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Vivat Academia, vivant Professores!  
 

RADA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 
  

 W ostatnich dniach ubiegłego roku, to jest 20 grudnia 2010 roku, w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju, powołanej zgodnie z nową ustawą o NCBiR z 30 kwietnia 2010 r. 

 W części wstępnej profesor Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, wręczyła nominacje 30 nowym czonkom Rady NCBiR, oraz 7 członkom nowo 

powołanego organu Centrum, jakim jest Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac 

rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.   

 W skład nowej Rady Centrum weszli przedstawiciele środowisk naukowych, 

społeczno-gospodarczych i finansowych oraz administracji publicznej, od których 

doświadczenia i wiedzy, według słów Pani Minister, będzie zależeć kształt nauki polskiej, 

zwłaszcza w zakresie wdrożeń oraz to, czy olbrzymi potencjał naukowy, jaki  tkwi w polskich 

badaczach będzie odpowiednio wykorzystywany. 

 W tym gronie osób odpowiedzialnych za losy nauki i gospodarki znajduje się profesor 

Janusz Rachoń, kierownik Katedry Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej. 

 Nominację odebrał również nowy Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

profesor dr hab. inż.Krzysztof Kurzydłowski, który z dniem 1 stycznia 2011 r. objął to 

stanowisko. Podczas inauguracyjnego posiedzenia wybrano także nowego Przewodniczącego 

Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Został nim profesor dr hab.inż.Jerzy Kątski.      

 

 

RADA NAUKOWA INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 
 

 Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk profesor Marek 

Chmielewski, członek korespondent PAN poinformował Dziekana, że ogół samodzielnych 

pracowników Instytutu Chemii Organicznej  postanowił zaprosić profesora Janusza Rachonia 

do udziału w pracach Rady Naukowej Instytutu  w kadencji 2011-2014.   

 

 

 W imieniu całego Wydziału składam Panu Profesorowi Januszowi Rachoniowi 

serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkich możliwych sukcesów w  działalności 

mailto:wgrzyb@chem.pg.gda.pl


naukowej, społecznej oraz organizacyjnej, tak na naszym Wydziale jak i na szczeblu 

krajowym. Jednocześnie życzę Mu wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz pomyślności 

w życiu osobistym. 

 

Profesor Jacek Namieśnik 
   Dziekan Wydziału Chemicznego PG      

 

 

NAGRODY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU 
 

 W poniedziałek,17 stycznia 2011 roku, w Audytorium Chemicznym odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej za działalność na rzecz ochrony środowiska w województwie pomorskim. 

 Konkurs  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku jest organizowany co roku, a jego celem jest nagrodzenie osób wyróżniających się 

działalnością na rzecz ochrony środowiska na Pomorzu. Konkurs skierowany jest do 

jednostek samorządu terytorialnego, organizacji poza-rządowych  oraz instytucji 

prowadzących działalność związaną z ochroną środowiska i gospodarką wodną Mogą one 

zgłaszać do nagrody osoby fizyczne, które nie są pracownikami tych instytucji. WFOŚiGW 

przyznaje laureatom nagrody pieniężne, a materialnymi  symbolami są opatrzone stosownymi 

dedykacjami grafiki.  

 Tegorocznymi laureatami Konkursu są profesor Jacek Namieśnik, profesor Krystyna 

Olańczuk-Neyman, profesor Maciej Nowicki, mgr inż. Zbigniew Sobociński, dr hab. 

Stanisław Sitnicki oraz mgr Tomasz Żelazny. 

 O nagrodę dla profesora Jacka Namieśnika wnioskował Oddział Gdański Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego w uznaniu dla całokształtu Jego działalności naukowej i 

dydaktycznej i organizacyjnej związanej z jak najszerzej rozumianą ochroną środowiska. 

 Kandydaturę profesor Krystyny Olańczuk-Neyman z Wydziału Inżynierii Lądowej i 

Środowiska naszej uczelni zgłosiła Gdańska Fundacja Wody. Działa w Komitecie Badań 

Morza PAN.  

 Wniosek o nagrodę dla profesora Macieja Nowickiego złożył marszałek województwa 

pomorskiego. Profesor Nowicki to wybitny, światowej rangi specjalista w dziedzinie ochrony 

środowiska.  Dwukrotnie pełnił funkcję ministra ochrony środowiska. Jest twórcą i 

pierwszym prezesem zasłużonej dla Pomorza i całego kraju Fundacji Ekofundusz 

bezpośrednio związanej z ekokonwersją. Działalności profesora Maciej Nowickiego nie 

sposób przedstawić, nawet skrótowo, w naszym Biuletynie. Zainteresowanych odsyłam do 

internetu: www.maciejnowicki.pl. 

 Kolejny laureat, dr hab.Stanisław Sitnicki jest bliskim współpracownikiem profesora 

Nowickiego. Był wiceprezesem i prezesem Fundacji Ekofundusz. Jego kandydaturę zgłosił 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. O przyznanie nagrody prezesowi Gdańskiej 

Fundacji Wody panu Zbigniewowi Sobocińskiemu wystąpił Polski Klub Ekologiczny, Okręg 

Wschodnio-Pomorski. Kandydaturę pana Tomasza Żelaznego, prezesa Fundacji Rozwoju UG 

zarekomendowała Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG za działalność na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza ochrony siedlisk i gatunków. 

 Spotkanie uświetnił wykład profesora Macieja Nowickiego poświęcony problemom 

globalnego ocieplenia, a zakończyła je projekcja filmu “Zatoka Pucka i my” zrealizowanego 

przez Grzegorza Karbowskiego przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



 Redaktor Biuletynu pozwala sobie zwrócić uwagę P.T. Czytelników Biuletynu na fakt, 

że troje z pośród sześciorga laureatów Nagrody WFOŚiWG, a mianowicie profesor Jacek 

Namieśnik, profesor Krystyna Olańczuk-Neyman i mgr inż. Zbigniew Sobociński to 

absolwenci naszego Wydziału.    

 

 W imieniu wszystkich pracowników i studentów Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, a 

zwłaszcza naszemu dziekanowi, profesorowi Jackowi Namieśnikowi. 

 

          Redaktor Biuletynu 
 

 

ZESPÓŁ PROFESORA JERZEGO PIKIESA 

PRZYJĘTY DO EUROPEJSKIEJ SIECI FOSFOROWEJ 
 

Zespół naukowy profesora Jerzego Pikiesa został przyjęty do Europejskiej Sieci 

Fosforowej (European Phosphorus Science Network - PhoSciNet) łączącej najlepsze zespoły 

naukowe zajmujące się chemią związków fosforu  Jest on członkiem grupy badawczej Nr.4 

zajmującej się syntezą i właściwościami nowych związków fosforowych o dużych 

możliwościach zastosowania: „Novel high-potential phosphorus compounds for non typical 

application”. 

Organizacja ta ułatwia kontakty międzynarodowe i umożliwia prowadzenie wspólnych 

badań. Prowadzone są także wykłady i warsztaty dla doktorantów dotyczące różnych 

aspektów chemii związków fosforowych. PhoSciNet finansuje pobyty badawcze w 

laboratoriach zespołów naukowych zrzeszonych w sieci.  

Działalność organizacji jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zasadniczym 

kryterium przyjęcia zespołu naukowego do sieci  „PhoSciNet” jest jakość i ilość publikacji w 

dziedzinie chemii fosforu. 

 

 W imieniu całego Wydziału i własnym gratuluję panu profesorowi Pikiesowi 

tego niewątpliwego sukcesu, który jest wyrazem najwyższego uznania dla jego 

międzynarodowej pozycji naukowej w chemiizwiązków fosforu.  

        

Profesor  Jacek Namieśnik. 
           Dziekan Wydziału Chemicznego PG 

 

  

UWAGA ! ! ! 
 

 Przypominamy, że w najbliższy piątek, 28 stycznia 2011 roku,ogodz. 15:30 w Ratuszu 

Staromiejskim na ulicy Korzennej 33/35 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród 

Naukowych Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2010. Jak już informowaliśmy w 

kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych jest profesor Janusz Rachoń. 

 

 Jego osobisty sukces jest również sukcesem Wydziału Chemicznego PG, jest 

naszym sukcesem! Spotkajmy się w Ratuszu Staromiejskim na ulicy Korzennej! 
 

       Redakcja Biuletynu Dziekana  


