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 Uhonorowanie Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza to wielki dla 

mnie zaszczyt. To uznanie wkładu mojego, ale i współpracowników w rozwój chemii 

fizycznej. To dostrzeżenie mojego uczestnictwa w życiu akademickim i naukowym. 

 Do Gdańska przybyłem z sąsiedniego regionu kujawsko-pomorskiego, po ukończeniu 

liceum ogólnokształcącego w miejscowości Golub-Dobrzyń, z zamiarem studiowania na 

Politechnice Gdańskiej i pozostania w Trójmieście. Marzeniem moim było związanie się z 

uczelnią. Miałem szczęście, że udało mi się to zrealizować, podejmując pracę najpierw na 

Politechnice Gdańskiej a w 1970 roku w nowo utworzonym Uniwersytecie Gdańskim. W 

Uniwersytecie trafiłem na wyrozumiałego szefa, nieżyjącego już profesora Jerzego 

Szychlińskiego, który pozostawił mi pełną swobodę w prowadzeniu badań naukowych. 

Dzięki temu mogłem realizować własne pomysły i szybko, jak na ówczesne czasy, 

awansować na kolejne szczeble kariery akademickiej. Patrząc z perspektywy na miniony czas 

mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wybór drogi życiowej był trafny. 

 Tak doniosła uroczystość to okazja do podziękowań przede wszystkim Panu 

Prezydentowi i Radzie Miasta Gdańska za uznanie moich osiągnięć i uhonorowanie nagrodą. 

Jestem głęboko wdzięczny Jury za wskazanie mojej kandydatury do nagrody. Panu 

Profesorowi Zbigniewowi Grzonce dziękuję za skuteczne zaprezentowanie mojej 

kandydatury na posiedzeniu Jury. J. M. Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorowi 

Bernardowi Lammkowi, i kanclerzowi, Profesorowi Jerzemu Gwizdale, dziękuję za 

promowanie mojej kandydatury. Panom Profesorom, Lechowi Chmurzyńskiemu, Januszowi 

Rakowi i Piotrowi Stepnowskiemu, byłym przewodniczącym Wydziału III GTN, dziękuję za 

zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody. Dziękuję moim współpracownikom, którzy przez 

lata uczestnictwa w badaniach przyczynili się do mojego dziś sukcesu. 

 Jestem wdzięczny moim Rodzicom za namowę do podjęcia studiów a później pracy 

na uczelni. Dziękuję rodzicom i rodzinie za nieustające wsparcie w czasie studiów a później 

działalności zawodowej. Dziękuję osobie najważniejszej – mojej żonie Bożenie – za miłość, 

wyrozumiałość i wsparcie, dzięki któremu mogłem i mogę sprostać wyzwaniom naukowym i 

realizować marzenia osobiste. 
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 Dziękuję wszystkim Państwu za zaszczycenie swoją obecnością dzisiejszej 

uroczystości. Pragnę zapewnić, że wyróżnienie które mnie spotkało będzie bodźcem do 

dalszej wytężonej pracy – w myśl dewizy heweliuszowskich czasów utilitas et delectatio – na 

rzecz kraju i regionu, w którym dane mi było urodzić się, wykształcić i uczestniczyć w 

fascynującej przygodzie, jaką jest poznawanie świata i praw nim rządzących. 


