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Vivat Academia, Vivant Professores! 
 
 
 

WYBORY PROREKTORÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 

Podczas zebrania wyborczego, które odbyło się w środę 11 kwietnia 2012 roku 112 
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 2012 r. do 31 sierpnia roku 2016 zostali: 
 

           1.  dr hab. inż. Marek Dzida  - jako prorektor ds. kształcenia, 
 

  2. prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk - jako prorektora ds. rozwoju i jakości,  
 
  3. dr hab. inż. Jacek Mąkinia -jako prorektor ds. współpracy i innowacji, 
  
  4. prof. dr hab. inż. Józef Sienkiewicz - jako prorektor ds. nauki.   
 
 W imieniu całej społeczności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej składam 
członkom nowych władz Politechniki Gdańskiej najserdeczniejsze gratulacje i życzenia 
powodzenia w tej trudnej i odpowiedzialnej misji. Ich sukcesy będą sukcesami całej szkoły. 
Będą więc również naszymi sukcesami. 
 
                   Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                                                              profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
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WYBORY REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 
 W czwartek 22 marca 2012 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu 
Gdańskiego wybrało nowego Rektora UG. Ponownie został nim profesor dr hab. inż. Bernard 
Lammek, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej  z rocznika 1969. 
 
 W imieniu całej społeczności naszego Wydziału, w imieniu wszystkich jego 
absolwentów składam profesorowi Bernardowi Lammkowi serdeczne gratulacje i życzenia 
sukcesów na tym tak zaszczytnym i odpowiedzialnym stanowisku. 
 
                Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                                                                       profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
 
. Warto przypomnieć PT Czytelnikom BIULETYNU Dziekana, że profesor Bernard 
Lammek jest czwartym absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
piastującym zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentami naszego 
Wydziału byli profesor Janusz Sokołowski - jeden z założycieli i pierwszy Rektor UG, 
profesor  Karol Taylor oraz profesor Zbigniew Grzonka. Warto również  dodać, że profesor 
Bernard Lammek pracę naukową rozpoczął w roku 1969 pod kierunkiem profesora Janusza  
Sokołowskiego. Wszyscy posiadali zaszczytny tytuł zawodowy inżyniera. Każdy z nich 
piastował to zaszczytne stanowisko co najmniej przez dwie kolejne kadencje, a profesor 
Janusz Sokołowski sprawował obowiązki rektora w latach 1970-1981.   
 
 
 

DIAMENTOWY GRANT 
 
 Po raz pierwszy stu wybitnych studentów z polskich uczelni otrzymało po niemal 200 
tys. zł na realizowanie badań, które otworzą im drogę do kariery naukowej. 
 Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wraz z rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego i przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
Katarzyną Chałasińską-Macukow wręczyły stu wybitnym studentom „Diamentowe Granty” 
na prowadzenie własnych badań naukowych. Uroczystość ogłoszenia listy nazwisk laureatów 
odbyła się w Kancelarii Premiera i połączona była z przyznaniem naukowcom nagród Prezesa 
Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-
techniczną i artystyczną.Uroczystość miała więc wyjątkowy charakter, gdyż wyróżnienia 
otrzymali dojrzali naukowcy oraz studenci, którzy dopiero wkraczają na drogę kariery 
naukowej.  
 Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. Barbarę Kudrycką, 
minister nauki i szkolnictwa wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze 
wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy już na studiach 
prowadzą badania naukowe. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymają nawet do 200 tys. 



 

zł. To środki, które są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na 
wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. 
 Tylko jedna osoba z Politechniki Gdańskiej zdobyła ten wyjatkowy grant. Jest nią 
studentka naszego Wydziału Khrystyna Grygoryshyn (Ukraina), a wyróżniony projekt ma 
tytuł: Analiza supresorowa DsbA/DsbB szlaków tworzenia wiązań disiarczkowych w białkach. 
Identyfikacja oraz charakterystyka nowych katalizatorów fałdowania DsbF. Laureatka jest 
studiuje na kierunku Biotechnologia, jest studentką II-ego roku studiów II-go stopnia, a 
opiekunem pracy dyplomowej jest doktor Satish Raina. 
  
                              Serdeczne gratulacje dla pani Khrystyny Grygoryshyn i dla jej opiekuna   
 
              Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                                                                    profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 

KONKURS WYGRAJ INDEKS 2012 
  
 W sobotę 31 marca 2012 roku w Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej odbył się 
II-gi etap XVI-tej edycji Konkursu „WYGRAJ INDEKS”, organizowanego przez Wydział 
Chemiczny PG przy czynnym udziale Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Konkurs 
jest adresowany do zdolnych i zainteresowanych chemią uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Jak zwykle, polegał on na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych, łączących 
zagadnienia różnych działów chemii, objętych rozszerzonym programem nauczania w liceach 
ogólnokształcących. 

Podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczny Konkurs cieszył siębardzo dużym 
zainteresowaniem młodzieży. Zgłosiło się do niego 521 uczniów reprezentujących 67 szkół z 
ośmiu województw. Po ocenie 475 prac konkursowych przyznano 165 dyplomów laureatów, 
a doświadczenia lat ubiegłych pozwalają sądzić, że blisko połowa z nich rozpocznie studia na 
naszym Wydziale. Zadania konkursowe, pełna lista laureatów oraz dokumentacja 
fotograficzna znajdują się na stronie domowej Wydziału. Nie ulega wątpliwości, że 
organizowany już od szesnastu lat Konkurs stał się tradycją naszego Wydziału i stanowi 
skuteczną formę jego promocji wybiegającą daleko poza rejonTrójmiasta. 

Pracownikom Wydziału: dr inż. Maciejowi Walewskiemu, dr hab. inż. Annie Dołędze, 
dr inż. Aleksandrze Wiśniewskiej, mgr inż. Antoniemu Konitzowi, doktorantkom mgr inż. 
Agnieszce Jabłońskiej i mgr inż. Sylwii Godlewskiej oraz studentom: Agnieszce Mielcarek, 
Małgorzacie Sikorskiej, Annie Kuczyńskiej, Mateuszowi Musiejukowi, Michałowi 
Zaleskiemu, Łukaszowi Duszy i Dominikowi Skrzypczakowi za ich trud i czas poświęcony na 
sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego Konkursu składam wyrazy uznania i 
serdecznie dziękuję. 

Obowiązki organizatora całości przejęła dr Katarzyna Baranowska, która była „prawa 
ręką” dr inż. Macieja Walewskiego podczas ostatniej edycji Konkursu. 

Byłem na rozpoczęciu tej edycji w ostatnią sobotę i stwierdziłem, że całość imprezy 
jak zwykle zorganizowana  została perfekcyjnie. Nie mam więc najmniejszych wątpliwości, 
że dr inż. Maciej Walewski znalazł właściwą kontynuatorkę i następczynię. Pani dr 



 

Katarzynie Baranowskiej składam więc serdeczne podziękowania i wyrazy uznania z prośbą o 
kontynuację organizacji  Konkursu już „pod rządami” nowego Dziekana. 
 
         Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                                                                                     profesor dr hab. inż. Jacek Namieśnik 


