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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 
Katedra Chemii Fizycznej. 
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Gaudeamus Igitur! 
Vivat Academia, Vivant Professores! 
 
 

NOMINACJE PROFESORSKIE 
 
 Z wielką przyjemnością informuję, że  w postanowieniem z dnia 7 stycznia 2014 roku 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał  
 

 
 
dr habilitowanej inż. Krystynie Dzierzbickiej z Katedry Chemii Organicznej tytuł naukowy 
profesora nauk farma-ceutycznych. Tym samym postanowieniem Pan Prezydent RP nadał 
 

 
 
dr habilitowanej inż. Żanecie Polkowskiej z Katedry Chemii Analitycznej tytuł naukowy 
profesora nauk chemicznych.  
 



 

 

 Wszyscy cieszymy się z tych  sukcesów i  obu Paniom Profesor życzymy wielu  
dalszych osiągnięć naukowych oraz satysfakcji z pracy zawodowej a także wszelkiej 
pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 
 

               Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   
 
                                                                       Dziekan 

                                                                          Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
 
 
 

LAUREACI NAGRODY MIASTA GDA ŃSKA DLA MŁODYCH 
NAUKOWCÓW IMIENIA  JANA UPHAGENA 

 
Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena jest 

przyznawana od 2004 roku. Do 2006 roku nosiła nazwę Młody Heweliusz. Nagroda - której 
wartość to 7 tys. zł - przyznawana jest studentom kształcącym się w gdańskich uczelniach 
wyższych oraz absolwentom tych szkół za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch 
kategoriach: nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Uroczystość 
wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego 2014 roku. 

Laureatami Nagrody im. Jana Uphagena za rok 2013 zostali dr Marek Tobiszewski z 
Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej oraz Piotr Kitowski z Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

 
 

Dr inż. Marek Tobiszewski 
 
Dr inż. Marek Tobiszewski został nagrodzony za prace naukowo-badawcze z zakresu 

chemii i analityki środowiska. W swoich badaniach laureat zajmował się m.in. lotnymi 
związkami chlorowcoorganicznymi i tym, jak są one usuwane podczas poszczególnych 
etapów oczyszczania ścieków procesowych, wód drenażowych i opadowych. 

Piotra Kitowskiego z nagrodzono go za prace naukowo-badawcze w zakresie historii 
prawa. Piotr Kitowski jest absolwentem historii i prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie 
przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii prawa chełmińskiego na terenach dawnych 
Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. 

Warto przypomnieć, że laureatką Nagrody im. Jana Uphagena za rok 2008  została dr 
inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska z Katedry Chemii Nieorganicznej naszego Wydziału.  
 

Obu laureatom, a zwłaszcza przedstawicielowi naszego Wydziału, składam 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych. 



 

 

 
 

               Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   
 
                                                                       Dziekan 

                                                                          Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
 
 
        
 

MIANOWANIA I POWOŁANIA 
 
 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 
powołała profesora dr. habilitowanego inż. Józefa Haponiuka z Katedry Technologii 
Polimerów w skład zespołu oceniającego kierunek technologia chemiczna, inżynieria 
chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa.  
 

 
 

Prof. dr habilitowany inż. Józef Haponiuk 
 
 Przewodniczącym zespołu jest profesor dr hab. Grzegorz Schroeder z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład zespołu wchodzą ponadto dr habilitowany inż. 
Jacek Lubczak, PRz, oraz profesor dr habilitowany inż.WładysławWieczorek, PW. 
 
 Serdeczne gratulacje i życzenia  sukcesów w działalności w ramach Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej. Powołanie w skład tej Komisji jest wyrazem uznania dla pozycji 
Pana Profesora Józefa Haponiuka w działalności na niwie technologicznej, tak dydaktycznej 
jak i naukowej.  
 
                 Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   
                                                                Dziekan 
 
 

KALENDARZ NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 
 Na stronie Narodowego Centrum Nauki można i warto obejrzeć ciekawy kalendarz na 
rok 2014.Każdy miesiąc poświęcony jest innemu kierownikowi grantu przyznanego przez 
NCN.  



 

 

 
  

Profesor dr habilitowany inż. Jacek Namieśnik 
 

Patronem grudnia został kierownik Katedry Chemii Analitycznej profesor dr hab. inż. 
Jacek Namieśnik jako kierownik grantu OPUS zatytułowanego: Przenośny system e-nos do 
określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych. 
 
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/kalendarz_ncn2014-.pdf  
 

 
STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW 

 
 W dniu 6 grudnia 2013 roku pani profesor dr habilitowana Lena Kolarska-Bobińska - 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów ministra za 
wybitne osiągnięcia. Stypendia na rok akademicki 2013/2014, w wysokości 14 000 zł. każde, 
przyznano 8 studentom Politechniki Gdańskiej. Wśród nich znalazła się jedna tylko studentka 
- niestety. W gronie laureatów tego zaszczytnego wyróżnienia znalazło się aż trzech 
studentów Wydziału Chemicznego, a są  nimi: 
 
1.Paweł Kazimierski - student I roku studiów drugiego stopnia – kierunekTOŚ; 
2.Miłosz Wieczór - student IV roku studiów pierwszego stopnia – kierunek Biotechnologia; 
3.Paweł Wityk - student IV roku studiów pierwszego stopnia - kierunek Biotechnologia. 
 
                      Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych. 
 
       Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   
                                                                Dziekan 
 
 

110 LAT CHEMII NA POLITECHNICE GDA ŃSKIEJ 
 
 Informujemy wszystkich PT Czytelników Biuletynu Dziekana o tym, że w związku ze 
zbliżającym się podwójnym  jubileuszem Politechniki Gdańskiej powstała inicjatywa 
przygotowania opracowania pod roboczym  tytułem 110 lat chemii na Politechnice Gdańskiej. 
 W związku prosimy wszystkich PT Czytelników Biuletynu o przedstawianie 
propozycji osiągnięć i sylwetek oraz tematów które winny być w tym opracowaniu 



 

 

przedstawione. Na ręce Kierowników Katedr został już skierowany apel w tej ważnej i pilnej 
sprawie. Tempus fugit! Korespondencja na adres Pana Dziekana lub Redaktora Biuletynu.  

 


