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FINIS CORONAT OPUS 
 
 Te właśnie słowa mieli okazję usłyszeć zgromadzeni w Auli Politechniki Gdańskiej 
tegoroczni absolwenci studiów I oraz II-go stopnia. W ostatni piątek, to jest 4 grudnia 2009 
roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego, którego głównym 
punktem było wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Po okolicznościowych 
wystąpieniach Dziekana Wydziału Chemicznego PG profesora Jacka Namieśnika oraz 
Prorektora Politechniki Gdańskiej ds. Kształcenia i Rozwoju profesora Waldemara Kamrata 
wręczono dyplomy 221 magistrom inżynierom i 106 inżynierom. W tym 17 osób, bo 12 
magistrów inżynierów i 5 inżynierów, otrzymało dyplomy z wyróżnieniem. W ten sposób 
liczba absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przekroczyła, i to 
znacznie, 7000. W latach 1947-2009 nasz Wydział ukończyło bowiem 2073 inżynierów i 
5098 magistrów inżynierów.  
 Następnie ogłoszono wyniki konkursów na najlepsze prace dyplomowe i wręczono 
stosowne nagrody. Laureatką konkursu zorganizowanego przez Wydział Chemiczny 
Politechniki Gdańskiej i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego została mgr 
inż.Paulina Rakowska. Dwa równorzędne wyróżnienia przypadły w udziale mgr inż. 
Tomaszowi Laskowskiemu oraz mgr inż. Maciejowi Barc. Laureatką  konkursu 
zorganizowanego przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego została mgr inż. Agata Jargiło, a wyróżnienie otrzymała mgr inż. 
Magdalena Pienszka.  
 Po tym miłym akcencie tegorocznych Absolwentów w imieniu Rady Wydziału 
pożegnał profesor Aleksander Kołodziejczyk życząc sukcesów i szczęścia w życiu osobistym 
żywiąc jednocześnie nadzieję, że to nie jest ostatnie takie wspólne spotkanie i więzi z uczelnią 
będą trwały dłużej. Na to również liczył profesor Waldemar Wardencki który w krótkim 
przemówieniu pożegnał zgromadzonych w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów PG 
Powodzenia i sukcesów zawodowych życzyli również przedstawiciele Samorządu Studentów, 
ustępujący przewodniczący Marek Fijało i obejmujący tę odpowiedzialną funkcję Maciej 
Kruszka.  
 Jak przystało na  uroczystość uczelnianą nie obyło się bez tak zwanego„ostatniego 
wykładu”, który tym razem wygłosił dr hab. inż.Piotr Konieczka. Temat wykładu: Czym jest 
spójność pomiarowa zadziwił wszystkich, a powszechny entuzjazm wzbudziły odwołania do 
opisu jakości piwa. Uroczystość zakończyło wysłuchanie starego hymnu Gaude Mater 
Polonia, którego autorstwo przypisuje się żyjącemu w XIII wieku Wincentemu z Kiełczy. 
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcia absolwentów i członków Rady 
Wydziału - można je oglądać na naszej stronie domowej w zakładce: galeria. 



 
MISTRZ 

 
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku realizuje kilka programów stypendialnych i 
subwencyjnych skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez 
różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze 
potrzeby środowiska naukowego. Stypendia i subsydia, które oferuje Fundacja, przyznawane 
są zawsze w trybie konkursu. Jednym z tych programów jest realizowany od 1998 roku 
program MISTRZ polegający na przyznawaniu subsydiów profesorskich. Subsydium 
obejmuje imienne stypendium laureata oraz środki, którymi może rozporządzać zgodnie ze 
swoim uznaniem, przeznaczając je m.in. na stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, 
na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych programów komputerowych i 
materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie 
krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów itp.. 
 Subsydia Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, powszechnie znanej pod 
skrótem FNP, to forma wspierania najaktywniejszych uczonych polskich, która ma umożliwić 
Laureatom intensyfikowanie już prowadzonych badań lub też podjęcie nowych, obiecujących 
kierunków badań. Program jest adresowany do osób, których dotychczasowy dorobek stanowi 
rękojmię właściwego wykorzystania środków i które potrafią skutecznie łączyć pracę 
naukową z kształceniem młodej kadry. Subsydia przyznawane są w ramach zamkniętego 
konkursu (na zaproszenie) co rok w innym obszarze nauki określanym przez Fundację. Te 
cztery obszary nauki to: 
  - nauki humanistyczne i społeczne (1998, 2002, 2006) 
  - nauki ścisłe (1999, 2003,  2007) 

- nauki przyrodnicze (2000, 2004, 2008) 
  - nauki techniczne (2001, 2005, 2009). 
 Subsydia przyznawane są na okresy trzyletnie, w liczbie do 12 subsydiów w każdym 
roku. Wysokość subsydiów ustalana jest corocznie przez Zarząd Fundacji i podawana w 
programie wspierania nauki oraz na jej stronie internetowej. Wysokość zawartego w 
subsydium imiennego stypendium Laureata stanowiącego część kwoty subsydium określa 
Zarząd Fundacji.  
 Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień 
doktora habilitowanego i w roku składania wniosku nie przekroczyły 60 roku życia oraz 
prowadzą aktywną działalność naukową, osiągają znaczące wyniki i posiadają grono 
współpracujących z nimi obiecujących młodych wychowanków. 
   Jak widać z przedstawionego wyżej zestawienia w roku 2009 konkurs programu 
MISTRZ adresowany jest do przedstawicieli nauk technicznych i w jego ramach przyznanych 
zostało 9 subsydiów, każde w wysokości 450 tys. zł (150 tys. zł rocznie). 
 Po tym przydługim może wstępie rzecz najważniejsza. Jednym z 9 Laureatów 
tegorocznego konkursu przeprowadzonego w ramach realizacji programu MISTRZ został 
Dziekan naszego Wydziału 
 

profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof.zw.PG 
 
 Niezależnie od całokształtu działalności naukowej każde Subsydium Profesorskie jest 
związane z konkretnym, realizowanym przez Laureata tematem. Tym razem sybsydium 
zostało przyznane za działalność, której wynikami są: 
 

New procedures for environmental analytics and studies of functional food . 
 



 Uzasadnienie wyboru Zarządu FNP z jednej strony jest bardzo łatwe i proste, a z 
drugiej bardzo trudne. Łatwe z tego powodu, że profesor Jacek Namieśnik po prostu spełnia 
wszystkie wymogi i kryteria, które Zarząd Fundacji stawia kandydatom. A poprzeczka jest 
bardzo wysoko. Nie zmienia to faktu, że profesor Jacek Namieśnik przekracza ją z łatwością. 
Dlaczego trudno? Na przedstawienie wszystkich osiągnięć Laureata po prostu brak miejsca na 
łamach naszego BIULETYNU. Pewną formą suchej syntezy mogą być czyste liczby. Niech 
one przemówią: 
  1. W latach 1994-2009 wypromował 33  doktorów    
  2. Ilość publikacji: 295 
  3. Sumaryczna wartość współczynnika wpływu: 548,8 
  4.Liczba cytowań (bez autocytowań): 1643  
  5.Współczynnik Hirscha: 22  
  5. Autorstwo lub współautorstwo 8 książek i podręczników  
  6. Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w książkach lub podręczniach:12 
  7.Patenty i zgłoszenia patentowe: 12 
 
 Do tego trzeba doliczyć obowiązki Kierownika Katedry Chemii Analitycznej. Należy 
tu dodać, że oprócz Laureata 7 pracowników tej Katedry uzyskało stopień naukowy doktora 
habilitowanego, a 5 osób otrzymało tytuł naukowy profesora. W chwili obecnej profesor 
Jacek Namieśnik  sprawuje opiekę naukową nad 16 słuchaczami Studium Doktoranckiego. 
Warto jeszcze by dodać, że jest członkiem Rad i Kolegiów Naukowych 13 czasopism 
naukowych i wydawnictw. A do tego wszystkiego dodać należy obowiązki Dziekana 
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 
 Nikogo więc nie powinna zdziwić liczba nagród i wyróżnień, które otrzymał profesor 
Jacek Namieśnik. Nie sposób wszystkie wymienić. Jedne z najważniejszych, które należy 
jednak wymienić to: 
 

1. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heveliusa za osiągnięcia w dziedzinie 
nauk ścisłych – 2001, 
2. Medal im. prof. W. Kemuli Przyznany przez Zarząd Główny PTCh za wybitne 
osiągnięcia w chemii analitycznej – 2007, 
3. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie 
inżynierii środowiska - 2007. 

 
 Wszyscy cieszymy się sukcesem profesora Jacka Namieśnika. Jest to Jego sukces 
osobisty, jest to sukces Jego zespołu naukowego, sukces Katedry Chemii Analitycznej i 
sukces Wydziału Chemicznego Politechniki Gdanskiej.   
 

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej,w imieniu wszystkich pracowników i  studentów składam serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.  
 
        Redaktor BIULETYNU 


