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Kapituła Nagrody im. prof. Osmana Achma-
towicza pod przewodnictwem prof. Osmana 
Achmatowicza jr. wyłoniła najlepsze prace dy-
plomowe wykonane na Wydziale Chemicznym 
PŁ w roku akademickim 2018/2019. Była to 11. 
edycja konkursu.

W kategorii najlepsza magisterska praca dyplo-
mowa nagrodę otrzymał mgr inż. Stefan Cichosz 
za pracę pt. Kompozyty kopolimeru etylenowo-
-norbornenowego wzmacniane włóknami celulozy 
hydrofobizowanymi na drodze hybrydowej mody-
fikacji chemicznej. Promotorem pracy była dr hab. 
inż. Anna Masek, prof. PŁ. Sponsorem nagrody jest 
uznany producent wyrobów farmaceutycznych 
POLFARMEX S.A., a prezes firmy mgr inż. Mieczy-
sław Wośko był przez lata członkiem Kapituły (zm. 
w lutym 2021 r.).

W kategorii najlepsza inżynierska praca dyplomo-
wa najwyżej oceniono pracę inż. Karoliny Beton pt. 
Analiza histochemiczna tkanek ludzkiego gruczołu 
piersiowego, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. 
Beaty Brożek-Płuska, prof. PŁ. Fundatorem nagrody 
jest znany producent wyrobów chemii budowlanej 
ATLAS Sp. z o.o., a jej wiceprezes dr inż. Jacek Mi-
chalak jest członkiem Kapituły.

W Kapitule nagrody zasiadają ponadto profe-
sorowie: Ireneusz Zbiciński, Tomasz Janecki, Jacek 

Ulański, Piotr Ulański, Marian Zaborski oraz mgr 
Włodzimierz Piętek (ICHEM Sp. z o.o.) i dr hab. 
inż. Rafał Kruszyński (zm. we wrześniu 2020 r.). 
Zgłoszone prace ocenili profesorowie: Agnieszka 
Olejniczak (Instytutu Badań Molekularnych PAN), 
Grzegorz Mlostoń i Bogna Rudolf (UŁ), Krzysztof 
Rolka (UG), Janusz Datta (PG), Kinga Pielichowska 
(AGH) oraz Elżbieta Piesowicz (ZUT)*.

Konkurs o nagrodę imienia profesora Osma-
na Achmatowicza dotyczy prac dyplomowych 
wykonanych i obronionych na Wydziale Che-
micznym Politechniki Łódzkiej w danym roku 
akademickim, w terminie zgodnym z Regulami-
nem Studiów. Celem Konkursu jest dążenie do 
poprawy jakości prac dyplomowych, promowa-
nie najlepszych absolwentów i popularyzacja 
tematyki badawczej realizowanej na Wydziale 
Chemicznym. Kwestie szczegółowe Konkursu 
zawiera jego Regulamin**.

* Przedruk z Życia Uczelni, nr 154, 35, 2020, 
https://www.zu.p.lodz.pl/ewa-jedrych-wydzial-
-chemiczny; 20.02.2021.

** https://chemia.p.lodz.pl/attachments/artic-
le/151/Regulamin_Konkursu_im._prof._Osma-
na_Achmatowicza.pdf, 20.02.2021.
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