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Prof. dr hab. Micha∏ Mrozowski, elektronik z Politechniki Gdaƒskiej oraz
prof. dr hab. Edmund Kotarski polonista z Uniwersytetu
Gdaƒskiego zostali uhonorowani nagrodà naukowà im.
Jana Heweliusza.
omitet Nagrody Naukowej
imienia Jana Heweliusza
przyznaje gdaƒskiego „Nobla”
w dwóch równorz´dnych kategoriach: nauk Êcis∏ych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych.
Prof. M.Mrozowski zosta∏ wyró˝niony za badania z dziedziny techniki
mikrofalowej, a zw∏aszcza teorii pola elektromagnetycznego oraz elektrodynamiki obliczeniowej. W dziedzinie nauk humanistycznych
uhonorowano prof. E.Kotarskiego
z Uniwersytetu Gdaƒskiego za ca∏okszta∏t badaƒ naukowych kultury
i literatury dawnych epok – Êredniowiecza, renesansu, baroku i oÊwiecenia.
Finansowà nagrod´ w wysokoÊci
16 tysi´cy z∏otych dla ka˝dego z laureatów przyzna∏ prezydent Gdaƒska. Nagrodà imienia Jana Heweliusza za wybitne osiàgni´cia
naukowe o charakterze poznawczym honoruje si´ reprezentantów
gdaƒskiego Êrodowiska naukowego
corocznie od 1987 roku. W sk∏ad
Komitetu Nagrody Naukowej Miasta Gdaƒska imienia Jana Heweliusza wchodzà: reprezentant Gdaƒskiego Towarzystwa Naukowego,
przedstawiciel gdaƒskiego oddzia∏u
Polskiej Akademii Nauk, reprezentanci szeÊciu gdaƒskich wy˝szych
uczelni publicznych, przedstawiciel
prezydenta Gdaƒska i reprezentant
gdaƒskich uczelni niepublicznych.
Kandydaci do nagród w obu kategoriach sk∏adali opis swoich osiàgni´ç naukowych w formie „listu
naukowego” nawiàzujàcego do tradycji si´gajàcej czasów Heweliusza.
„Listy naukowe” ka˝dego laureata
sà publikowane w j´zyku polskim
i angielskim, a koszt ich wydania
pokrywa ka˝dorazowo Miasto.
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Nagrody im. Jana Heweliusza
dla wybitnych naukowców
Sylwetki laureatów:
Profesor dr hab.
Micha∏ Mrozowski
43 lata, absolwent Politechniki
Gdaƒskiej, tytu∏ profesora nauk
technicznych otrzyma∏ w styczniu
2001 roku.
W ramach badaƒ teoretycznych
zajmuje si´ wyjaÊnianiem zjawisk
zwiàzanych z obecnoÊcià pola elektromagnetycznego w sytuacjach,
z jakimi spotykajà si´ konstruktorzy urzàdzeƒ i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych,
medycznych oraz przemys∏owych
wykorzystujàcych wysokie cz´stotliwoÊci. Drugim obszarem badaƒ naukowych profesora, zwiàzanym
z elektrodynamikà obliczeniowà,
jest opracowywanie szybkich i dok∏adnych metod komputerowego
projektowania uk∏adów przeznaczonych dla wspó∏czesnych systemów
telefonii komórkowej, bezprzewodowego dost´pu do Internetu, telekomunikacji radiowej, satelitarnej
i radiolokacji.
Profesor M.Mrozowski jest przewodniczàcym polskiego oddzia∏u
amerykaƒskiego stowarzyszenia in˝ynierów. W 1990 roku zosta∏ wybrany cz∏onkiem Electromagnetics
Academy, honorowej instytucji dzia∏ajàcej przy s∏ynnym Massachusetts
Institute of Technology w amerykaƒskim Cambridge, skupiajàcej
najbardziej znanych w Êwiecie i aktywnych badaczy zajmujàcych si´
teorià pola elektromagnetycznego.
Rezultaty badaƒ profesora Mrozowskiego wykorzystywane sà m.in.
przez firmy przemys∏owe ze Szwajcarii, Izraela, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski.
Profesor Mrozowski jest laureatem wielu krajowych nagród i wyró˝nieƒ, m.in. dwukrotnie, w 1995

i 1998 roku, otrzyma∏ indywidualnà
nagrod´ Prezesa Rady Ministrów.
Jest autorem dwóch monografii
oraz oko∏o 120 publikacji, z których
ponad 50 ukaza∏o si´ w najwa˝niejszych zagranicznych czasopismach
naukowych. Wypromowa∏ szeÊciu
doktorów, a aktualnie kieruje pracà
kolejnych siedmiu doktorantów.

Profesor dr hab.
Edmund Kotarski
73 lata, absolwent polonistyki Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu. Z Gdaƒskiem zwiàzany
od poczàtku lat 60. Habilitacj´ uzyska∏ w 1978 roku na Uniwersytecie
Gdaƒskim. W 1987 roku otrzyma∏
tytu∏ profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a od 1995 roku jest profesorem zwyczajnym.
Badania profesora obejmujà literatur´ kilku epok: Êredniowiecza,
renesansu, baroku i oÊwiecenia.
Jest autorem kilkunastu ksià˝ek
i ponad dwustu publikacji. By∏ promotorem doktoratu honoris causa
nadanego przez Uniwersytet Gdaƒski Günterowi Grassowi.
Autor wielu programów i pomys∏odawca konferencji naukowych
poÊwi´conych marynistyce i miejscu literatury w ˝yciu miast. Cz∏onek wielu towarzystw naukowych,
m.in.: od 1968 roku Gdaƒskiego
Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Nale˝y
te˝, od chwili powstania, do Internationaler Arbeits Stadt und Literatur z siedzibà w Osnabrıck.
Profesor E.Kotarski jest cz∏onkiem Kapitu∏y Medali Êw. Wojciecha
i Ksi´cia MÊciwoja II. ■

