
13

W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 154

Świat obiegła informacja, że coraz bliższa jest chwi-
la, gdy z oczekiwanej szczepionki na koronawirusa, 
nad którą pracują niemiecka firma biotechnologiczna 
BioNTech oraz koncern farmaceutyczny Pfizer będzie 
można już skorzystać. W prestiżowym czasopiśmie 
„Nature” ukazał się artykuł COVID-19 vaccine BNT162b1 
elicits human antibody and TH1 T cell responses. Wśród 
wielu autorów tej publikacji jest Julian Sikorski z firmy 

BioNTech. Jego wkład w przedstawione wyniki badań 
to opracowanie danych. 

Julian Sikorski jest absolwentem IFE. Studia na 
Biotechnology skończył w 2009 roku. Z dyplomem 
PŁ zaczął realizować zawodowe ambicje w Szwajcarii, 
a obecnie w Niemczech. W firmie BioNTech pracuje 
na stanowisku Associate Director Data Engineering.
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Absolwent IFE w BioNTech

W rozmowie w gabinecie rek-
tora wzięli także udział dr inż. 
Joanna Ochelska-Mierzejewska, 
powołana na nowego pełnomoc-
nika ds. rekrutacji oraz prorektor 
ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej 
Romanowski, prof. PŁ. 

Dr inż. Krystyna Gołębiowska-
-Walczak, wspominając początki 
pracy w rekrutacji mówiła – Wy-
glądało to zupełnie inaczej niż 
obecnie. Były inne uwarunkowania 
prawne, nie było sprawnego syste-

mu informatycznego obsługują-
cego proces rekrutacji. Trzeba też 
było stworzyć nowy zespół, który 
podejmie wyzwania wynikające 
z koniecznych zmian. Pełnomocnik 
nie działa sam. Bez pomocy dr. 
inż. Macieja Kacperskiego a także 
dr hab. inż. Ewy Chrześcijańskiej, 
dr. inż. arch. Grzegorza Leśniaka, 
dr. inż. Krzysztofa Marzjana nie 
dałabym rady. Udało się także 
zbudować znakomity zespół admi-
nistracyjny, wszystkie Panie pracu-

jące w Dziale Rekrutacji zasługują 
na słowa uznania.

Budowa nowego systemu in-
formatycznego rozpoczęła się po 
pierwszym pełnym procesie rekru-
tacji, który dostarczył niezbędnych 
doświadczeń. Tworzyła go dr inż. 
Krystyna Gołębiowska-Walczak 
z grupą kilku współpracowników. 
Projekt systemu zakładał możli-
wość ciągłych modyfikacji. Przez 
kolejne lata wprowadzono wiele 
zmian i nowych funkcjonalno-
ści, wszystkie rodziły się z myślą 
o uczynieniu procesu rekrutacji 
przyjaznym dla kandydatów i osób 
go obsługujących. 

Symboliczne przek azanie 
pałeczki odbywa się „w biegu”, 
ale dr inż. Krystyna Gołębiow-
ska-Walczak, mimo formalnego 
odejścia z PŁ, dzieli się swoim 
doświadczeniem zdobytym w roli 
pełnomocnika ds. rekrutacji ze 
swą następczynią dr inż. Joanną 
Ochelską-Mierzejewską. Spotka-
nie u rektora było też okazją do 
rozmowy o wyzwaniach na czas 
najbliższy.

n Ewa Chojnacka

Przekazanie pałeczki
Dr inż. Krystyna Gołębiowska-Walczak pełniła obowiązki pełnomocnika rekto-
ra ds. rekrutacji przez ostatnie 18 lat. Teraz nadszedł czas, by skorzystać z uro-
ków emerytury. Rektor prof. Krzysztof Jóźwik zaprosił Panią Pełnomocnik na 
spotkanie, by podziękować jej za lata odpowiedzialnej i pełnej wyzwań pracy.

Uczestnicy 
spotkania u rektora: 
od prawej: prof. 
Krzysztof Jóźwik, 
dr inż. Krystyna 
Gołębiowska-
Walczak, dr inż. 
Joanna Ochelska-
Mierzejewska, 
dr hab. inż. Andrzej 
Romanowski, 
prof. PŁ
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