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POROZUMIENIE 
 
 Z satysfakcją informuję, że na przełomie roku podpisano kolejne porozumienie 
o współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej z Wydziałem Chemicznym Politech-
niki Gdańskiej. 
 Tym razem jest to porozumienie z Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. w 
Gdańsku. Między innymi, porozumienie to uwzględnia możliwość odbywania praktyk 
zawodowych i realizację prac dyplomowych z tematyki zaproponowanej przez 
Zakład. 
        Dziekan 
 
 

ZASZCZYTY WYRÓŻNIENIA 
 
 Zaszczyty i wyróżnienia spotykające pracowników naszego wydziału nie 
zawsze związane są z pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną na terenie 
Politechniki Gdańskiej.  
 Bardzo często są to wyrazy uznania za działalność poza naszą Uczelnią, za 
działalność społeczną  w szerokim tego słowa znaczeniu, odbiegającą od 
obowiązków i zainteresowań zawodowych. Przecież działalność na rzecz PTCh, 
SITPChem albo GTN jest w pewnym sensie zwykłym przedłużeniem działalności 
zawodowej. To samo dotyczy działalność w związkach zawodowych. 
 
 Niestety informacje o takiej, pozawydziałowej czy nawet pozauczelnianej, 
działalności naszych Koleżanek i Kolegów rzadko docierają do Redakcji BIULE-
TYNU. Staramy się więc wykorzystać każdą okazję. Prosimy również o wszelkie  
informacje. 
       
 Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił 
Pana profesora Aleksandra Kołodziejczyka Medalem PRO MEMORIA za wybitne 
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski 
podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.  
 Z działalnością profesora Aleksandra Kołodziejczyka na tym polu wiąże się 
kolejne wyróżnienie jego osoby. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
została Mu nadana Odznaka Honorowa Sybiraka. 
 Medal i odznaka zostały przyznane jeszcze w roku ubiegłym ale dopiero w 
styczniu bieżącego roku mogły być wręczone.  
          Gratulacje !!! 



 
 

LYRICA ZDOBYWA ŚWIATOWE RYNKI 
  
 W ubiegłym wydaniu BIULETYNU informowaliśmy o tym, że firma XANTHUS 
rozpoczęła II-gą fazę badań klinicznych nad SYMADEXEM, to jest przeciw-
nowotworową pochodną imidazoakrydonu otrzymana w Katedrze Technologii Leków 
i Biochemii, w zespole naukowym kierowanym przez profesora Jerzego Konopę. 
 W dzisiejszym numerze piszemy o losach leku nad którym nasz kolega dr hab. 
inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. nadzw. PG pracował wiele lat temu - w tym 
momencie cytuję określenie Ryszarda. O leku tym pisaliśmy ponad dwa lata temu w 
BIULE-TYNIE 10(157)2004, informując, że we wrześniu 2004 roku LYRICA 
otrzymała wstępną rejestrację w Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA), 
zezwalającą na sprzedaż leku na terenie Stanów Zjednoczonych.  
 
 Przypominamy, że LYRICA jest to nowy lek przeciwpadaczkowy, stosowany 
również do zwalczania bólów neuropatycznych, którego współtwórcą jest dr hab. inż. 
Ryszard Andruszkiewicz z Katedry Technologii Leków i Biochemii.  
 Lek ten szturmem/przebojem zdobywa uznanie pacjentów na całym świecie -  
został dopuszczony do obrotu w 25 krajach,  a w dalszych 25 przechodzi procedury 
rejestracyjne. Wartość sprzedaży leku w IV kwartale 2005 była 8-krotnie wyższa od 
sprzedaży osiągniętej w I kwartale. 
 
 "LYRICA is one of the most successful Pfizer launches ever, (...) an 
exceptional launch in the US. Liryca has already gained more than a 7-percent 
new prescription share of the US anti-epileptic market, continuing its 
performance as one of Pfizer's most successful pharmaceutical launches. This 
mirrors the outstanding launch performance seen globally" - czytamy w 
dorocznym raporcie firmy PFIZER. 
 
 Czy potrzeba dodatkowych komentarzy do tych informacji o sukcesach, 
których autorami lub współautorami są nasi Koledzy z  Katedry Technologii Leków i 
Biochemii, którym składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, w 
tym i finansowych. Swego czasu odnotowaliśmu wielki sukces zespołu profesora 
Janusza Rachonia.  
 
 Teraz czekamy na dalsze informacje oraz na wieści z innych katedr. 
 
 

NOWA APARATURA W KATEDRZE CHEMII FIZYCZNEJ 
 
 Dosłownie w ostatnich dniach zeszłego roku, bo o zmierzchu, wieczorem 29 
grudnia 2005 do Katedry Chemii Fizycznej dotarł spektrometr zakupiony za pieniądze 
przyznane przez Ministerstwo, które zdążyło zmienić nazwę, na wniosek złożony do 
nieistniejącego już Komitetu Badań Naukowych. 
 Przyrząd dotarł szczęśliwie, został szybko zmontowany i uruchomiony, a we 
wtorek 24 stycznia 2006 przedstawiciel dostawcy przeprowadził krótkie szkolenie w 
którym uczestniczyły prawie wszystkie zainteresowane osoby. 
 Było to ukoronowanie długoletnich starań dr hab. inż. Janusza Stangreta 
wspartych ostatnio, to jest w roku 2005, przez JM Rektora PG profesora Janusza 
Rachonia oraz przez JM Rektora AMG profesora W. Makarewicza. Wsparcie starań 



przez drugą z wymienionych wyżej Magnificencji było możliwe dzięki włączeniu się 
profesora Jerzego Łukasiaka, kierownika Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale 
Farmacji AMG. Należy wspomnieć o poparciu innych katedr naszego Wydziału, w 
tym kierowanej przez profesora Adolfa Balasa Katedry Chemii i Technologii 
Polimerów. Sprawa stała się więc sprawą międzyuczelnianą, wręcz środowiskową i 
to co wydawało się nierealne stało się ciałem - a dr J. Stangret był już bliski 
rezygnacji. Poniżej podaję garść informacji dla osób zainteresowanych współpracą 
naukową.  
 Spektrometr FTIR Nicolet 8700, firmy ThermoElectron Corporation, jest 
instrumentem klasy badawczej. W zakupionej konfiguracji przyrząd pracuje w 
zakresie średniej i dalekiej podczerwieni (do 50 cm-1), z maksymalną rozdzielczością 
0,1 cm-1, przy odstępie sygnału do szumu >50000:1, umożliwiając pomiary widm 
technikami: transmisyjną, ATR oraz odbicia zwierciadlanego. Dostępne obecnie 
akcesoria ATR to horyzontalna przystawka Specac Gateway z kryszta-łami z ZnSe i 
Ge, umożliwiająca termostatowanie próbki, oraz jednoodbiciowa przystawka Specac 
Golden Gate z diamentowym elementem optycznym i grzanym stolikiem pomiaro-
wym (do 200oC). Przystawka Spectra-Tech Model 500 z filtrem polaryzacyjnym 
umożliwia pomiary widm cienkich warstewek (od monowarstw poczynając) na 
powierzchniach metalicznych w odbiciu zwierciadlanym.  

Spektrometr jest fabrycznie przystosowany do prowadzenia zaawansowanych 
i różnorodnych eksperymentów technikami step-scan, takich jak: spektroskopia 
fotoakustyczna, dynamiczne bada-nia reologiczne polimerów (polymer stretching), 
oscylacyjny dichroizm kołowy, badania kinetyki szybkich reakcji i procesów, 
dwuwymiarowa spektroskopia FT-IR w różnych układach i inne.  

Istnieje możliwość dalszej rozbudowy spektrometru o zakres spektralny UV-
VIS-NIR oraz do pracy z technikami łączonymi, jak: mikroskopia FT-IR, FT-Raman, 
GC-IR, TG-IR lub sonda zewnętrzna NIR. 
 Osoby zainteresowane winny kontaktować się z dr hab. inż. J. Stangretem 
albo kierownikiem Katedry Chemii Fizycznej PG profesorem W.Grzybkowskim. 
 
 

CZY WIEMY CO JEMY ? 
 
 14 stycznia 2006 roku odbyło się spotkanie dotyczące dodatków do żywności, 
przeznaczone dla mieszkańców Trójmiasta. Była to już druga tego typu akcja 
zorganizowana przez Koło Studentów Biotechnologii, poprzednia odbyła się 3 
grudnia 2005 roku, a dotyczyła GMO. Kto  wiedzial co oznacza ten skrót?  
 Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wyników ankiety „Czy  wiemy co 
jemy?”, którą przeprowadziła nasza koleżanka z KSB - Sabina Urbańska. Następnie 
gościnnie wystąpił dr inż. Piotr Szweda z wykładem o dodatkach do żywności i prof. 
Marek Biziuk, który wprowadził nas w świat pestycydów i nawozów azotowych oraz 
ich szkodliwości dla potencjalnych konsumentów. Witaminę C i glutaminian sodu 
przybliżyli słuchaczom członkowie KSB: Katarzyna Rudnicka, Karolina Kwiatkowska i 
Łukasz Ługowski. Uwagę gości miedzy wystąpieniami skupiał Tomasz Sańko, 
przedstawiający chemię kuchenną i jej zastosowanie w życiu codziennym. 
 Podobnie jak poprzednim razem akcja zwabiła, w nasze skromne mury, wielu 
ludzi i tym razem Audytorium Chemiczne wręcz pękało w szwach nie mogąc 
pomieścić wszystkich gości, którzy z zaciekawieniem wysłuchali przygotowanych 
wykładów i wzięli udział w dyskusji.  

Na pewno nie będzie to ostatnie tego typu spotkanie i mamy nadzieje, że i 
następnym razem przybędzie grono osób które będą chciały zapoznać się z innymi 



aspektami biotechnologii, dziedziny nie tak dziwnej i obcej, jak to się, niestety, wielu 
ludziom wydaje. 
 Jako organizatorzy tej konferencji, chcieli-byśmy złożyć serdeczne 
podziękowania naszemu rektorowi prof. Januszowi Rachoniowi, naszemu dziekanowi 
prof. Jackowi Namieśnikowi, oraz naszemu opiekunowi prof. Józefowi Kur za 
wsparcie i bez-cenne rady. Bardzo dziękujemy również prof. Markowi Biziukowi, oraz 
dr Piotrowi Szwedzie, którzy poświęcili nam swój czas i przygotowali wykłady. 
 Chcielibyśmy złożyć również serdeczne po-dziękowania pani Beacie 
Orzażewskiej - Rzecznikowi Prasowemu JM Rektora PG, za nieocenioną pomoc w 
zorganizowaniu spotkania z mediami, oraz panu Henrykowi Gorzeniowi, za pomoc, 
wsparcie, mnóstwo wspaniałych pomysłów i uwag, które wykorzystaliśmy w czasie 
organizowania spotkania.  
  
      Koło Studentów Biotechnologii 
 
 Jestem pod wrażeniem rozmachu działalności. Wszystkim studentom 
zaangażowanym w żmudne przygotowania tej sesji składam podzię-kowania i wyrazy 
uznania. 
          Dziekan 


