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Przyjaciele, 

Koleżanki i Koledzy, 

     Życzymy Wan Wszystkim 

Bozego Narodzenia tak radosnego, 

jak to tylko możliwe. 

            Dziekan i Redaktor

   Gdańsk, Boże Narodzenie 2012

 
 

 

PROFESOR JACEK NAMIEŚNIK LAUREATEM 

NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 

 Ogłoszona została lista tegorocznych laureatów nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. W dniu dzisiejszym, to 

jest 19 grudnia 2012 w Warszawie odbędzie się uroczyste wręczenie wyróżnień.  

 Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w zakresie 

badań na rzecz rozwoju społeczeństwa  otrzymał profesor dr hab.inż. Jacek Namieśnik. 

Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych.  

  W bieżącym roku Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Barbara 

Kudrycka przyznała pięć nagród za wybitne osiągnięcia naukowe, a jednym z laureatów jest 

profesor Jacek Namieśnik. 

 Nie jest to jedyna nagroda zdobyta przez profesora Jacka Namieśnika. Nie ma starczy 

miejsca w Biuletynie Dziekana by wymienić tylko tezbardziej znaczące i wypada ograniczyć 

się do tych uzyskanych ostatnio. 

W roku 2008  profesor Jacek Namieśnik został laureatem nagrody Prezesa Rady 

Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii środowiska w roku2007.  

Zadziwiającym zbiegiem okoliczności nagroda została wręczona 19 grudnia 2008 roku. Rok 

2009 przyniósł kolejny sukces.  Profesor Jacek Namieśnik został laureatem konkursu 

mailto:wgrzyb@chem.pg.gda.pl


Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o subsydia profesorskie MISTRZ- otrzymał dotację na 

realizacje badań naukowych w zakresie New procedures for environmental analytics and 

studies of functional food.  

 Wyrazem najwyższego uznania środowiska dla pracy i działalności profesora Jacka 

Namieśnika są przyznane Mu wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, między 

innymi  przyznany w roku 2012 Medal im. J. Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia w chemii. 

 Nie sposób, nawet w wielkim skrócie przedstawić uzasadnienia dzisiejszej Nagrody. 

Wniosek został wysłany na początku tego i obejmował między innymi zestawienia 

wypromowanych przez Laureata  doktorów nauk chemicznych i doktorów nauk technicznych, 

razem 40 osób. Lista  to przestała już być aktualna. 

 

Jestem głęboko przekonany, że wyrażam radość, zadowolenie i dumę całej 

społeczności naszego Wydziału z tego, że talenty oraz umiejętności naukowe i organizacyjne, 

pełna poświęcenia praca i zaangażowanie Laureata zostały kolejny raz dostrzeżone, 

docenione i znalazły wyraz uznania w postaci tej ze wszech miar zasłużonej nagrody. 

 

 Tą drogą składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje oraz 

życzenia dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz 

zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym 

 
                       Profesor Sławomir Milewski 

 

                     Dziekan Wydziału Chemicznego      

 
 

 
 

 

ZŁOTE MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 
 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30.08.2012 Złote Medale za Długoletnią 

Służbę zostały nadane niżej wymienionym osobom: 

 

   prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz 

   prof. dr hab. inż. Helena Janik 

   prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski 

   prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

   dr hab. inż. Jan Pawlak 

   prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies 

   prof. dr hab. Józef Synowiecki 

 

Odznaczenia zostały wręczone na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki 

Gdańskiej  w dniu 12 grudnia 2012. 

 



 Wszystkim wyróżnionym składam w imieniu Rady Wydziału Chemicznego i w 

imieniu własnym serdeczne podziękowania za lata nienagannej i twórczej pracy 

naukowej oraz pełnej poświęcenia pracy dydaktycznej i organizacyjnej. 

 Składam Wam jednocześnie serdeczne życzenia satysfakcji z dalszej działalności  

na rzecz Wydziału i Uczelni oraz życzę zdrowie i wszelkiej pomyślności.  

 

        Profesor Sławomir Milewski 

 

               Dziekan Wydziału Chemicznego   
 


