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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610 

 

Gaudeamus Igitur! 

Vivat Academia, Vivant Professores! 

 

NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 

Jak już wszyscy dobrze wiedzą Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, 

profesor Henryk Krawczyk przyznał doroczne nagrody za wyróżniające się osiągnięcia 

organizacyjne oraz dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011. 

   

Decyzją JM Rektora nagrodę II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne otrzymał 

zespół w składzie prof.dr hab. inż. Jacek Namieśnik i prof. dr hab. inż. Józef Pacyna. 

Nagrody III-go stopnia otrzymali dr hab. inż.Maciej Bagiński, prof. dr hab. inż. 

Aleksander Kołodziejczyk,  prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (3,96 punkta ) oraz dr hab. 

inż.Wojciech Chrzanowski (3,73 punkta). JM Rektor przyznał również nagrodę zespołową 

III-go stopnia, którą wyróżniony został zespół w składzie dr inż. Maciej Walewski, dr 

Katarzyna Baranowska, dr inż. Stanisław Konieczny oraz dr hab. inż. Aleksander Herman.  

Na wniosek prorektora PG dr hab. inż. Jarosław Chojnacki został wyróżniony 

udziałem (5%) w nagrodzie zespołowej I-go stopnia. 

  

Na wniosek Dziekana JM Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał pięć nagród 

indywidualnych oraz nagrodę zespołową za osiągnięcia i sukcesy w działalności 

dydaktycznej. Nagrody indywidualne otrzymali: 

  - dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska - nagroda I-go stopnia, 

  - dr hab. inż. Michał  Pilarczyk  - nagroda I-go stopnia, 

  - dr  inż.Bieszk Henryk - nagroda II-go stopnia (5,42 punktu), 

  - dr inż. Jacek Gębicki  - nagroda III-go stopnia (4,13 punktu), 

  - prof. dr hab. inż. Halina Szeląg - nagroda III-go stopnia(4,09 punktu). 

Nagrodą zespołową III-go wyróżniono został zespół w składzie:  prof. dr hab. inż. 

Barbara Becker, prof. dr hab. inż. Marek Biziuk i  prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk 

.  
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 JM Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał również nagrody indywidualne i oraz 

nagrody dla młodych pracowników , za osiągnięcia naukowe w roku 2010. Nagrody 

indywidualne otrzymali:  

  - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - nagroda I-go stopnia ( 476,3 punktu ), 

  - prof. dr hab. Józef Kur - nagroda I-go stopnia ( 176,35 punktu ), 

  - prof. dr hab. inż. MarekBiziuk   - nagroda II-go stopnia ( 147,1 punktu ), 

  - dr hab.Ewa Klugmann-Radziemska - nagroda II-go stopnia ( 142 punkty), 

  - dr inż. Janusz Datta  - nagroda II-go stopnia ( 115 punktów ), 

  - prof.dr hab. inż. Waldemar Wardencki - nagroda II-go stopnia ( 110,87 p.), 

  - dr hab.inż. Anna Dołęga  - nagroda III-go stopnia (habilitacja),  

  - dr hab. inż. Juliusz Orlikowski - nagroda III-go stopnia  (habilitacja), 

  - dr hab.inż. Paweł Sachadyn  - nagroda III-go stopnia(habilitacja),  

  - dr hab.inż. Anna Skwierawska - nagroda III-go stopnia (habilitacja), 

  - dr hab.inż. Dariusz Witt  - nagroda III-go stopnia (habilitacja), 

   - dr hab. inż. Bożena Zabiegała - nagroda III-stopnia ( habilitacja ),  

  - prof. dr hab. inż. Sławomir  Milewski - nagroda III-stopnia ( 99,7punktu ), 

  - dr hab.  Anna Lisowska Oleksiak - nagroda III-go stopnia (95,9 punktu), 

  - dr hab. inż. Aleksander Herman - nagroda III stopnia (81 punktów), 

  - prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski - nagroda III stopnia (80 punktów). 

 

 Nagrody JM Rektora Politechniki Gdańskiej dla młodych pracowników nauki za 

osiągnięcia naukowe w roku 2010 otrzymały dr inż. Lucyna Holec-Gąsior i  dr inż. Edyta 

Malinowska-Pańczyk. 

 
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 

 

 
Lato, czas wakacji i urlopów dla pracowników naukowych bywa  czasem intensywnej 

pracy.W poprzednim wydaniu informowaliśmy PT Czytelników o wielkiej konferencji 

poświęconej chemii żywności. Dziś informujemy o drugiej wielkiej imprezie naukowej, która 

odbyła się tego lata w Gdańsku   

 

PAOT 2011 
PHOTOCATALYTIC AND ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 

 

 

 

 

 

 

 



 

O tym, jak ekologiczne i wydajnie oczyszczać wodę, powietrze, glebę oraz różnego 

typu powierzchnie, debatowali na Politechnice Gdańskiej uczeni z całego świata. Konferencja 

PAOT 2011 (PHOTOCATALYTIC AND ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 

for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces) trwała od 4 do 8 lipca br. Zjazd 

współorganizowały Katedra Technologii Chemicznej, Wydziału Chemicznego PG oraz firma 

Redox Technologies, Inc. z Ontario w Kanadzie. 

Nowoczesna chemia stawia na fotokatalizę oraz nowoczesne procesy utleniania jako 

sposoby na oczyszczanie. PAOT 2011 stanowi szczególną okazję do wymiany myśli i 

prezentacji światowych osiągnięć w tej dziedzinie.  

Konferencja była również okazją do nawiązania współpracy naukowej oraz rozwoju 

aktywności gospodarczej, jaką zapewnia województwo pomorskie. Do Gdańska przyjechali 

bowiem przedstawiciele środowisk naukowych z 37 krajów, nie tylko Unii Europejskiej, ale 

również Chin, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu i USA. 

Jak wykorzystać energię odnawialną (energię słoneczną) do degradacji zanieczyszczeń 

w fazie wodnej oraz gazowej, jak zamienić energię słoneczną w energię wiązań chemicznych 

– oto przedmiot wielu wystąpień konferencji na Politechnice Gdańskiej. Przykładem może 

być generowanie wodoru w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody lub fotokonwersja 

dwutlenku węgla i wody do metanu, etanu, metanolu (sztuczna fotosynteza). Otrzymane 

produkty mogą być wykorzystywane bezpośrednio w ogniwach paliwowych lub silnikach 

spalinowych. 

W rozwój tych technologii zaangażowane są czołowe ośrodki w USA (m.in. 

University of California at Berkeley, Caltech), w Japonii (University of Hokkaido) i w 

Europie (m.in. Plataforma Solar de Almeria w Hiszpanii). Warto wiedzieć, że w Polsce 

badania dotyczące rozwoju technologii fotokatalitycznych prowadzone są przede wszystkim 

na Politechnice Gdańskiej oraz w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.  

Przedmiotem obrad były również nowoczesne rozwiązania technologiczne, ciągle 

wymagające udoskonalenia, jak np. materiały o właściwościach samoczyszczących (szyby 

samoczyszczące, lustra niepodlegające zaparowaniu, samoczyszczące płytki ceramiczne), 

filtry fotokatalityczne (do eliminacji odorów oraz usuwania zanieczyszczeń z powietrza), a 

także nowoczesne techniki oczyszczania wód oraz gleby.Współprzewodniczącymi 

konferencji PAOT 2011 byli prof. dr hab. inż. Jan Hupka i dr hab. inż. Adriana Zaleska. 

 



 

 

            Przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego oraz Lokalny Komitet 

Organizacyjny od lewej: mgr inż. K. Piszcz, mgr inż. A Ptaszyńska, mgr inż. Z. Lustig, mgr A. Hänel, 

prof. dr hab. inż J. Hupka (Przewodniczący Konferencji), dr H. Al-Ekabi (współorganizator 

konferencji, Redox Technologies, Inc. Kanada), prof. B. Ohtani (członek Międzynarodowego 
Komitetu Naukowego, Hokaido University, Japonia), dr hab. inż. Adriana Zaleska (Przewodnicząca 

Konferencji), mgr inż. E. Grabowska, mgr inż. J. Reszczyńska, mgr inż. M. Nischk. 

 
 

 


