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WYBORY PROREKTORÓW 

 
 Podczas zebrania wyborczego w dniu 9 kwietnia 2008 roku 117 członków 
Uczelnianego Kolegium Elektorów pozytywnie ustosunkowało się do propozycji Rektora-
elekta Politechniki Gdańskiej profesora dr hab. inż. Henryka Krawczyka dotyczącej wyboru 
prorektorów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali poparcie elektorów i  najbliższymi 
współpracownikami  profesora  Henryka Krawczyka podczas kadencji 2008-2012, to jest na 
okres  od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 zostali: 
  
 1. prof. dr hab. Jan Godlewski - jako prorektor ds. infrastruktury i organizacji, 
 2. prof. dr hab. inż. Jan Hupka - jako prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń, 
 3. prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat - jako prorektor ds. kształcenia i rozwoju,  

4.prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński - jako prorektor ds. współpracy i programów   
między narodowych.  

  
 W imieniu całej społeczności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
składamy członkom nowych władz Politechniki Gdańskiej najserdeczniejsze gratulacje i 
życzenia powodzenia w tej trudnej misji.  Ich sukcesy będą sukcesami całej szkoły. Będą 
więc również naszymi sukcesami.   
 
       Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
               Profesor Jacek Namieśnik   
 
 Nasza radość i satysfakcja jest tym większa, że w tym gronie znalazł sie 
przedstawiciel naszego Wydziału profesor dr hab, inż. Jan Hupka, profesor zwyczajny PG, 
który w bieżącej kadencji pełni obowiązki Prodziekana ds. Rozwoju. 
 



 
 

Profesor Jan Hupka, Prorektor – elekt ds. Badań Naukowych i Wdrożeń 
 

 Profesor Jan Hupka dyplom  magistra inżyniera technologii chemicznej uzyskał w 
roku 1971. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Inżynierii i Aparatury 
Chemicznej. W roku 1978 zdobył stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1989 stopień 
dr habilitowanego z zakresu technologii chemicznej. W roku 2001 uzyskał tytuł profesora, a 
od roku 2006 jest profesorem zwyczajnym PG. Jest kierownikiem Katedry Technologii 
Chemicznej. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji, 25 patentów, oraz ponad 
dwustu opracowań, ekspertyz i opinii. Wypromował 14 doktorów, a 6 następnych doktoratów 
jest w trakcie realizacji.  

 
 

Profesor Andrzej Zieliński 
Prorektor elekt ds. Współpracy i Programów  Międzynarodowych 

 
 Być może nie wszyscy PT Czytelnicy BIULETYNU Dziekana wiedzą, że chemikiem 
jest profesor dr hab. inż. Andrzej Zieliński, któremu Rektor-elekt powierzył obowiązki 
prorektora ds. współpracy i programów  międzynarodowych. Co więcej, profesor Andrzej 
Zieliński jest absolwentem naszego Wydziału, który ukończył w tym samym co profesor Jan 
Hupka roku 1971.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYBORY REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 
 W poniedziałek 7 kwietnia 2008 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu 
Gdańskiego wybrało  nowego Rektora UG. Został nim  profesor dr hab. inż. Bernard 
Lammek, absolwent Wydziału Chemicznego PG z rocznika 1969.  
 
 

 
 

Profesor Bernard Lammek, Rektor-elekt Uniwersytetu Gdańskiego 
 
 W imieniu całej społeczności naszego Wydziału, w imieniu wszystkich jego 
absolwentów składam profesorowi Bernardowi Lammkowi serdeczne gratulacje i życzenia 
sukcesów na tak zaszczytnym i odpowiedzialnym stanowisku .  
 Być może nie wszyscy PT Czytelnicy BIULETYNU Dziekana wiedzą, że profesor 
Bernard Lammek jest czwartym absolwentem Wydziału Chemicznego PG piastującym 
funkcję Rektora UG. Absolwentem naszego Wydziału był jeden z twórców UG profesor 
Janusz Sokołowski - pierwszy Rektor UG. Absolwentami naszego Wydziału byli 
profesorowie karol Taylor i Zbigniew Grzonka. Warto jeszcze dodać, że profesor Bernard 
Lammek pracę naukową rozpoczął w roku 1969 pod kierunkiem profesora Janusza 
Sokołowskiego. VIVANT inżynierowie !!! 
  



 

 

 


