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Vivat Academia, Vivant Professores! 
 
 
 

WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 
 
 Wczoraj, to jest w środę 25 kwietnia  2012 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów 
składające się z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentantów wszystkich 
pozostałych grup pracowników oraz przedstawicieli  studentów powierzyło 
 

profesorowi dr hab. inż. Sławomirowi Milewskiemu, 
profesorowi zwyczajnemu PG 

 
obowiązki Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kadencję 2012-2016. 
 
 Przed Wydziałem Chemicznym stoi wiele wyzwań i potrzebna będzie zgodna praca 
nas wszystkich, której przyświecać będzie hasło przedstawione podczas kampanii wyborczej, 
t o jest: Postęp i Kontynuacja.   
 
 Panu Dziekanowi-elektowi składam serdeczne gratulacje oraz życzę 
sukcesów i satysfakcji z pracy. Życzę Mu również by był wytrwały w tych  
nadchodzących  latach, które będą niezwykle trudne. Mam też nadzieję, że 
wybierze dobrych współpracowników. 
 
           Profesor Jacek Namieśnik 
       Dziekan Wydziału Chemicznego
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 Następnie zabrał głos Dziekan-elekt. W pierwszych słowach podziękował wszystkim 
bez wyjątku elektorom i przyrzekł, że zrobi wszystko, by za cztery lata wszyscy byli 
przekonanie, że nie zawiódł ich zaufania. Podziękował również obu kontrkandydatom za to, 
że dostarczyli mu inspiracji w przyszłej pracy dla dobra Wydziału. Poprosił wszystkich 
członków Rady Wydziału o pomoc i wsparcie w działalności w zbliżających się latach, które 
z pewnością nie będą łatwe. 
 
 
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski urodził się 19.10.1955 w Pucku (woj. Pomorskie). W 
roku 1979 ukończył studia na Wydziale Chemicznym PG uzyskując tytuł zawodowy magistra 
inżyniera. Od 1984 jest pracownikiem naszego Wydziału, w tym od roku 1986 jako 
nauczyciel akademicki. Aktualnie, to jest od roku 2006 jest zatrudniony na stanowisku  
profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Leków i Biochemii.  
Kolejne punkty zwrotne w karierze naukowej to: 
  -   stopień doktora nauk chemicznych (PG,1985);  

- stopień doktora  habilitowanego, biochemia w zakresie nauk chemicznych   
(PG,1994);  

            -   tytuł naukowy profesora nauk chemicznych (2002).  
 
 
 

 
 
 
 
Zagraniczne staże naukowe: Uniwersytet Aberdeen (Wlk. Brytania), Uniwersytet Camerino 
(Włochy). Profesor wizytujący -  Uniwersytet Walijski w  Bangor (Wlk. Brytania), 
Uniwersytet Jawaharlal Nehru, New Delhi (Indie).   
Obszary zainteresowań naukowych: biochemia, enzymologia, farmakologia molekularna, 
biotechnologia leków, racjonalne projektowanie związków przeciwgrzybowych.  
Autor i współautor około 90 artykułów naukowych w czasopismach z listy ISI, 2 rozdziałów 
w książkach i 7 patentów. Promotor 9 zakończonych przewodów doktorskich i opiekun 45 
prac dyplomowych magisterskich.  
Organizator i koordynator Centrum Badań i Edukacji Chemii i Biotechnologii 
Farmaceutyków ChemBioFarm. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemicznego PG w latach 



 

1999-2012. Dziekan Wydziału Chemicznego PG w latach 2002-2005. Członek Senatu PG z 
wyboru w latach 2005-2012. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
 
 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLASKIEJ 
PROGRAM START 2012 

  
 Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów stypendialnych i 
subwencyjnych skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez 
różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze 
potrzeby środowiska naukowego. 
 W ramach Programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje w drodze 
konkursu stypendia naukowe stojącym u progu kariery młodym uczonym, którzy mogą 
wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla 
dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i są zachętą do dalszego rozwoju  
poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 
 O stypendia przyznawane w ramach programu START mogą się ubiegać młodzi 
uczeni, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat  w 
przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), są 
pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole 
wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań 
naukowych i  mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych 
periodykach naukowych lub pozycje książkowe).Wysokość rocznego stypendium wynosi 
obecnie 28 000 zł. 
 Wśród 117 laureatów Edycji 2012 Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
znalazło się dwoje przedstawicieli Politechniki Gdańskiej. Wydział Chemiczny reprezentuje 
dr inż. JUSTYNA ŁUCZAK z Katedry Technologii Chemicznej, przedstawicielem Wydziału 
ETI jest mgr inż.  ADAM DZIEKOŃSKI. 
 W roku 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była bardziej hojna i w ramach Edycji 
2011 przyznała 128 stypendiów. Wśród laureatów znalazła się jedna przedstawicielka 
naszego Wydziału dr inż. AGATA MECHLIŃSKA oraz dwóch przedstawicieli Wydziału 
ETI.    
 W edycji 2013 r. Fundacja przyzna do 130 rocznych stypendiów.Termin składania 
wniosków do edycji 2013 upływa31 października 2012 roku 
        
 Obojgu laureatom składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów naukowych, osobistych oraz finansowych. 
 
           Profesor Jacek Namieśnik 
              Dziekan Wydziału Chemicznego  
 
 
 

WSPANIAŁY PREZENT 
 
 Pan prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław E. Sikorski przekazał na moje ręce dwa 
bardzo wartościowe opracowania poświęcone chemii i technologii żywności:  
 



 

1. DICTIONARY OF FOOD COMPOUNDS (additives, flavors and ingredients)  
with CD-ROM (1763 str.) pod redakcja S. Yannai (Chapman-Hall-CRC).  

       Pan profesor Sikorski jest autorem przedmowy do drugiego wydania tego dziela. 
  
 2.  FOOD FLAVORS (Chemical Sensory and Technological Properties).  
      pod redakcja prof. H. Jelenia (CRC Press).  
 To opracowanie ukazalo sie w zainicjowanej i kierowanej przez profesora  

Sikorskiego serii wydawnicze jChemical and Functional Properties of Food 
Component. 

    
 Obie pozycje przekazałem do Biblioteki, by tam służyły wszystkim naszym 
pracownikom, doktorantom i studentom 
 Ta droga przekazuje Panu Profesorowi Zdzisławowi E. Sikorskiemu 
najserdeczniejsze podziękowania za te cenne dary oraz życzenia dalszych sukcesów 
zdrowia i wszelkiej pomyśności. 
  
           Profesor Jacek Namieśnik 
       Dziekan Wydziału Chemicznego 


