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PROFESOR JACEK NAMIEŚNIK PONOWNIE DZIEKANEM 
WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 
22 kwietnia 2008 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów powierzyło obowiązki 

Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008-2012 

 

Profesorowi dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi, 
profesorowi zwyczajnemu PG. 

 
Przed Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej stoi wiele wyzwań i potrzebna 

będzie zgodna praca nas wszystkich powiedział profesor Jacek Namieśnik po ogłoszeniu 
wyników głosowania. 

W imieniu całej społeczności akademickiej naszego Wydziału składam panu 
Dziekanowi serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów i zadowolenia z pracy. A tej z 
pewnością  Mu nie zabraknie. 

Redaktor BIULETYNU 
 
 

Wszyscy dobrze znamy naszego Dziekana, Nie jest to przecież pierwsza Jego 
kadencja. Przez dwie kadencje był Prodziekanem d/s Kształcenia, a potem przez dwie kolejne 
kadencje, 1996-1999 oraz 1999-2002, pełnił zaszczytne i odpowiedzialne obowiązki 
Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W roku 2005 pełnienie 
obowiązków Dziekana podczas kadencji 2005-2008 ponownie przypadło profesorowi 
Jackowi Namieśnikowi. W tym roku historia powtórzyła się, z tym, że nowa, kolejna, czwarta 
już kadencja będzie o rok dłuższa i będzie trwać do 2012 roku. Więcej czasu to więcej pracy. 
Niech jej miarą będą kolejne sukcesy, nasze wspólne sukcesy. 

 

 

 



Profesor Jacek Namieśnik urodził się 10 grudnia 1949 w Mogilnie na Kujawach. Od 
rozpoczęcia w roku 1967 studiów związany jest z Wydziałem Chemicznym PG. W roku 1972 
ukończył studia, w roku 1978 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1985 
stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W latach 1988-1990 był wicedyrektorem  
d/s naukowo-badawczych Instytutu Chemii i Technologii Nieorganiczej oraz Korozji na 
Wydziale Chemicznym PG. Od roku 1995 jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. 
W roku 1996 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował go profesorem nauk 
chemicznych. Na ten skrótowo przedstawiony rys biograficzny należy nałożyć wymienione 
już wyżej dwie kadencje prodziekańskie i trzy kadencje dziekańskie. 

 

 
Profesor Jacek Namieśnik na swym ulubionym miejscu pracy  

 

Z braku miejsca trudno wymienić wszystkie funkcje akademickie i zawodowe 
pełnione przez profesora Namieśnika. Tylko w roku 2007 został członkiem Rady Naukowej 
Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie,  Przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej 
PAN i  członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. A przecież nie porzucił 
tych funkcji, których kiedyś się podjął, albo tych które mu powierzono. I tak na przykład, od 
roku 2003 jest Przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego. Warto też wiedzieć, że był promotorem 28 zakończonych przewodów 
doktorskich. Następne w toku.  

Za ofiarną pracą idą nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych należą przyznana w 
roku 2002 Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heveliusa w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i ścisłych, zdobyta w roku 2005 zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl 
publikacji dotyczących oceny stopnia zanieczyszczenia substancjami chemicznymi  
ekosystemów morskich oraz przyznana w roku 2007 nagroda Prezesa Rady Ministrów za 
wybitne osiągnięcia naukowe w inżynierii i ochronie środowiska w roku 2006.  

W roku 2006 profesor Jacek Namieśnik został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego  w roku 



2007 wyróżnił profesora Jacka Namieśnika Medalem Wiktora Kemuli przyznanym za 
wybitne osiągnięcia w chemii analitycznej, a następnie Honorową Odznaką Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego.   

 
 

STYPENDIA KRAJOWE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 
DLA MŁODYCH UCZONYCH 

 
Dwoje słuchaczy naszego Studium Doktoranckiego, mgr inż. Anna Kropidłowska oraz 

mgr inż. Jacek Czub, zostało w bieżącym roku wyróżnionych prestiżowym stypendium 
krajowym dla młodych uczonych przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
Pani Anna Kropidłowska uzyskała wyróżnienie w dziedzinie chemii, a pan Jacek Czub z 
biochemii.  

 

 
 

Ania Kropidłowska otrzymuje dyplom 
 

Nagrody rozdano 26.04.2008 podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Laureatom pogratulował prof. Maciej Żylicz, Prezes 
Zarządu FNP oraz obecna na uroczystości prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. W imieniu Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada, wyrazy 
uznania za sukcesy naukowe przekazał stypendystom Grzegorz Borowiec, Dyrektor 
Generalny MSP. List z gratulacjami przekazał także Bronisław Komorowski, Marszałek 
Sejmu RP. W imieniu tegorocznych laureatów wystąpiła Justyna Zdunek z Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej, zapewniając, że stypendium FNP jest niezwykle 
ważnym dla młodych naukowców wsparciem i potwierdzeniem sensu ich pracy badawczej. 
Przede wszystkim jest jednak także zobowiązaniem do dalszego rozwoju naukowego na 
najwyższym poziomie. W uroczystości wzięły również udział rodziny, opiekunowie naukowi, 
przedstawiciele instytucji badawczych i inni goście Fundacji.  



Stypendia dla najbardziej obiecujących młodych naukowców Fundacja przyznała już 
po raz szesnasty. W tym roku do elitarnego grona stypendystów FNP dołączyło 118 
utalentowanych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, zaś procentowy 
wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 14 %. 118 laureatów tegorocznej edycji, w tym 
dziesięcioro z Trójmiasta, wybrano bowiem spośród 843 zgłoszeń.Warto zaznaczyć, że 
stypendia te są finansowane w całości z funduszy uzyskanych przez Fundację w latach 2003-
2004 z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Każdy laureat  otrzyma 24 000  zł na wsparcie 
działań naukowych. 

Stypendia przyznawane są w ramach tak zwanego Programu START, który 
skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, a którzy już mogą wykazać 
się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla 
dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i mają być dla nich zachętą do 
dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.  
Podstawą oceny kandydatów do stypendiów START jest ich dorobek naukowy oraz 
przedstawiony plan badawczy. Wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji przez 3 
niezależnych ekspertów. Prof. Żylicz w swoim wystąpieniu zaznaczył, że dorobek ten 
oceniano nie kierując się kryteriami ilościowymi: liczbą prac, cytowań, siłą przebicia 
czasopism, w których praca została opublikowana, ale w ocenie brano pod uwagę 
oryginalność dokonań. W miarę możliwości, jakie dają zasady konkursu, oceniano, czy 
uczestnicy pracowali, a w przyszłości, czy będą chcieli pracować na „granicy ludzkich 
możliwości”. Na koniec swego wystąpienia profesor Żylicz stwierdził: W ten właśnie sposób 
rozumiemy realizację dewizy Fundacji: wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze 
lepsi. Od kilkunastu już lat staramy się wyszukiwać i wspierać ponadprzeciętne talenty, 
osoby, których potencjał pozwala sądzić, że staną się oni prawdziwymi uczonymi, a nie tylko 
pracownikami naukowymi. 

 

MIANOWANIA 
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych wyborów na Polskiej Akademii Nauk  na 

Wydziale Nauk Medycznych informuję, że Pan prof. dr hab. Józef Kur  kierownik Katedry 
Mikrobiologii został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej 
PAN na kadencję w latach 2008-2011. 

Serdeczne gratulacje 
 

NOWY GRANT INWESTYCYJNY 
Na Wydział dotarła oficjalna wiadomość, że MNiSzW przyznało dotację w wysokości 

800 000 zł na  zadanie inwestycyjne MODERNIZACJA  PRACOWNI NAUKOWO  
BADAWCZYCH W BUDYNKU „CHEMIA B”. Ten kolejny grant inwestycyjny pozwoli na 
rozbudowę tak potrzebnego zaplecza naukowo  badawczego. 

Składam serdeczne podziękowanie profesorowi dr hab. inż. Janowi 
Mazerskiemu za przygotowanie skutecznego wniosku. 

Dziekan 


