
 
BIULETYN 10 (212) 26 września 2007 
 
Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej,  
tel. 0-58 347-1610,  
e-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl 
 

NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI 
 
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Janusz Rachoń przyznał 

doroczne nagrody za osiągnięcia w dydaktyczne i organizacyjne w roku 2006.  
Decyzją JM Rektora Politechniki Gdańskiej Nagrody Rektora II-go Stopnia otrzymali 

Prodziekani Wydziału Chemicznego PG dr hab. inż. Jan Kazimierz Pawlak, profesor 
nadzwyczajny PG, oraz dr hab. inż. Michał Pilarczyk.  

Nagrody III-go Stopnia otrzymali profesor dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk - 
kierownik Studium Doktoranckiego,  profesor dr hab. inż. Marek Biziuk - pełnomocnik 
Rektora ds. Programu Sokrates, profesor dr hab. inż. Wacław Grzybkowski - przewodniczący 
Rady Bibliotecznej Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Bogdan Chachulski.  

Na wniosek Dziekana Nagrody Rektora III-go Stopnia otrzymali profesor dr hab. inż. 
Marian Kamiński, dr inż. Slawomir Makowiec, dr hab. inż. Maria Milewska, profesor dr hab. 
inż. Sławomir Milewski,  dr Magdalena Śliwka-Kaszyńska oraz dr inż. Bożena Zabiegała. 

Na wniosek Dziekana JM Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał również jedną 
Nagrodę Zespołową II-go Stopnia. Otrzymał ją zespół pracowników Katedry Chemii 
Fizycznej w składzie: 

  - dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski,  
  - dr inż. Teresa Gampe, 
  - prof. dr hab. Inż. Wacław Grzybkowski,  
  - dr inż. Adam Kloskowski, 
  - dr inż. Joanna Krakowiak, 
  - dr Mirosław Męcik, 
  - dr inż. Roman Pastewski, 
  - dr inż. Dorota Warmińska. 
 
 
 
NAGRODY REKTORA PG  ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

UZYSKANE W  ROKU 2006  ROZDANE! 
 
 Jak co roku  zostały przyznane nagrody za osiągnięcia naukowe oraz  dla 

„młodych pracowników nauki”. W tym roku nagrody otrzymali: 
 - prof. dr hab. inż. Jack Namieśnik, prof. zw. PG  - nagroda I stopnia, 
 - prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG - nagroda II stopnia 



 - dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, prof. nadzw. PG - nagroda II stopnia, 
 - prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka - nagroda II stopnia, 
 - prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski - nagroda II stopnia / profesura, 
 - prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki - nagroda II stopnia / profesura, 
 - prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt - nagroda II stopnia / profesura, 
 - prof. dr hab. inż. Marek Biziuk - nagroda III stopnia, 
 - dr inż. A. Bartoszek  Pączkowska - nagroda III stopnia, 
 - dr hab. inż. Maria Sadowska - nagroda III stopnia, 
 - dr hab. inż. Helena Janik - nagroda III stopnia / habilitacja, 
 
Nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej dla młodych pracowników nauki 

otrzymali dr inż Paweł Filipkowski oraz  dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk. 
 
Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę dalszych osiągnięć i satysfakcji z pracy 

naukowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
 
     Dziekan Wydziału Chemicznego 
    
     Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
 
 

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
 
Z wielką satysfakcją i przyjemnością informuję wszystkich pracowników i studentów 

informuję o tym, że pracownikom naszego Wydziału: 
 
    - dr hab. inż. Helenie Janik, 
   - dr inż. Piotrowi Konieczce, 
   - dr hab. inż. Janowi Pawlakowi, 
   - dr hab. inż. Tadeuszowi Wilczewskiemu. 
 

zostały przyznane Medale Komisji Edukacji Narodowej. Jest to wyraz uznania dla ich 
efektywnej i pełne zaangażowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.  

Nagrodzonym gratuluję i składam życzenia satysfakcji i zadowolenia z dalszej pracy 
zarówno dydaktycznej jak i naukowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. 

          
     Dziekan Wydziału Chemicznego 
 
     Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR JÓZEF KUR W KOMITETACH POLSKIE AKADEMII NAUK 
 
 Kierownik Katedry Mikrobiologii prof. dr hab. Józef Kur został ponownie 

wybrany na kadencję 2007-2010 do Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz do 
Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. 

 
 W imieniu całej społeczności naszego Wydziału składamy Panu Profesorowi 

serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów oraz zadowolenia i satysfakcji  pracy w tych 
gremiach. Wybór w ich skład jest wyrazem wysokiego, najwyższego uznania dla pozycji 
naukowej profesora Józefa Kur.  

MATERIAŁY NA SESJĘ SPRAWOZDAWCZĄ STUDIUM 
DOKTORANCKIEGO 

 
W dniach 24-25 września 2007 odbyła się Sesja Sprawozdawcza Studium 

Doktoranckiego. W opublikowanych materiałach (ISBN 978-83-925754-0-5) zawarte są 
streszczenia rocznych sprawozdań wszystkich słuchaczy Studium Doktoranckiego. Tą drogą 
chciałbym podziękować: 

- profesorowi dr hab. Inż. Aleksandrowi Kołodziejczykowi za trud włożony w selekcję 
materiałów, 
- mgr inż. Monice Gdaniec-Pietyka za ogromną pracę włożoną w przygotowanie 
materiałów do druku i nadzór nad całym procesem wydawniczym, 
- mgr inż. Agnieszce Sagajdakow za pracę korektorskie. 

 
 

      
KOLEJNY GRANT APARATUROWY 

 
 Z nieukrywaną przyjemnością informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przyznało prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Darowickiemu grant aparaturowy w 
wysokości 1 300 000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy ) zł. 

 Składam Panu Profesorowi gratulacje i wyrazy uznania. Jest to jeszcze jeden 
dowód na to, że jest wiele możliwości uzyskania dodatkowych środków, ale zamiast, jak to 
zwykle bywa,  narzekać i czekać bezczynnie trzeba zacząć działać i podjąć starania. 

 
ABY LICZYĆ NA WYGRANĄ TRZEBA ZŁOŻYĆ KUPON W KOLEKTURZE. 
 
 

Dziekan Wydziału Chemicznego 
 
     Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 


