
Prof. dr hab. Józef Drabowicz 

Prof. dr hab. Józef Drabowicz urodził się w 1946 r. w Działoszynie, woj. łódzkie. 

Wykształcenie chemiczne uzyskał w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w roku 1969 obronił 

pracę dyplomową na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. W tym samym roku podjął 

pracę w łódzkim Zakładzie Związków Heteroorganicznych IChO PAN, a po utworzeniu w 

roku 1972 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN znalazł się w 

kierowanym przez ówczesnego docenta Mariana Mikołajczyka Zakładzie Organicznych 

Związków Siarki. Doktorat obronił w 1975 roku, a habilitację uzyskał w roku 1987 na 

Uniwersytecie Łódzkim, gdyŜ CBMM PAN nie miało jeszcze wówczas uprawnień do ich 

nadawania. Tytuł profesorski otrzymał w roku 1998. Od roku 2003 jest profesorem 

zwyczajnym i kierownikiem Pracowni Stereochemii w Zakładzie Chemii Heteroorganicznej 

CBMM PAN. Od roku 2002 pracuje równocześnie na stanowisku profesora zwyczajnego na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Od początku swojej kariery naukowej prof. Drabowicz zajmował się chemią chiralnych 

połączeń sulfinylowych i ich wykorzystaniem w badaniach mechanizmów reakcji. W latach 

1976-1977 odbył roczny staŜ podoktorski na Uniwersytecie w Tsukubie, w zespole znanego 

japońskiego chemika prof. Shigeru Oae. W latach 1989-1990 pracował w grupie prof. J. C. 

Martina na Uniwersytecie Vanderbilta w Nashville realizując własny projekt. Po powrocie do 

kraju kontynuuje do chwili obecnej swoje badania związane z chemią i stereochemią 

organicznych związków siarki i innych heteroatomów.  

Prof. J. Drabowicz opublikował 146 prac oryginalnych, nie licząc kilkudziesięciu artykułów 

przeglądowych i wieloautorskich opracowań monograficznych napisanych na zamówienie 

edytorów znanych serii wydawniczych. W latach 2008-2010 był członkiem Rady Redakcyjnej 

„The Open Inorganic Chemistry Journal” a od października 2010 jest członkiem Rady 

Redakcyjnej „ISRN Organic Chemistry.” Od roku 2010 jest edytorem 39 tomu „Science of 

Synthesis- Update”. .Jest teŜ współautorem 4 patentów i zgłoszeń patentowych. Był 

promotorem w 3 zakończonych przewodach doktorskich i recenzentem ponad 40 prac 

doktorskich wykonanych w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych oraz 14 

rozpraw habilitacyjnych. Przez wiele lat przewodniczył Sekcji Chemii Heteroorganicznej 

PTChem. 

Za swoje osiągnięcia prof. J. Drabowicz był kilkakrotnie nagradzany indywidualnymi i 

zespołowymi nagrodami naukowymi. W roku 1981 był laureatem indywidualnej Nagrody 



Sekretarza III Wydziału PAN. Był równieŜ kilkakrotnie członkiem zespołów nagradzanych 

przez Sekretarza Naukowego PAN i Rektora UŁ.  

Prof. Józef Drabowicz jest znany ze swojego niezwykłego zapału i zamiłowania do pracy 

naukowej. Przy tym wszystkim jest osobą o wielkiej łagodności i wyrozumiałości dla innych i 

nigdy nieodmawiającą pomocy potrzebującym.  

W 2011 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne postanowiło uhonorować prof. dr. hab. Józefa 

Drabowicza medalem im. St. Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii 

heteroorganicznej. 

 


