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WYBORY REKTORA 
 

 W ubiegły piątek, to jest 30 marca 2012 roku liczące 135 członków Uczelniane 
Kolegium Elektorów Politechniki Gdańskiej już w pierwszej turze głosowania wybrało 
 

profesora dr hab. inż. Henryka Krawczyka 
 
rektorem Politechniki Gdańskiej na kadencję 2012-2016, to jest na okres od 1 września roku 
2012 r do 31 sierpnia roku 2016. Po raz drugi na fotelu rektora PG zasiądzie przedstawiciel 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W ten sposób stało się więc zadość 
długoletniej tradycji, że kolejni rektorzy Politechniki Gdańskiej piastują ten zaszczytny i 
odpowiedzialny urząd przez dwie kolejne kadencje.  
 Profesor Henryk Krawczyk, profesor zwyczajny PG, czterokrotny dziekan Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest członkiem korespondentem Polskiej 
Akademii Nauk i kierownikiem Katedry Architektury Systemów Komputerowych. 
 Dziękuję za zaufanie – powiedział w pierwszym słowach po ogłoszeniu wyników JM 
Rektor PG. – Podczas kampanii wyborczej mój kontrkandydat zwrócił uwagę na kilka 
problemów. Na pewno przyjrzę się tym sprawom i będę próbował je rozwiązać. 
  
 W imieniu całej społeczności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej składamy 
profesorowi Henrykowi Krawczykowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia powodzenia w 
najśmielszych zamierzeniach. Jego sukcesy będą sukcesami całej szkoły. Będą więc naszymi 
sukcesami.   
 
         Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                Profesor Jacek Namieśnik  
 
 
 

KONKURS InnoDoktorant 
 
 W poprzednim wydaniu BIULETYNU Dziekana zamieszczona była lista laureatów 
konkursu InnoDoktorant. Przyopmnijmy PT Czytelnikom BIULETYNU, że przyznano 60 
stypendiów,  32 z nich przypadły w udziale doktorantom Politechniki Gdańskiej, a w tym  12  
doktorantom z Wydziału Chemicznego. 
 Dodatkowo zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyznał 5-ciu 
osobom jednorazowe stypendia naukowe. Wśród tej grupy wyróżnionych znalazło się troje 
przedstawicieli Politechniki Gdańskiej, a sciślej troje przedstawicieli naszego Wydziału: 
        1. mgr inż. Kacper Jurak – promotor: prof.Kazimierz Darowicki, 
        2. mgr inż. Olga Pietrow – promotor: profesor Józef Synowiecki, 
  3. mgr inż. Monika Kosikowska – promotor profesor Marek Biziuk. 
 
 Wszystkim wyróżnionym należą się wyrazy najwyższego uznania, serdeczne gratulacje 
i życzenia dalszych sukcesów.  
        Dziekan 
 
 

 
 



 

CATALYSTS FOR SUCCESS 
  
 Jednym z wyróżników stosowanych do oceny prozdrowotnej żywności jest jest 
aktywność antyoksydacyjna. Parametr ten oznaczany jest przy użyciu testów 
kolorymetrycznych lub fluorymetrycznych. Wyniki odnoszone są do wzorcowego 
przeciwutleniacza, którym jest na ogół rozpuszczalna w wodzie pochodna witaminy E. Taką 
metodą oznaczany jest np. parametr ORAC umieszczany przez niektórych producentów na 
opakowaniach produktów żywnościowych o wysokiej zawartości bioaktywnych substancji 
roślinnych. Na naszym Wydziale opracowana została metoda pozwalająca na rutynowe 
oznaczenie on-line aktywności przeciwutleniającej poszczególnych związków w złożonej 
mieszaninie przy wykorzystaniu zestawu HPLC sprzężonego z urządzeniem do derywatyzacji 
analitów w wycieku z kolumny chromatograficznej. Takie rozwiązanie umożliwia 
monitorowanie profili przeciwutleniaczy w analizowanych próbkach oraz ilościowe 
określenie aktywności poszczególnych, rozdzielonych analitów. 
 Przedstawiona wyżej metodyka została opisana w artykule opublikowanym w roku 
2010 w czasopiśmie  Phytochemical Analysis zatytułowanym The Optimisation of Analytical 
Parametersfor Routine Profiling of Antioxidants in Complex Mixtures by HPLC Coupled 
Post-column Derivatisation, którego autorami są Barbara Kusznierewicz, Anita Piasek, 
Agnieszka Bartoszeka i Jacek Namieśnik.  
  Opracowana metodyka została włączona przez amerykańską firmę Pickering 
Laboratories do listy Method Abstract pokazującej możliwości zastosowań oferowanego 
przez tą firmę derywatyzatora post-kolumnowego. Firma ta przygotowała już tak zwaną 
Notkę Aplikacyjną. Jest to duży sukces zespołu autorów, zwłaszcza jeżeli uwzględni się 
krótki czas, który upłynął od opublikowania wyjściowego artykułu.  
 Dewiza, którą kieruje się firma Pickering Laboratories brzmi CATALYSTS FOR 
SUCCESS - wyjaśnia to nieco tajemniczy, na pierwszy rzut oka tytuł notatki.  
 
        Gratulacje! 
 
 

POLSKO-AUSTRIACKA WSPÓŁPRACA MIĘDZYRZĄDOWA 
 
 Ogłoszona została lista tematów przyjętych do programu wykonawczego 
międzyrządowej współpracy naukowej z Austrią w lata 2012-2014. Lista ta zawiera 20 
tematów związanych z naukami przyrodniczymi i biologicznymi. Wśród beneficjentów 
umowy znajdują się dwaj przedstawiciele naszego Wydziału: 
 
 1. Profesor Andrzej Składanowski (współpraca z Medizinische Universitaet Wien) 
     Temat: Interwencja terapeutyczna oparta na jednoczesnym hamowaniu szlaków 

reperacji uszkodzeń DNA i DNA topoizomeraz typu II w komórkach                
                            nowotworu piersi. 
 
 2. Profesor Jacek Namieśnik (współpraca zTechnische Universitaet Wien) 
     Temat: Developing, improving and validating enviromentally sustainable (green) 

                 sampling and sample preparation techniques in enviromental analysis of 
                 water and air samples 

      
          Gratulacje! 

 
 


