
Pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie Studenckiego Koła Naukowego 

„ISPE – Farmacja Przemysłowa” odbyło się 8 października 2013 r., na które licznie 

przybyli studenci z V, VI roku (25 osób) oraz, po raz pierwszy, z IV roku (30 osób). 

Panie prof. Małgorzata Sznitowska serdecznie powitała wszystkich studentów, a 

spotkanie po raz ostatni poprowadził ustępujący przewodniczący koła - Wawrzyniec 

Paluch. 

Pani prof. Małgorzata Sznitowska na zebranie zaprosiła tym razem Panią Alinę 

Wolszczak – dyrektora ds. produkcji z firmy Biowet Drwalew, wytwarzającej preparaty 

weterynaryjne. Podczas ciekawej prezentacji, dowiedzieliśmy się a jaki sposób 

zorganizowany jest proces produkcji leków w zakładzie w Drwalewie oraz poznaliśmy 

portfolio firmy. Szczególny nacisk podczas prelekcji położony został na istotę produkcji 

leków w warunkach aseptycznych oraz wyjaśnienie szczegółów sporządzania i sposobu 

kontroli jakości poszczególnych preparatów. 

W drugiej części spotkania przeprowadzone zostały wybory nowego zarządu koła 

na rok akademicki 2013/2014, w których uczestniczyli wszyscy obecni na spotkaniu 

członkowie koła (także studenci IV roku, którzy wypełnili deklarację członkowską). 

Początkowo zebrani zgłaszali swoje kandydatury na poszczególne stanowiska, a 

wskazane osoby oznajmiały, czy rzeczywiście chcą kandydować i krótko przedstawiały 

się pozostałym kolegom. Po wyborze komisji skrutacyjnej w składzie: Wawrzyniec 

Paluch, Julia Jacyna, Bartosz Maciejewski studentom rozdano karty do głosowania i 

przystąpiono do tajnego głosowania. Przy braku kontrkandydatów jednogłośnie na 

nowego przewodniczącego koła wybrano Adriana Kamolę (V rok), na 

wiceprzewodniczącą – Annę Sosnowicz (IV rok), a na sekretarza koła Dorotę 

Czajkowską (V rok). Bardziej emocjonujące były wybory skarbnika oraz członków 

Komitetu Wykonawczego, ponieważ na te stanowiska zgłoszono co najmniej 2 

kandydatów. Ostatecznie skarbnikiem została wybrana Maja Szczepańska (V rok), która 

pokonała Ewelinę Jereczek (V rok), a Komitet Wykonawczy będą tworzyli: z V roku 

Wojciech Jabłoński, który pokonał Marzenę Szczucińską i Szymon Macioszek (IV rok), 

który wygrał wybory z Agatą Stępińską i Joanną Czasnowicz. Na zakończenie spotkania 

wykonano pamiątkowe zdjęcie nowego zarządu koła. 
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