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8 listopada 2013 roku w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, a potem 
na cmentarzu  Srebrzysko  pogrążona w smutku rodzina, bliscy i przyjaciele oraz licznie 

zgromadzeni członkowie społeczności akademickiej  naszego Wydziału pożegnali 
  

dr hab. inż. Jana Kazimierza Pawlaka 
4 III 1943 - 31 X 2013 

 
długoletniego nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym, Prodziekana ds. 

Kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w latach 2005-2012. 
 
 Dr hab.inż. Jan Kazimierz Pawlak studia na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Gdańskiej ukończył w roku 1968. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie i pracę 
naukową. W roku 1974  został zatrudniony w obecnej Katedrze Technologii Leków i 
Biochemii w zespole kierowanym przez Profesora Edwarda Borowskiego,  początkowo jako 
specjalista na etacie naukowo badawczym, a od 1 VII 1991 jako nauczyciel akademicki. 
Został wybitnym specjalistą w zakresie analizy strukturalnej związków naturalnych. Cieszył 
się uznaniem, sympatią i szacunkiem studentów naszego Wydziału, którym potrafił przekazać 
swoją wiedzę i których umiał zarazić swoją pasją naukową, a którzy uważali Go za 
wyróżniającego się nauczyciela akademickiego i przyjaciela młodzieży.W roku 2005 
powierzono Mu obowiązki Prodziekana ds.Kształcenia, które pełnił do roku 2012. 
 
 

 
  

Dr hab. inż. Jan K. Pawlak 



 

 Wydziałowi Chemicznemu i pracy naukowej dr hab. inż. Jan Kazimierz Pawlak  
poświęcił całe swoje życie. Każdy, a zwłaszcza każdy student, mógł liczyć na Jego 
życzliwość, zrozumienie i pomoc w sprawach naukowych, zawodowych i osobistych. Jego 
drugą życiową pasją był tenis. Do ostatnich dni cały wolny czas, a nie miał go dużo, 
poświęcał tej grze. 
 
Pożegnaliśmy życzliwego Przyjaciela i Kolegę. Takim na zawsze pozostał w naszej pamięci!   
 

 
 

Nasi bliscy są z nami dopóki o nich pamiętamy. 
 
 
 

NOWI SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI 
NA NASZYM WYDZIALE 

 
 W dniu 10 lipca 2013 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na 
wniosek powołanej wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji 
podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Hannie Staroszczyk  stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. 
 

 
 
 Pani dr habilitowana Hanna Staroszczyk jest pracownikiem Katedry Chemii, 
Technologii i Biochemii Żywności. Podstawą postępowania był cykl publikacji oraz opis 
patentowe składające się na następujące osiągnięcie naukowe: Otrzymywanie estrow kwasow 
nieorganicznych ze skrobią w reakcjach prowadzonychw fazie stałej. 
 
 W dniu 11 września 2013 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na 
wniosek powołanej wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji 
podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Hannie Wagner-Wysieckiej stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. 

Pani dr habilitowana Ewa Wagner-Wysiecka jest obecnie pracownikiem Katedry 
Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. Podstawą wszczęcia postępowania 
habilitacyjnego było opracowanie : Barwne receptory jonów: synteza, studia nad naturą 
oddziaływań ligand-jon oraz potencjalne aplikacje.  



 

 
 W dniu 25 czerwca 2013 Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego nadała dr inż. Annie Brillowskiej-Dąbrowskiej stopień doktora 
habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii. Pani dr habilitowana Anna 
Brillowska-Dąbrowska jest pracownikiem Katedry Mikrobiologii. 
 

 
 

Dr habilitowana Anna Brillowska-Dąbrowska 
 

Tą drogą składam wszystkim Paniom najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia  
satysfakcji z pracy naukowej i dydaktycznej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
życiu rodzinnym i osobistym. 
 
        Profesor Sławomir Milewski 
                                                                                     Dziekan 
 
 
 

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
DLA PROFESORA JANUSZA RACHONIA 

 
 Z okazji Święta Niepodległości Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał 
najwyższe odznaczenia państwowe. Dziękując w dniu 11 listopada 2013 wszystkim 
wyróżnionym, podkreślił, że są oni osobami zasłużonymi dla „zagospodarowywania” naszej 
niepodległości. 
 
 
 Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta to  drugie po Orderze Orła Białego 
najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne nadawane za wybitne osiągnięcia na polu 
oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, 
służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Order Odrodzenia 
Polski został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako 
najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Order Odrodzenia Polski jest 
przyznawany w pięciu klasach. 
  
 Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług dla polskiej kultury i 
za wybitne osiągnięcia w twórczości literackiej prezydent odznaczył Jacka Bocheńskiego. 



 

 Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za umacnianie 
międzykulturowego dialogu oraz popularyzowanie dorobku kulturowego Polski otrzymał 
Tomas Venclova. 
 Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych odznaczona została Krystyna Mrugalska. 
 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Andrzej Grzywacz, 
Stanisław Luft, Adam Massalski, Krzysztof Pawłowski, Janusz Rachoń, Dariusz Sapiński, 
Allan Starski i Lech Walentynowicz. 
 

 
 

Profesor Janusz Rachoń 
Komandor Orderu Odrodzenia Polski 

( pierwszy z lewej ) 
 

 Nie ma chyba potrzeby szczegółowego przedstawiania sylwetki Profesora Janusza 
Rachonia: senator RP VII kadencji, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Gdańskiej w 
latach 2002–2008, kierownik Katedry Chemii Organicznej, laureat Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2010.  
 Profesor Janusz Rachoń jest specjalistą z zakresu syntezy organicznej, chemii 
organicznej fosforu – syntezy związków biologicznie czynnych stosowanych w medycynie, 
rolnictwie i przemyśle. Bada mechanizmy reakcji. Ma na swoim koncie szereg patentów, w 
tym oryginalne technologie leków produkowanych w Polpharmie. Ostemax 70 Comfort – 
nowej generacji lek przeciw osteoporozie to  dzieło jego zespołu. 
 
 W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej, wszystkich pracowników, doktorantów i studentów oraz własnym składam 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. 
 
                                                                                          Profesor Sławomir Milewski 
                                                                                                        Dziekan  


