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

dnia 1sierpnia 2008 roku przyznał doroczne nagrody za osiągnięcia w 
dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2007/2008.  

  Nagrodę JM Rektora Politechniki Gdańskiej przyznaną za całokształt dorobku 
dydaktycznego i organizacyjnego otrzymał profesor dr hab. inż. Jan F. Biernat, 
profesor zw. PG. 

  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 Rektora PG za osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz 
Politechniki Gdańskiej otrzymali profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik - nagroda 
II-go stopnia oraz  profesor dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk - nagroda III-go 
stopnia. 

  Nagrody III-go stopnia otrzymali profesor dr hab. inż. Marek Biziuk - 
pełnomocnik Rektora ds. Programu Sokrates, profesor dr hab. inż. Aleksander 
Kołodziejczyk - kierownik Studium Doktoranckiego oraz profesor dr hab. inż. 
Wacław Grzybkowski - przewodniczący Rady Bibliotecznej Politechniki Gdańskiej. 
Nagrody III-go stopnia przypadły również w udziale dr inż. Bogdanowi 
Chachulskiemu i profesorowi dr hab. inż. Sławomirowi Milewskiemu - 
Rzecznicznikom Dyscyplinarnym dla Studentów i Doktorantów.   

 
  Na przedstawiony przez Dziekana wniosek studentów Nagrodę Rektora PG 

III-stopnia otrzymał dr hab. inż. Piotr Konieczka. Na wniosek Dziekana Nagrodę 
Rektora PG III-s topnia otrzymał dr Mirosław Męcik.  

 
  Na wniosek Dziekana JM Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał również pięć 

nagród zespołowych.  Nagrodę I-go stopnia otrzymał  liczący 8 osób zespół w 
którego skład wchodzili: 

     -  prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,  
      - prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, 
      - dr hab. inż. Piotr Konieczka 
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oraz 5 osób spoza Politechniki Gdańskiej. Podstawą tego wyróżnienia było 
współautorstwo książki Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych 
wydanej w roku 2007.  

Nagrody III-stopnia otrzymały 4 zespoły pracowników naszego wydziału: 
 

           1. Zespół w składzie: 
     - dr inż. Hubert Cieśliński,  
     - dr inż. Paweł Filipkowski, 
     - prof. dr hab. Józef Kur,  
     - dr inż. Marta Wanarska, 
     - mgr inż. Anna Lass. 
 
           2. Zespół w składzie: 
     - prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, 
     - inż. Wiesław Szyrszyng,  
     - dr inż. Andrzej Wasik. 
 
           3. Zespół w składzie: 
     - dr hab. inż. Maria Milewska, 
     - dr inż. Teresa Olszewska. 
 
           4. Zespół w składzie: 
     - prof. dr hab. Józef Synowiecki,  
     - dr inż. Paweł Filipkowski, 
     - dr inż. Piotr Szweda,  
     - dr inż. Joanna Sinkiewicz, 
     - mgr inż. Katarzyna Grubiak. 
 
  Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę satysfakcji oraz dalszych osiągnięć 

w pracy dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Politechniki Gdańskiej i Wydziału 
Chemicznego oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu osobistym. 

 
          Dziekan Wydziału Chemicznego 
 
 

Jak co roku  JM Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał nagrody za osiągnięcia 
naukowe, indywidualne i zespołowe, oraz nagrody dla „młodych pracowników 
nauki”. W tym roku bieżacym nagrody otrzymali: 

 
- prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. PG  - nagroda I stopnia ( 254 punkty ), 

 - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG  - nagroda I stopnia ( 252 punkty ), 
 - prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG  - nagroda I stopnia ( 216 punktów ), 
 - prof. dr hab. Józef Kur, prof. zw. PG  - nagroda I stopnia ( 202 punkty), 
  - prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz - nagroda II stopnia / tytuł naukowy profesora, 
 - prof. dr hab. inż. Marian Kamiński  - nagroda II stopnia (161 punktów), 
 - dr hab. inż. Maciej Bagiński - nagroda III stopnia / habilitacja, 
 - dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska - nagroda III stopnia / habilitacja, 
 - dr hab. inż. Elżbieta Luboch - nagroda III stopnia / habilitacja, 
 - prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska - nagroda III stopnia ( 98 punktów ), 
 - dr inż. Janusz Datta - nagroda III stopnia ( 93 punkty), 
 - dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. nadzw. PG  - nagroda III stopnia (92 punkty ).  



 
Nagrody zespołowe otrzymały 2 zespoły naukowo badawcze:  

 
  1. Zespół w składzie : 
   - prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński,  
   - dr hab. inż. Maria Milewska. 
      Nagroda III-go stopnia za dorobek naukowe odpowiadający 127 punktom. 
 
  2. Zespół w składzie: 
             - dr hab. inż. Maciej Bagiński,  
   - prof. dr inż. Edward Borowski, 
   - dr inż. Iwona Gabriel,  
   - dr inż. Jolanta Grzybowska (specjalista), 
   - prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof.zw. PG, 
   - dr inż. Marek Wojciechowski. 

    Nagroda III-go stopnia za osiągnięcia naukowe odpowiadające 112 punktom. 
 

Nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej dla młodych pracowników 
nauki otrzymali: 

 
   - dr inż. Barbara Kusznierewicz, 
   - dr inż. Michał Strankowski, 
   - dr inż. Maciej Śmiechowski, 
   - dr Katarzyna Baranowska, 
   - dr inż. Michał Szociński. 
  
   Wszystkim nagrodzonym gratuluję i składam życzenia satysfakcji i 

zadowolenia z dalszej pracy naukowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym. 

          
      Dziekan Wydziału Chemicznego 
      Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
 
 
   Dla zaspokojenia ciekowości, a przede wszystkim dla zachęty i 

mobilizacji podajemy niżej tabelę punktacji będącą postawą przyznawania nagród 
za osiągnięcia w pracy naukowej: 

 
   Nagrody indywidualne      Nagrody zespołowe 
 
   I.         200 i więcej pkt.   I.      300 i więcej pkt. 
   II.        120 -199 pkt.   II.     200 -299 pkt. 
   III.        90 - 119 pkt.   III.   100 - 199 pkt.  
 
 


