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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 8.01.2019. 

Spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników 
Wydziału odbędzie się we czwartek, 20 grudnia, 
o godzinie 12:15 pomieszczeniu 01.16 (na pozio-
mie -1) w budynku Chemia C. 

Z przyczyn niezaplanowanych i absolutnie niezależnych od Redaktora, numer ukazuje się z 
opóźnieniem. Z tychże powodów dzisiejsze notatki mogą być bardziej lakoniczne niż zwykle. 

Życzenia świąteczne Dziekana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Wydziału 

Spóźniona historia na okładkę. Tytuł naukowy dla dr hab. inż. Dariusza 
Witta. 

Dnia 09.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał dr hab. inż. Dariuszowi Wittowi tytuł 
profesora nauk chemicznych w zakresie chemii. Szcze-
rze gratulujemy! „Poślizg” z opublikowaniem wiadomości 
w biuletynie związany jest z poślizgiem terminu wręcze-
nia dyplomu przez pana Prezydenta RP. A oto bardzo 
zwięzłe CV bohatera dnia. 

Dariusz Witt odbył studia wyższe w latach 1987-1992 
na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i uzys-
kał stopień magistra inżyniera. Stopień doktora nauk 

chemicznych w zakresie chemii nadała mu w 1996 r. Rada Wydziału Chemicznego Poli-
techniki Gdańskiej a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii 
uzyskał w roku 2010. Kariera naukowa nowego profesora związana jest z Katedrą Chemii 
Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W ciągu 25 lat pracy naukowej 
kandydat przechodził kolejne etapy rozwoju zaczynając od zatrudnienia na etacie asystenta 
w zespole prof. Janusza Rachonia. Odbył dwa naukowe staże zagraniczne: University of 
Maryland, College Park USA (prof. Lyle Isaacs), oraz Universite de Provence, Marsylia, 
Francja (prof. Paul Tordo). Dorobek naukowy nowego profesora obejmuje 44 publikacje z 
listy JCR o sumarycznym współczynniku oddziaływania IF 132.888, 2 patenty krajowe i 4 
międzynarodowe. Pan Dariusz Witt został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 
2004 oraz wyróżniony dwiema nagrodami zespołowymi: Nagroda Zespołowa II stopnia 
Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w 2005 roku, 
Zespołowa Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszy 
wynalazek z dziedzinie produktu lub technologii 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrony prac doktorskich 

22.10.2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mariu-
sza Szkody. Tytuł rozprawy: „Warstwy tlenkowe 
TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle 
widzialnym”. Promotor prof. dr hab. Anna Lisow-
ska-Oleksiak (PG), promotor pomocniczy: dr hab. 
inż. Katarzyna Siuzdak (Instytut Maszyn Przepły-
wowych PAN), Recenzenci: prof. dr hab. Franci-
szek Krok (PW), prof. dr hab. Paweł Kulesza 
(UW). 

26.10.2018 o godzinie 13:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny 
Dederko. Tytuł rozprawy: „Podatność nanocelu-
lozy bakteryjnej na biodegradację in vitro pod 
wpływem drobnoustrojów chorobotwórczych 
w aspekcie wykorzystania jako materiał do pro-
dukcji implantów kardiologicznych”. Promotorzy: 
dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG 
(PG), dr hab. Piotr Siondalski (GUMed), promotor 
pomocniczy: dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pań-
czyk (PG), Recenzenci: prof. dr hab. Alina Sion-
kowska (UMK w Toruniu), dr hab. Katarzyna Mitu-
ra (PKosz). 

07.11.2018 o godzinie 13:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny 
Kuczyńskiej-Łażewskiej. Tytuł rozprawy: „Techno-
logie recyklingu zużytych i odpadowych modułów 
fotowoltaicznych I i II generacji”. Promotor: prof. dr 
hab. Ewa Klugmann-Radziemska (PG), Recen-
zenci: dr hab. inż. Grażyna Jastrzębska, prof. 
PPoz (PPoz), prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-
Wacławek (Uniwersytet Opolski). 

13.11.2018 o godzinie 11:15 w Minicentrum Kon-
ferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału Che-
micznego PG odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr inż. Olgi Otłowskiej. Tytuł rozpra-
wy: „Identyfikacja naturalnych organicznych subs-
tancji barwiących obecnych w historycznych far-
bach i tekstyliach”. Promotor: dr hab. Magdalena 
Śliwka-Kaszyńska (PG), Recenzenci: prof. dr hab. 
Roman Kaliszan (GUMed), prof. dr hab. Bernard 
Lammek (UG). 

23.11.2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauli-
ny Kolasińskiej. Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie 
technik GC×GC-TOF-MS i olfaktometrii terenowej 
do oceny uciążliwości zapachowej powietrza at-
mosferycznego na obszarach przyległych do tere-
nu składowiska odpadów komunalnych”. Promo-
tor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (PG), pro-
motor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski (PG), 
Recenzenci: dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr 
(PWr), prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska 
(PŁ). 

14.12.2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sary 
Lehmann-Konery. Tytuł rozprawy: „Badanie obec-
ności zanieczyszczeń antropogenicznych w zlew-
niach arktycznych – oznaczanie i translokacja za-
nieczyszczeń atmosferycznych w zlodowaconych 
oraz niezlodowaconych zlewniach południowego 
obrzeżenia fiordów Bellsund i Recherche (Spits-
bergen)”. Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Pol-
kowska (PG), promotor pomocniczy: dr Waldemar 
Kociuba (UMCS Lublin), Recenzenci: dr hab. 
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Otwarto i przecięto co należało – otwarcie nowych sal w Chemii C 

Pomimo tego, że niektórzy z nas mieli już okazję 
korzystać z dobrodziejstw nowego audytorium, a inni 
nawet po prostu już pracują w pomieszczeniach nowe-
go fragmentu budynku Chemii C, to do uroczystego ot-
warcia tej inwestycji doszło dopiero we wtorek 16.10. 
br. W uroczystości, poza władzami Uczelni, na czele 
z JM Rektorem PG, prof. dr hab. inż. Jackiem Namieś-
nikiem i Wydziału, wzięli też udział zaproszeni goście 
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, panem 
Mieczysławem Strukiem. Wśród gości liczni też byli 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, głównego 
wykonawcy inwestycji – firmy ELWOZ, pracownicy 
Grupy LOTOS S.A., współpracujący bardzo aktywnie 

przy uruchamianiu naszego nowego kierunku praktycznego – Inżynieria i Technologie 
Nośników Energii, który stał się częścią, a raczej uzasadnieniem tej inwestycji. Byli też 
obecni projektanci inwestycji, Dziekani innych wydziałów lub ich przedstawiciele, goście z 
innych firm – członkowie Rady Konsultacyjnej Wydziału, wreszcie członkowie Rady Wydziału 
i studenci. Projekt – o bardzo długiej nazwie, zaczynającej się wszakże od słów „Rozbudowa 
i przebudowa budynku ”Chemia C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej …” – 
został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących 
kształcenie o profilu praktycznym. 

 Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału, który powitał gości i zaprosił do Prezydium 
zebrania JM Rektora oraz panią prof. dr hab. Ewę Klugmann-Radziemską, Pełnomocnika 
Dziekana ds. Rozwoju, która opiekowała się projektem przez cały okres jego realizacji, czego 
ostatnim aktem była organizacja opisywanej uroczystości (dziękujemy i gratulujemy). Po 
Dziekanie głos zabrał JM Rektor PG, który wspominał historię tej inwestycji i swoje kontakty 
z Marszałkiem Strukiem, wyraził mu też wdzięczność za jej wsparcie poprzez Regionalny 
Program Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i polecał się na przyszłość. Pani prof. 
Ewa Klugmann-Radziemska przedstawiła historię realizacji inwestycji, dziękując bardzo 
wszystkim, którzy przyłożyli do niej rękę w takiej, czy innej formie, zwłaszcza przedsta-
wicielom firmy ELWOZ z kierownikiem budowy, panem mgr inż. Ryszardem Laska. Pan dr 
hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw PG, przestawił podsumowanie pierwszego semestru 
zajęć na kierunku ITNE, podkreślając zwłaszcza udział wykładowców z LOTOSu. Kolejnym 
mówcą był sam Marszałek Struk, który wyraził swoje zadowolenie tak z realizacji inwestycji, 
jak i z zaproszenia na uroczyste otwarcie, aby w końcu – iście hetmańskim gestem – 
zwiększyć dofinansowanie o nie byle jaką kwotę, a mianowicie 2 356 499 PLN. Stosowną 
umowę pan Marszałek i JM Rektor zaraz na miejscu podpisali (na siedząco), a obecni licznie 
przedstawiciele mediów – uwiecznili. Ostatnim aktem uroczystości w Audytorium 1.4. było 
wygłoszenie niezwykle interesującego wykładu pt. „Paliwa alternatywne – fakty i mity” przez 
pana dr inż. Jarosława Kawulę – Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS 
S.A. (nasz absolwent i doktor). Clou całej ceremonii było przecięcie wstęgi, dokonane przed 
audytorium wspólnie przez Marszałka, JM Rektora, Dziekana i panią Pełnomocnik Dziekana 
ds. Rozwoju, oraz wzniesienia toastu szampanem za pomyślność Wydziału. Oby inwestycja 
przysłużyła mu się dobrze. Uroczystość zakończyła się na poziomie –1, gdzie podano 
katering. 

Jedynym minusem organizacyjnym, który odnotowuję z dziennikarskiego obowiązku 
(a może wścibstwa) była pewna niezgodność na slajdzie z historii budowy zatytułowanym 
wrzesień 2018. Gdyby zdjęcia odpowiadały dacie (lub odwrotnie) to uroczystość musiałaby 
się chyba odbyć przy ognisku. 

Wręczenie dyplomów 2018 

W piątek, 10 grudnia o godzinie 13:15 w Auli 
PG odbyła się uroczystość wręczenia dyplo-
mów tegorocznym absolwentom naszego 
Wydziału. W roku bieżącym liczby wydanych 
dyplomów (razem dotychczas 7236 mgr i mgr 
inż. oraz 5414 inż.) wzrosły odpowiednio 
o 285 inżynierów i 217 mgr lub mgr inż.. 
Uroczystość wyróżniła się tym, że pierwszy 
dyplom otrzymał obywatel Chin, HAIXIN JIAO, 
studiujący na PG w ramach programu 2+2. 

Najpierw wręczono dyplomy z wyróżnie-
niem oraz Złote Odznaki Absolwenta PG (6 
inż. i 28 mgr lub mgr inż.). Głos zabrała też inż. 

Weronika Wichowska, jako przedstawicielka Samorządu Studenckiego oraz mgr inż. Damian 
Kuźniewski – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii – jako przedstawiciel 
Stowarzyszenia Absolwentów PG. Oboje złożyli nowym członkom Rodziny Chemicznej 
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w obu życiach (Z i O). Tradycyjnie wręczono też 
nagrodę specjalną dla Nauczyciela Roku 2017/2018 tzw. Nagrodę „Sowy”, która tym razem 
przypadła dr hab. inż. Wojciechowi CHRZANOWSKIEMU. Nagroda przyznawana jest na 
wniosek Wydziałowej Rady Studentów, a wręczyła ją pani Weronika Wichowska, była 
przewodnicząca WRS. Gratulujemy, zwłaszcza, że wykłady pana prodziekana nie należą do 
łatwych, lekkich i przyjemnych. 

Komisja ds. najlepszej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale w mijającym sezonie 
przyznała ten tytuł pracy (jednej z trzech zgłoszonych) pana mgr inż. Karola BIERNAC-
KIEGO (kierunek Chemia) pt. „Charakterystyka oddziaływań w wodnych roztworach N-
metyloacetamidu i wybranych soli kwasu fosforowego”, wykonanej pod kierunkiem pana dr 

Dariusz Borowiak, prof. nadzw. UG (UG), dr hab. 
Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN (Inst. Ocea-
nologii PAN, Sopot). 

17.12.2018 o godzinie 9:15 w Minicentrum Konfe-
rencyjnym, budynek Chemia A Wydziału Che-
micznego PG odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr Ahmeta Kertmena. Tytuł rozpra-
wy: „Development of Biocompatible Fe3O4@SiO2 
Nanoparticles as Subcellular Delivery Platform for 
Glucosamine-6-Phosphate Synthase Inhibitors”. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Andrusz-
kiewicz (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Błażej 
Scheibe (UAM w Poznaniu), Recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Paweł Kafarski (PWr), prof. dr hab. 
Stefan Lis (UAM w Poznaniu). 

17.12.2018 o godzinie 11:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kai 
Borzędowskiej-Labudy. Tytuł rozprawy: „Lepisz-
cza gumowo-asfaltowe modyfikowane za pomocą 
związków zawierających reaktywne grupy izocy-
janianowe”. Promotor: prof. dr hab. inż. Helena 
Janik (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Maciej 
Sienkiewicz (PG), Recenzenci: prof. dr hab. inż. 
Mohamed Bakar (Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu), prof. dr hab. inż. 
Dariusz Bieliński (PŁ). 

18.12.2018 o godzinie 11:15 w Sali 112, budynek 
Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnie-
szki Siebert. Tytuł rozprawy: „Synteza nowych 
aminokwasowych i peptydowych analogów kwasu 
mykofenolowego oraz ich aktywność biologiczna 
i mikrobiologiczna”. Promotor: prof. dr hab. inż. 
Janusz Rachoń (PG), promotor pomocniczy: dr 
inż. Grzegorz Cholewiński (PG), Recenzenci: prof. 
dr hab. inż. Paweł Kafarski (PWr), dr hab. Sylwia 
Rodziewicz-Motowidło (UG). 

W mijającym roku łącznie odbyły się 33 obrony. 
_______________________________________ 

Medale profesora Janusza Rachonia 
Nasz były rektor, senator RP VII kadencji, prof. 

dr hab. inż. Janusz Rachoń został uhonorowany 
Medalem Stulecia Niepodległości (wspólnie z prof. 
Andrzejem Czyżewskim, prof. Henrykiem Kraw-
czykiem i prof. Edmundem Wittbrodtem oraz 8 in-
nymi osobami. Są to medale wybite przez  Gdańsk 
dla uczczenia stulecia niepodległości Polski. Me-
dale wręczył prezydent Gdańska Paweł Adamo-
wicz. 

Ponadto profesor został odznaczony (wspólnie 
z prof. Markiem Dzidą, prorektorem PG ds. kształ-
cenia i dydaktyki i prof. Januszem Kozakiem, dzie-
kanem WOiO) Medalem za Szczególne Zasługi 
Dla Żeglarstwa Pomorskiego. 

Doktoranka z Indonezji w KChAnal 

Syiffa Fauzia z Andalas University na Sumatrze 
przyjechała na Politechnikę Gdańską (KChAnal) 
szukając metod walki z zanieczyszczającymi jej 
wyspę odpadami. Chodzi o korę z palmy sagowej, 
która staje się odpadem przy pozyskiwaniu z niej 
mączki zwanej też po prostu sago. Można ją 
wykorzystywać w postaci zmielonej do usuwania 
metali ciężkich z np. odcieków z oczyszczalni ście-
ków czy popłuczyn przemysłowych. Wraz z prof. 
dr. hab. inż. Piotrem Konieczką i jego doktoran-
tem, mgr. inż. Lesławem Świerczkiem, którzy ba-
dają popioły i pyły ze spalarni osadów ściekowych 
Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, Syiffa 
Fauzia sprawdza, czy w ten sam sposób można 
zagospodarować zanieczyszczony metalami cięż-
kimi sorbent ze zmielonej kory sagowca. 

Udział Wydziału Chemicznego w uro-
czystym posiedzeniu Senatu PG 

W dniu 5 grudnia 2018 odbyło się uroczyste po-
siedzenie Senatu PG, podczas którego wręczone 
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inż. Piotra Bruździaka z Katedry Chemii Fizycznej. Nagrodę tę – wspólną od Wydziału 
Chemicznego i Gdańskiego Oddziału PTCh – wręczyła pani prof. dr hab. inż. Barbara . 
Gorące gratulacje dla studenta i jego opiekuna. 

Interesujący ostatni wykład na temat „sfrustrowanych” par Lewisa wygłosił pan dr hab. inż. 
Rafał Grubba. Zdjęcia, czyli efekty pracy pana mgr inż. arch. Krzysztof Krzempka można 
będzie wkrótce obejrzeć w galerii na stronach wydziałowych. Będą tam też do pobrania 
zdjęcia w dużej rozdzielczości. Absolwentom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego 
„w domu i zagrodzie”. 

Wyróżnienia dla naszego Rektora 

Podczas 4. Międzynarodowej Konferencji Oxygenalia'2018 w Wilnie prof. Jacek Namieś-
nik, Rektor Politechniki Gdańskiej, odebrał Medal Sapienti Sat (łac. Mądremu wystarczy) 
przyznany przez Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zyg-
munta Wróblewskiego z okazji 250 rocznicy urodzin pierwszego z patronów stowarzyszenia, 
znakomitego polskiego uczonego, lekarza, chemika i działacza społecznego (propagował 
m.in. wychowanie fizyczne i stąd jest patronem gdańskiej AWF). Stowarzyszenie działa od 
2010 r. Medal Sapienti Sat otrzymują naukowcy, wynalazcy i odkrywcy o szczególnych 
osiągnięciach z zakresu wykorzystania związków tlenowych. Prof. Namieśnik został nim 
odznaczony za osiągnięcia naukowe w dziedzinie analitycznych metod oznaczania zwiąż-
ków organicznych w wodzie i innych próbkach środowiskowych. 

Ponadto, z okazji 27 rocznicy niepodległości Ukrainy, Rektor PG otrzymał dyplom uznania 
za wsparcie i rozwój współpracy z ukraińskimi uczelniami wyższymi, który wręczył mu Lew 
Zacharczyszyn, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku. 

Odeszli od nas 

Wizyta delegacji z SIT 

Dziewiątego listopada powitaliśmy delegację z Instytutu Technologii z Szanghaju (SIT), w 
której skład wchodzili Prof. Xu i Dr Tian, którzy odwiedzili nasz wydział w celu omówienia 
warunków przyszłej współpracy. Podczas prowadzonych rozmów wspomniany został stan 
obecnej wymiany, oraz została omówiona możliwość utworzenia przyszłych programów 2+2 
między dwoma wydziałami. Jak do tej pory SIT przysyłał jedynie studentów na jednosemes-
tralne studia (jak ERASMUS). 

Sukces dyplomantki z KTP 

Praca dyplomowa mgr inż. Agnieszki Sulowskiej, której promotorem była dr hab. inż. 
Justyna Kucińska-Lipka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym PG 
zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Polski Związek Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z tego zakresu. 

Finał trzeciej edycji konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych odbył 
się 11 grudnia na Politechnice Poznańskiej. Wśród dwóch zwycięskich prac dyplomowych 
znalazła się praca mgr inż. Agnieszki Sulowskiej, pt. „Synteza i charakterystyka poliestro-
uretanów, otrzymanych z biodegradowalnych polioli i alifatycznych diizocyjanianów, mają-
cych zastosowanie w inżynierii tkankowej”. Serdeczne gratulacje dla studentki i jej opiekunki. 

Sukces w Złotych Lwiątkach 

Samorząd Studentów PG po raz piąty wręczył Złote Lwiątka, nagradzając najbardziej aktyw-
ne koła naukowe, wydziałowe rady studentów, organizacje oraz wybitne osobowości działa-
jące na naszej uczelni. Nasz wydział zdobył to wyróżnienie w kategorii Projekt integracyjny. 
Został nim słynny Dzień Ziemniaka, który co roku przyciąga studentów całej uczelni na teren 
Wydziału Chemicznego, gdzie mogą posłuchać koncertów trójmiejskich zespołów na żywo, 
zjeść i odpocząć w przerwach między zajęciami, zaś podczas otwarcia Dziekan i prodziekani 
wydziału zakopują symboliczny ziemniak, z którego nigdy nic jeszcze nie wyrosło. 
 

zostały m.in. odznaczenia państwowe a także 
nagrody Rektora I stopnia. Z Wydziału Chemicz-
nego otrzymali je: 

Medale Za długoletnią służbę (wręczał wicewoje-
woda pomorski Mariusz Łuczyk): 
Złoty: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński 
Brązowy: mgr inż. Patrycja Szpinek 

Nagrody Rektora PG za całokształt dorobku 
Prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz 

Nagrody Rektora PG I stopnia: 

za osiągnięcia naukowe i artystyczne 

dr inż. Krzysztof Formela 
dr hab. inż. Jacek Ryl 
prof. dr hab. inż. Janusz Datta 
dr hab. inż. Marek Tobiszewski 
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska 
dr inż. Mariusz Szkoda 

za działalność badawczo-rozwojową 

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki 
prof. dr hab. inż. Jan Hupka 

za działalność dydaktyczną indywidualnie 

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 

za działalność organizacyjną – zbiorowo (w 
zespole międzywydziałowym) 

dr hab. Sławomir Makowiec 
dr inż. Łukasz Marcinkowski 

Nagroda Santander Universidades dla najbardziej 
zaangażowanych społecznie studentów PG: 

Maria Wichowska, Przewodnicząca SSPG 

Inne odznaczenia pracowników WCh 

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali 
(wręczenie odbyło się podczas Centralnej Inaugu-
racji Roku Akademickiego 5 X 2018): 

dr inż. Iwona Hołowacz 
dr hab. inż. Paweł Sachadyn 
dr hab. inż. Anna Skwierawska 

Stypendia Ministra NISzW dla doktoran-
tów z naszego Wydziału 

Z przyjemnością donosimy, że pan Minister 
NiSzW przyznał stypendia trzem doktorantom z 
naszego Wydziału. Są to: 

mgr inż. Tomasz Majchrzak, doktorant III roku, 
promotor prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

mgr inż. Wojciech Wojnowski, doktorant IV roku, 
promotor prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

mgr inż. Paulina Parcheta, doktorantka IV roku, 
promotor prof. dr hab. inż. Janusz Datta. 

Stypendia wynoszą 25 000 PLN i są wypłacane 
jednorazowo. Wyróżnionym doktorantom i ich pro-
motorom gratulujemy! 

 

 
 

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 października 2018 r. 
w wieku 83 lat, zmarł emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego PG, 

pan dr inż. Jan Sawicki „John”. 

 

    długoletni adiunkt w Katedrze Chemii i Technologii Tłuszczów. Urodził się 
w 1935 roku, a w latach 1953-58 studiował na naszym wydziale kończąc go 
egzaminem dyplomowym w dniu 10 VII 1958 (Oddział – jak wtedy mówiono 

– Spożywczy, specjalność: Technologia Tłuszczów). Doktorat uzyskał na 
podstawie pracy pt. „Steroidy olejów roślinnych rafinowanych” wykonanej 

pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Henryka Niewiadomskiego. Recenzentami 
byli prof. M. Kocór i prof. Z. Ledóchowski. Obrona odbyła się 10 VI 1965. 

 
            Cześć jego pamięci! 
 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała społeczność akademicka  
             Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 


