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1. Studia i praca zawodowa 

Dr inż. Magdalena Kucharska s1udiowala na Wydziale W lókienniczym Politechniki 

Lód2kiej. W roku 1986 ukoi\czyla specjalllóść -Technologia Włókien Chemicznych. W 

roku 1988 Habilitantka _podjęła prace na stanowisku; chemik, w Instytucie \Vlókier\ 

Sztucznych. w zespole badawczym, kierowanym przez prof. Jacka Outkiewic1.a. Zespół ten 

rozwijał badania ,.., :1,,akresie wykori;;ystania chityny i jej pochodnych. przede wszystkim w 

dziedzinie funkcjonalizacji, wyrobów medycznych. Badania. -związane z lą wmatyką 

prowadzono w ramach projektu KBN. przy współpracy z Zakładem Artykułów Medycznyc.h 

Trlcomed w Lodzi. Proca w zespole badawczym, realizującyrn badania nad chityną i 

chiw,...anern, zaowocowały przygotowaniem rozprawy doktorskiej nt; Badania nod 

zas1oso..,.'aniem chitozanu do nwdyjlkacjl pro.re: naczyniowych z dziwdny 1,olie~irQwej. 

Promotorem pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kucharskiej był prof. Jacek Dutkiewicz 

ne1:omjas1 jej rcccnzcnlami byli prof. dr hab. n. med. Janusz. Zasłonka z Akademii 

Medyc.1.nej w Lodzi, pror. dr hab. Jerzy Szaflco z Politechniki Szczecińskiej oraz prof. dr hab. 

Bogumił Laszkiewicz z Politechniki łódzkiej. Praca 1a została obroniona w 1993. 



W roku 1994 Habilitandc.a pOdjęla prace ns stanowisku; starszy specjalista techniczny, w 

ln.(ltytucie Włókien Chemicznych, natomjast od roku prawje 1995 pracuje- na stanowisku 

adiunkt, w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (,dawniej lnstynn Włókien 

Chemicznych) \V zespole; Biomateriały. Doświadczenia. nabyte w pracach badawczych 

Instytutu Wł.ókien Chemicznych sprawtły, że Habilitan1ka od roku 2007 pełni funkcje 

Kierownika Zespołu Bi()maLt:rialy, zaś od roku 2012 dodatkowo pełni obowiązki Sekretarza 

Nauko\vego w Jnstytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych. 

2. Działalność na11kowa 

lhiedzina~ w której pracuje dr inl.. Magdalena Kucharska., to b<iopolimery dla zastosowań 

medycznych. Dorobek Habilitantki, zwiquny jest w pierw-szej kolejności , z wykor,ystaniem 

chitozairn do wytwanania i funkcjonalizacji materiałów biomedycznych. Chityna i jej 

pochodna, pówstając.a w wyniku de3cctylacji czyli chitozan. to materiały o wielkim 

potencjale dla zastosowa,Ą medycznych. Chitotan to materiał o unikatowych właśc.iwośdach 

biologicznych, ch.atakteryz.uje się biozgod"ościa. bktaktywn()Ś(;ią, działaniem 

antybakceryjnym, hemostatyczny,n. zdolnością do pęcznienia i przetwarzania w błony 

włókna c:zy gąbki. Wszystko to sprawia, że z materiałem cym wiąże się. wielkie nadzieje dla 

medycyny, fam,acji czy weter)'narii \I/ nQSt~pSt\v·ie. czego obserwuje sic; c:iąglc wzrastający 

obszar jego zastosowań. W literaturze ś-,:viato'Aiej, jut od wielu hn, pOdkreśla sic; wysoki 

potencjuł tego biopolimeru, do zastosowań w inżynierii biomateriałów (np. E. Khor~ Chit.in: a 

biomateria ł in waiting. Cu1'1'enl Opinion in Solid State and MateriaXs Science 2003). 

Aktualnie., materiał ten \V')'korzysryy.·any je.st d() \\l)'lwar,tania i funkcjonalizacji 

materiałów opatrunkowych. jako nośnik Icku, czy w dziedzinie loonstrukcji układów 30 dla 

inżynieri i tkallCk. Zna13zł zastosownnia w okulistyce, ortopedii, neurochirurgii czy 

kardiochirurgii, jak również farmacji czy weterynarii Można zatem stwierdzić, :te 

Habilitantka działa w nicz.wykle obie4;ująccj i ciekawej dziedzinie nauki, zwiq1.anej z 

wykorzystaniem polimerów. pochodzących ze '.lródeł odna,vialny<:h dla celów medycznych, 

Habilitantka pracuje w wiodącym oSrodku naukowym, ~"tótego dorobek, w uprawianej przez. 

nią d2ied2inie, zajmuje c.zofowe miejsce. nic tylko w kraju> ale ró·wnież i na świecie. Trzeba 

przyznać. że p. dr inż. Ma_gdalena Kucharska. konsekwentnie od samego początku swojej 

dzi3Jalności naukow~j, swoje zainteresowania skupia głównie na cbitozanic- i jego 

wla.~ciwościach biologicwycb. 



J~ pierwsze publikacje, których jesl współautorką. jakie powstały jc.szc-zc pr.tcd 

uz.ys.kaniem stopnia doktora. dolyczą właśnie chityny oraz materiałów modyfikowanych 

chityną lub chitozanem. Badania nad chitozanem oraz innymi biopolimerami, 

prlć'"1,naczonymi dla :castosowań mcdycznych1 Autorka wniosku prowadziła I nadal prowadzi. 

w ramach grantów badawczo-rozwojowych. Habilitantka brała udział w realii.acji 20 

tematów statutowych oraz 27 projektach badawczych, krajowych o ru międzynar<)dowych, \I/ 

projcktac-h tych Habilitantka pełniła funkcje; kierownika. głównego wykonawcy lub 

wykonawcy. Obecnie Habilitantka kieruje projektem Blv\•NET-MA 1'BRA. dotyczącym 

badań. nad materiałami. wykorcystującymi cenne właściwości nano„chhozanu. W~miki badań, 

realizowanych w ramach projektów badaw<.{.o- rozwojO\V)'t-h, były nic tyl,ko publikowane w 

naukowych periodykach ale pnede wszystkim, został)· opatentowane a wit le z. nich zostało 

wdrożonych do zastoS0\\18Ó klinicznych. Habilitantka jest międz.y innymi współtwórcą ltZech 

wynala.zk6w, które i osu,ty wdrożone do przemysłu. Opatrunek o nazwie ChorioChit został 

wdrożony w Regionalnym Cerurum Krwiodawstwa w Katowic.ach. był również dwukrotnie 

wyróżniony na mi~yna.rodowych targach wynalazczości w Brukseli w roku 1999 .l 

następnie w Budape~cic: w roko 2002. Owa inne rodzaje opatrunków. opracowane przy 

udziale Habilitantki zostały wdrotone kolejno; prtez fint14r Abbot Ulboratorics w USA oraz 

w fimlic Tricomed SA w Lodzi. Wynik.i prac„ klór)'Ch Habi'litantka je.sł współautorką 

do\\o'Odzą. że polimery ze i.rodeł odnawialnych, w odpowiednim !fX)łączeniu 2 biozgodnymi 

p0Jimemmi biostabilnym lub resorbowalnymi. mogą zostać 2 powodzeniem wykorzystane, do 

wytwarzania szeregu biofunke-jooaloych. bioaktywnych wyrobów mcdyCZJ1yc.h. takich jak 

opatrunki nowej generacji, w formie gąbek, membran, c:i.-y ukfadów włóknistych. 

Zastosowanie. odpowiednich metod przetwórstwa, w połączeniu z wla.~ciwym dobl)rem 

surowca, po1.wolilo równie"l na opraco\\-anie sposobu modyfikacji. protez nae2yniow)'ch. c.zy 

siatek chirurgicznych, czy opracowaoie hiomimctycincgo układu do regeneracji ncrvlów 

obwodowych. Należy dodać, że. prace nad protezami naczyń, prowadzc:me b)·ły w ramach 

s1rategicznego projektu, j:.lłdm było Polskie Sztuczne Serce. 

MOżna zatem stwierdzić, że p. dr int. Magdalena Kucharska za i.ntcrcso'A'aJlia swoje wiąże 

głównie z biopolimerem, jakim jest chitozan, równocze-.śnie eksp9orując wszystkie obszary 

jego zastosowań. jak i rozszerzając ich zakres. o nowe rozwiązania w dzicdtinie medycyny. 

Te.n rodzaj działalności naukowej, charakteryzujący się. stosumkowo wąskim obszarem 

zainteresowań, r-Okujc: ba.rdzo dobrze, iwłaszcza w obszarze transferu wiedzy do sektora 

przedsiębiorc.zości. co w połączeoiu z wysoką aktywnością badawczą, sprawia. że działalność 



naukow~ p. dr inż. Magdaleny Kucharskiej, owocuje lic.2nymi nOW)'mi rozwiązaniami, 

wprowadzanymi do kli,,iki. 

Sumaryczny dorobek publik.ac)~.iny Autorki wniosku, to l9 publikacji naukowych w 

c:aisopismach z. ba:t.)' JCR. nasti;pnie ll rozdziałów w monografii i 9 publikacji w 

recenzowanych, e2asopismaeh kraj0\\1ych. Nu marginesie nalety dodać, te Habilitan1ka 

publikuje, w zasadzie głównie w dvitÓc.h periodykach naukQY.')'C:,h a minowicie; Fibe.rs & 

Tcxtilcs in Eastern Europe ( I.F·0,4) oraz Progress oo Chemisuy Md Application or Chitin 

and lts Dcrivativcs Monograph (po roku 2008, Progress on Chemistry and Application or 

Chitin and IL\ DerivaLi \'ć:S} - nJeindeksowanc. faktu tego nic ocen iam negatywnie. ponjc>wlłŻ. 

wynika on najprawdopodobniej z lego, ie Habilitantka uprawia bard.20 wąską dziedzinę 

wiedzy a oba :i wymienionych periodyków stanowią uznane fol'um wymiany naukowej, 

wła.{nie w z:.1krcsie. uprawianej przez. nią dziedziny czyli biopolimerów, dla zastosowań 

medycznych. Indeks Hir.sch.a Hnbilitantki 10 5, według bazy Web Oil Science a ilość cytowań 

wynosi 75. Ponadto pani dr inż. Magdalena Kucharska jest współ.autork.ą 14 patentów. 6 

zgJoszcń patentowych i jednego patentu udzielonego za granicą. 

J . Anali:7.a osiągoi\>Ć naukowych! stanowiących podstawę wniosku habilitacyjnego 

Przedmiorem oceny jest jedncHemaLyc.zny cykl publikacji ;,,attytulow·dny; Zastosowanie 

polimerów biodegradowalnycb do konstruktji nowc>C'l:esnych biomatcritl16w 

włókienniczych. 

Na zbiór ten .składa się I I publikacji ( 2 czego 9 w C1',a.~opi,,śmie; Fibcrs&TcxtHcs in 

Eastern Europe. I w czasopiśmie Progress in Chemistt'y and Application or Chitin and lts 

Derivatives, I w czasopiśmie Microsurgery). Publikacje te są pracami zbiorow)'mi, o 

ztóżnicowanym udziale Habilitantki. określonym procentowo w zakresie od 15 .go %. 

Publikacje te Autorka dz.ieli na dwie czę.ści a mianowicie; Badania l\'}'twarzaoia 

nowoaesnych kompozytowych materiałów opatrunkowych oru druga c-c~ć to: 

Opracowanie no"'·oczesoych impla_otów Włókienniczych. 

Pierwsza część, pra dstawionego do oceny dorobku, obejmuje badania nad nowymi 

formami opatrunków, W)1warzanych na bazie chitoianu. Autorka wniosku, przedstawia 

bada.ni,a na hybrydowymi układami. w których łączy chitozan z alginane.in wapnia., oraz 

karboksymetylocelulozą i przy zastosowaniu z.łożonych. włeloetal,owych lec.hJlik wytwarza 

oryginalne układy 30, o wysokim stopniu ró''-winit;efa powiencbni. a nast9pnic poddaje je 

badaniom fizykochemicznym i biologicznym. które w pełni potwierdzają prqdatność tego 

rodzaju materiałów, do aplikacji w dziedzinie wysoko-.funkcjonalnych, OO\\tOC2esnych 



opatrunków. Zwieńczeniem działań Habilitantki jest opracowanie trójwarstwowego 

opatrunku o właśchvośda.ch hcmostatytZnych, przeznaczonego do szybkiego tamowanfa 

krwotoków. W odróżnieniu do poprzednich, ten rodzaj opatrunku, 2ostal szeroko opisany, 

zarówno w zakresie· jego budowy, jak i wpływu (funkcji) poszczególnych jego składowych, 

na kolejne etapy procesu gojenia nmy. Opatrunek ten na.fety do grupy nk:iwykte cx::nnych 

biorrunerialów, o których mówi się.1,c; •• ratują tycie ludzkie .. , w ekstremalnych sytuacjach. na 

placu boju, w różnego rodzaju kataklizm.ach (p0dobne opatrunki oferowane są pr7.C-l firmę. 

HemCon Medical Technołogies, Inc). 

Cel badań. jaki przedstawiono w tej części. czyli poszukiwanie nowych ll)ateriałów 

opatrunko,,ł)'ch został w pełni osiągnięty. Bodania, prowadzone przez Hi,bili~ntk1y 

doprowadziły do powstania nowych rozwiązań, "" 7..akresie materiałów opatrunkowych. 

których oryginalność została poti.,..ier<l2ona patentami. 

Druga c~.ść dorobku habilitacyjnego Autorki wniosku. dotye:zy modyfikacj i implantów 

włóknistych, takich jak sia1ki chirurgiczne i sz1uc2.ne naczynia krwionośne oraz badan nad 

materiałami do regeneracji nerwów obwodowych (ang..,,en,e guitk). I labilitantka preze,ntuję 

w artykułach, dotyczących tej części badan. szereg złotonych technik, które pro\\t':ldzą do 

wyt.worlCnis na ix,wierr.clrni włókien polimerowych warstwy eh itozanowej o pożądanych 

właściwościach biologicznych. AutOr1';l;I wniosku udo,~dnfa. te s iatkj chirurgicz.oc, 

modyfikow-ane opracowanymi przez nią metodami, wolne są od szeregu niedogodności, 

charakteiya,jących aktualnie stosowane implanty. Podobne metody~ Habilitantka Slosuje do 

us-LCZcloiania i modyfikacji protez. naczyniowych. W tym wypadku. zostały wybrane dwie 

alternatywne drogi a mianowicie; modyfikacja kopolimerem laktydu i glikolidu oraz 

modyfikacja mikrokrystalicznym chitozaoem, badania w obu przypadkaćh potwierdziły 

c.ełowość i skuteczność, tego rodzaju metod. w poprawie b!Ofunkcyjności implantów 

medycznych. Podobnie:, jak w p.~yl)łlC.łku chitozanowych opatrunków i tutaj opracowane 

przez, p. mgr inż. Magdalenę Kucharska biomateria ły :.r:yslrnly ochronę parcnlową. 

W zbiorze publikacji. jaki przedstnwiony został do oceny. najwyżej oceniam dwie 

publikacje mianowicie: publikacje dotyczącą metody, do leczenia nerwiaka. formującego się 

na proksymalnym zakońcteniu. przerwanego nerwu obwodowego. przy zastosowaniu 

chitozanu oraz publikacje .. dotyczącą próby wytworo:nia matcri.ału, do regeneracji nerwu 

odwodov.-ego. Badania. w zakresie opracowania podłoża do regeneracji nerwów obwodowych 

są .szen)ko rozwijane: na $wiecie (np. N. Hoffinan. Neuroscience Lete.rs 2011, Essays on 



Pcriphcral Nervc Rcpair and Rcgcneration pod redakcją Stefano Geuna.-20 11 ), niemniej 

jednak do tej pory brak jest impfantu o właściwościach. spełniających wszystkie medyc.znc 

w)•magania., jakie stawiane są tego typu implamom. Jak<> p0d$U'lwowe wymogi, w tym 

zakresie, oprócz biomimetyczn~j fom,y, udowodniono istomy wpływ akl)'\vności e1ektrycznej 

implantu na proces regeneracji nerwu. W lileraturzc, precyzyjnie sformułowane są wszelkiego 

rodzaju wymagania, jakie stawia się 1ego rodzaju impltu:llom. B;adania. prowadzone pri,C:z 

.Habilitantkę udowadniają W)·soki potencjaJ biopolirnerów> do wytwarzania implantów dla 

medycyny regeneracyjnej. Wskazują, że \Vielofazowe układy do \.\')'tWanania, których 

zastosowano polimery naturalne, będą mogły być wykorzyst}'\vnnc do konstrukcji implantów 

t)•pu; .,nerve guide", bez konieczności ich modyfikowimil'!, pr~y wykor.t)'Staniu komórek lub 

czynników V.'ZlOstu. Podobnie. jnk w przypadku opisywanych powyżej biomateriałów i l'cn 

rodząj implantu jest przedmiotem zgłoszenia patento,,ego pt; Proteza do regeneracji nern•u 

obwodowego i sposób wytwarzania protezy do regeneracj i nerwu obwodowego P.391898. 

W Lym miejscu p()zwolę sobie na pewną dygresje, chociaż jak wynika z literatury słowo 

.. proteza., stosuje się do wielu różnego rodzaju implantów, to zgodnie z nową nomenklaturą, 

dziedriny, jąką jest inżynieria biomateriałów, zwła,:;zc1.a od mom.enw powstania medycyny 

rc:generacxjnej. określenie mianem ,.proteza'' materiału, który ma stymulować procesy 

regeneracY,jne jes.t nieprawidłowe. 

Podsumowując dorobek habiliiacyjny p. dr inż. Magdaleny Kucharskiej, pragnę 

stwierdzić., te jego lektura przekonuje jednoznacznie .. ie jest ona wysokiej klasy specjalistą w 

dziedzinie bad.all nad polimcrnmi, ze źródeł odna\\1afnych, z:wlaszcza dla zastosowai~ 

med.yC2ńych. Dorobek I łabi litanlki wnosi istotny wkład w uprawuią prtcz nią dz.icdz.in~. Nic 

mam wątpliwości. 1e opracowane przez nią implanty, cha.rakt'eryzują się właściwościam·i , 

jakie trudne byłyby do uzyskania. prz.y wykorz.ystywaniu innego rod1.aju surowców, jak 

również zastosowane przez Autork~ wniosku. metody wytwarzania„ mogą otworzyć drogę dla 

szeregu nowej generacji roz.wiązrui, w zakresie malc:ri~ów biomcdycz:nych. 

Nie znaczy to jednak, że dorobek określany. jako osiąg.n i -ecie naukowe Stanowiące 

podsLaw~ wniosku habilitac):inego. nie ma również pewnych shlbych stron. Poprzedzający, 

cykl publikacji, komentan. nie zawiera szeregu istotnych infom,acji. które 

charakteryzowałyby dorobek pod względem merytorycznym i okrcślaJby jego oryginalność, 

na tle literatury świtowej. 'Niestety. zo.miesze7..ony \'I pracy komentar.t, sUl;oowi jedynie 

streszczenie publikacji i wskazania grantów, w któr)•ch poSZC2ególne badania, b)•ly 



realizowane. Wartość merytoryczna,. dorobku określanego, jako osiągnięcie habilitac}jnc, 

była by wyżsi.a. gdyby jego Autorka. w komentarzu do publikacj i. przedstawiła 

charakterystykę np. wla.~ciwC>Ad biologicznych biop0limer6w w J)l)wi.ą:.:aniu z ich budową, na 

poz.iomie molekulamyrn. wskazała na możliwości i ograniczenia, tej grupy materiałowej, 

podała aktualny zakres ich zastoso,w(1 klinicZJ1ych oraz wsbzala perspektywy ich 

zastosowania dla celów medycznych. Niestety. konwencja w jakiej został napisany komentacz 

(surorefenit). przypomina sprawozdanie z. b8dall eksperymentalnych a nic opis badań 

naukowych. Zastanawia również fakt, że Autorka. zaróWllC> w swoic.h publikacjach, jak i 

komentanu do nich. w bardzo nie\Vielkim stopniu, powołuje się n.a literaturę świamwą, jest 

to trudne do zrozumienia. nic ma żadnej wątplivw-ośc i . :te opracowywane przez nią materiały, 

to ciekawe rozwiązania, których oryginalność. na poziomic nic tylko literatury krajowej. nic 

budzi żadnych wątpl ivfości. 

4. Charakterystyka dorobku dydaktycznego, 1>0pularyzatorskiego oraz ..-spótprncy 

międzynarodowej. 

Pani dr inż. Magdalena Kucharska uczcs1niczyła w realizacj i 6 projektów 

międzynarodowych. Projekty le, zwią,:Me są tt ntatyczne z przyjaznymi dla środowisk.a 

biopolimerami (polimerami ~ źródeł odm1wialnych). Dotyczą proc na tzw. mate.ri.ałami 

zrównowatonymi (ang. sustaitwble materials) w ramac,h których oprącowywane są materiały 

nie. zagrafające środowisku. zapewniające be'zpieczeristwo iclt pr.odu.kcji. utylk.<t'-''ania nie 

obciążone toksycznymi produktami degradacji. Trzeba stwierdzić. że prace Habilitantki w 

ramach projektów ~uropejskich, dotyczą niczwykJe ważnej i intensywnie eksplorowanej 

dziedziny jaką są bezpieczne dla środowiska, materiały i technolog_ić. 

Habilitantka wykazuje wysoką aktywność, nie tylko jeżeli chodzi o prace baQawcze. 

realizowane w ramach badawcl.04rozwojowych projektów, aJe również jeżeli c.hodzj o 

uczestnictwo ,1l krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jlość prezentacji 

naukowych, jakie 'ZOSU'Jly pr't«.lst.awione przez Autork~ wniosku. to 76. Aktywność 

organizacyjna Habilitantki wyraża się róv.inież w jej udziale ,v konsorcj1tch i sieciach 

badawczych, jak również w uczestnictwie w komitetach organizacyjnych ko,,ferencji 

krajowych i zagranicz.nych. 

Pani dr i nż.. Magdalena Kucharska pełni fcmkcjc: czlonk, urządu. prestiżowego 

stowarzyszenia, jakim jest Polskie Towarzys.two Chitynowe:. Towarzystwo 10 w roku 2009 

wyrót,nilo działanja p. dr inż. Magdaleny Kucharskiej, doceniając tym samym, jej wkład 



badt1wczy w rozwijanie wiedzy, związa.ncj z. zastosowaniami chityny i jej pochodnych. W 

latach 2008-2011 f•labilitantka sprawowała opiek.-; nu. doktorantem. w ramach programu; 

Maria Curie lnitial Trnining Network (Kształtowanie i transformacja w inżynierii 

polisacharydów). \V roku 200 I odbyła 3 tygodniowy staż naukowy w Japonii (Nationnl 

lnsticute of Se.riculturaJ and Entomological Seicntc:). Pani dr in,_ Magdalena Kucharska je$t 

recenzentem artykułów w czasopiśmie Fiber&Textile.s in Eastern Europe. 

5. Podsumowanie. 

Dorobek publikacyjny Autorki wniosku, ma pn:ćde wsey!)'tkim charnJ.:tc,r badawcw

rozwojowy i aplikacyjny, tł nie pods.tawowy, o czym .ś,,,ladczy ,:naczący udział patentów. 

Dorobek ten (publikacje łącznie z patentami} nalety umać za wystarczający w świellc ustawy o 

stopniac:h i tytule naukowym. Według tej u.stawy istotny jest .. 2naezny wkład Autora w dż.iedzin it 

nauki'', nat<.>miast nic mt,1si oo być dokumentowany jedynie wysoką ilośc ią publikacji w 

czasopismach 1. listy filadelfijskiej. Transfer wiedzy. z.wfaszcza w dzjedzinie materiałów 

biomedycznych„ do praktyki kfinic.:,-.nej. jak to wynika z szeregu danych, je.st w nasi)'m kraju 

niewielk i„ dlatego td. uważam. że prace naukowe, liÓl)'t.h wynik:i wdrai.anc $ą do nowych 

zastosowań medycznych. stanowią wysoką wurtość. W tym aspekcie dorobek naukowy 

Habilitantki, który obok publikacji 11aukowych, 2a.wier.i „oryginal.ne. <>:;iqg11ięcie projek(Qwe, 

kQ1utrukcyjne, 1eclmologic:,1e" oceniam pozytywnie .. 

Na podstawie nadesłan)1Ch dokumentów~ przedstawionych prz~ p. dr inż. Msg-dalcnt; 

Ku<:harską stwierdzam. że jej dorobek naukowy. cechuje oryginalność koncepcji badawc-t)'ch, 

wysoki poz.iom wykonanych eksperymentów oraz trafność wyciągan)1ch wniosków. Dorobek 

ten wnosi do d-t.iedi,.iny wlók_icno_ictwa twórczy wkfad. w zakresie badań nad biopolimerami. 

przeznaczonymi do zastosowań. w medycynie Oł'8Z spełnia wymogi :,,1awianc pracom 

habilitacyjnym w Dyscyplinje \Vłókiennictwo. 

Z pełn)'m pn.~k.on:miem stawiam wniosek do Rady Wydziału T echnologu 

Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Pofitcchni.ki ł,.ć>dzkiej o dopuszczeo_ie d_r int. 

Magdaleny Kucb.arskiejt do dalszych etapów przewod u babilita:c:yjncgo. 


