Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy
prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika,

od 2016 r. Rektora Politechniki Gdańskiej, który
zmarł nagle w swoim domu 14.04.2019. Śmierć ta
zaskoczyła wszystkich. Prof. Namieśnik był w chwili
śmierci zaangażowany w wiele działalności i projektów.
Prof. Namieśnik urodził się 10 grudnia 1949 r.
w Mogilnie. Politechnika Gdańska zajmowała szczególne
miejsce w sercu Pana Profesora. Od czasów studiów,
które odbył w latach 1967-1972, związany był
z Wydziałem Chemicznym PG. Tuż po ich ukończeniu
rozpoczął pracę na macierzystym wydziale, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery
akademickiej: doktor (1978), doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995),
profesor zwyczajny (1997). W latach 1990-1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego,
w latach 1996-2002 i 2005-2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku był kierownikiem
Katedry Chemii Analitycznej. W okresie 2002-2005 oraz 2012-2016 kierował Studium
Doktoranckim na Wydziale Chemicznym. Przez siedem kadencji był członkiem Senatu
Politechniki Gdańskiej. Prof. Jacek Namieśnik był również wiceprzewodniczącym
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) na kadencję 2016-2020.
Od pięciu kadencji należał do Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a przez dwie kadencje
(2007-2016) pełnił funkcję przewodniczącego tegoż komitetu. W latach 2007-2016 udzielał się
jako członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Prof. Namieśnik był aktywnym
członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów
naukowych, m.in.: Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN (druga kadencja), Rady Naukowej
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa (pierwsza kadencja), Komitetu Badań
Morza PAN (trzecia kadencja) oraz Rady Naukowej Polish Journal of Environmental Studies
(od roku 1993).
Prof. Namieśnik był specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska,
głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek
do analizy. Był promotorem 66 przewodów doktorskich, autorem lub współautorem ponad
800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się
w innych czasopismach. Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się
dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, czego przejawem jest 12 850 niezależnych
cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 53. Prof. Namieśnik ma
na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym 1 europejski.
Odejście Rektora jest głębokim szokiem dla całej społeczności akademickiej PG,
a także dotkliwą, bolesną stratą dla środowiska naukowego zarówno Trójmiasta, jak i całego
naszego kraju.
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