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KOMISJE UCZELNIANE 
 
 Udział pracowników naszego Wydziału we wszelkiego rodzaju Komisjach 
Rektorskich oraz Międzywydziałowych jest rzeczą godną odnotowania z dwóch 
powodów. Po pierwsze, jest to dowód uznania dla kompetencji naszego 
przedstawiciela, a po drugie jest to wyraz zaufania. Ponadto nigdy nie wiadomo 
komu i kiedy taka wiedzą może się przydać. 
 
 JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń powołał 
prof. dr hab. inż. Tadeusza Połońskiego w skład Rektorskiej Komisji ds. Nagród za 
Działalność Naukowo-Badawczą na okres kadencji 2005-2008. 
 
 Zgodnie z paragrafem 39 Statutu Politechniki Gdańskiej powołana została 
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów. Przedstawicielem naszego Wydziału na okres 
kadencji 2005-2008 została dr inż. Maria Tynek. 
 
 Zgodnie z tym samym paragrafem Statutu PG powołana została Odwoławcza 
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów w kadencji. Na okres kadencji 2005-2008 w jej 
skład został powołany dr inż. Maciej Walewski. Zgodnie z paragrafem 40 Statutu PG 
został wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego tej Komisji. 
 
   

BADANIA NAD SYMADEXEM W TOKU 
 
 W dniach 03 i 17 stycznia bieżącego roku firma Xanthus Life Science, USA, 
specjalizująca się w organizowaniu i prowadzeniu badań klinicznych potencjalnych 
leków przeciwnowotworowych ogłosiła rozpoczęcie II-ej fazy badań klinicznych 
przeciwnowotworowej pochodnej imidazoakrydonu C-1311 znanej jako SYMADEX. 
 SYMADEX został otrzymany w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, w 
zespole naukowym kierowanym przez prof. Jerzego Konopę i jest po LEDAKRINIE, 
drugim oryginalnym polskim związkiem przeciwnowotworowym, który zakwalifikował 
się do II-giej fazy badań klinicznych. W przypadku Ledakrinu miało to miejsce ponad 
trzydzieści lat temu. 
 Anonsowane badania kliniczne SYMADEXU będą przeprowadzone na grupie 
pacjentów z przerzutowym rakiem piersi. Rozpoczęto również podobne badania u 
pacjentów z rakiem jelita grubego (okrężnicy). 



 Pozytywne  wyniki badań II fazy są warunkiem zakwalifikowania do fazy III-ej, 
która ostatecznie rozstrzygnie czy C-1311 zostanie uznany jako nowy lek. Badania 
kliniczne są długotrwałe, skomplikowane i nadzwyczaj kosztowne. Należy zatem 
uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu rozstrzygnięć odnośnie klinicznych wartości 
terapeutycznych C-1311 (Symadexu).  
 
 
 
 

STYPENDIA FUNDOWANNE 
 
 Pan Prorektor ds. Współpracy ze Środowis-kiem Gospodarczym i z Zagranicą 
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski poinformował, że działająca pod jego 
kierunkiem Komisja Kwalifikacyjna przyznała stypendia fundowane firmy Polpharma 
SA dwóm słuchaczkom Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Wyróżnienie 
to otrzymały: 
 

1. mgr inż. Anna Kropidłowska, promotor: dr hab. inż. Barbara Becker; 
2. mgr inż. Joanna Dębska, promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.  

 
 Ta sama Komisja Kwalifikacyjna przyznaje również stypendia fundowane 
studentom. W tym roku trzy takie stypendia przyznane zostały studentom naszego 
Wydziału. 
 
 Stypendium firmy Grupa Lotos SA otrzymał Piotr Bruździak, student IV roku 
Biotechnologii. 
 Stypendia ufundowane przez firmę Polpharma SA otrzymali Anna Frąckiewicz, 
studentka  III roku EPM, oraz Piotr Hildebrandt, student IV roku Biotechnologii.  
 
 W imieniu Dziekana, Rady Wydziału i całej społeczności Wydziału 
Chemicznego składam wyróżnionym doktorantkom i studentom najserdeczniejsze 
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych i finansowych. Nie oba ich 
rodzaje idą w parze i wzrastają szybciej niż inflacja. Tak trzymać.  
 
 

NOWE WYDAWNICTWA 
 
 W wydawnictwie WNT ukazało się obszerne opracowanie monograficzne pt. 
„Proekologiczne odnawialne źródła energii”, którego autorem jest prof. dr hab. inż. 
Witold M. Lewandowski. 
 Jest to cenna pozycja bibliograficzna, która jest i będzie bardzo użyteczna w 
procesie dydaktycznym.Jest to już trzecie (zmienione) wydanie tego opracowania. 
 

Panu Profesorowi Witoldowi Lewandowskiemu składam szczere wyrazy 
uznania i serdeczne gratulacje.  
          Dziekan 
 
 
 
 
 



KURS EKOTOKSYKOLOGII 
 
 W nawale wydań specjalnych BIULETYNU umknęły na pewien czas niektóre 
sprawy bieżące. Redaktor Naczelny BIULETYNU robi wszystko by ważne dla 
Wydziału i jego promocji wydarzenia nie umknęły uwadze otoczenia.   
 W dniu 09.12.2005 w Katedrze Chemii Analitycznej odbył się 1-dniowy kurs 
szkoleniowy pt: „Ocena ekotoksykologiczna ścieków i wody do picia” zorganizowany 
wspólnie z firma TOGRET S.A. W kursie wzięło udział 12 osób z różnych instytucji. 
 Toksyczność staje się coraz ważniejszym parametrem wykorzystywanym do 
oceny stanu wód, ścieków, gleby i osadów dennych. 
 Tą drogą składam podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w 
przeprowadzenie tego kursu. Szczególne podziękowania należą się dr Lidii Wolskiej,  
inicjatorce i głównej organizatorce. 
 
          Dziekan 
     
 
 

KOŁO STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
  
 KSB - Koło Studentów Biotechnologii jest organizacją zrzeszającą studentów 
Politechniki Gdańskiej pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz nabrać 
doświadczenia w czasie realizacji różnorodnych projektów. 
 Obecnie opiekunem KSB jest prof. dr hab. Józef Kur, a opiekunami meryto-
rycznymi: mgr inż. Artur Gąsior oraz mgr inż. Lucyna Holec.  
 
Cele statutowe KSB to:  
 

1.Prowadzenie zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych; 
2.Organizowanie i udział w zjazdach, konferencjach i spotkaniach naukowych; 
3.Członkostwo i udział w pracach Akademickiego Stowarzyszenia Studentów 
Biotechnologii; 
4.Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi; 
5.Prowadzenie i organizowanie wykładów dla młodszych członków KSB; 

 
  W chwili obecnej KSB liczy 40 członków. Podczas Walnego Zgromadzenia 
Członków w dniu 06.10.05 został wybrany trzyosobowy zarząd w skład którego 
wchodzą: 
· - Prezes Jolanta Hałuszczak - IV rok BT; 
 - Wiceprezes Tomasz Sańko - V rok BT;  
 - Skarbnik Paulina Banaś - IV rok BT. 
  
 KSB pracuje obecnie nad kilkoma projektami. Jednym z nich jest projekt 
ZLEWY. Projekt ten rozpoczęty wiosną 2005 roku miał być wprowadzeniem do 
podstaw mikrobiologii dla najmłodszych członków KSB, którzy nie mieli jeszcze 
styczności z laboratorium mikrobiologicznym. Celem było pobranie próbek ze zlewów 
laboratoryjnych znajdujących się na Wydziale Chemicznym, a następnie hodowla i 
identyfikacja żyjących tam bakterii. 
 
 
 



 Drugi program to cykl wykładów o biotechnologii. Celem tego projektu jest 
poszerzenie wiedzy o biotechnologii wśród osób nie związanych bezpośrednio z tą 
dziedziną wiedzy. Polega on  na przeprowadzeniu wśród mieszkańców Gdańska serii 
ankiet,  a następnie na organizacji cyklu wykładów otwartych odbywających się na 
Politechnice Gdańskiej. 
  
 Kolejne projekty są w fazie przygotowań i w najbliższym czasie powinny 
zostać rozpoczęte. 
 
     KSB 
 
 
 
 

SEKCJA STUDENCKA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 

 
 Dnia 10 grudnia 2005 roku 24 osobowa grupa studentów naszego  Wydziału, 
członków SSPTChem Oddz./Gdańsk uczestniczyła w Zjeździe Zimowym Sekcji 
Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicz-nego.  
 Podczas Szkoły Zimowej, odbywającej się w Gmachu Chemii Politechniki 
Warszawskiej, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów 
dotyczących m.in. zastosowania polimerowych elektrolitów w układach 
elektrochromowych, związków gazów szlachetnych czy spektroskopii NMR w ciele 
stałym. Opiekun Naukowy SSPTChem Oddz./Gdańsk  dr hab. inż. B. Becker 
wygłosiła wykład o intrygującym tytule: „Od kamienia łupanego do kamieni księ-
życowych - słów kilka o karierze pewnego wiązania chemicznego”.  
 Podczas obrad zaprezentowano także spra-wozdanie z rocznej działalności 
Sekcji przy naszym Wydziale.  
 Po zakończeniu obrad Zjazdu Zimowego odbył się uroczysty obiad, a 
wieczorem impreza integracyjna w klubie „Remont”.  

 
Nasze uczestnictwo w Zjeździe nie byłoby możliwe bez pomocy oraz  

wsparcia finansowego ze strony Pana Dziekana profesora Jacka Namieśnika i Pana 
Prorektora profesora Wł. Koca, za co składamy im  serdeczne podziękowania. 
 
                                 SSPTChem Oddz./Gdańsk      


