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W kategorii „Najlepsza magisterska praca dyplo-
mowa” nagrodę otrzymał mgr inż. Stefan Cichosz za 
pracę Kompozyty kopolimeru etylenowo-norborneno-
wego wzmacniane włóknami celulozy hydrofobizowa-
nymi na drodze hybrydowej modyfikacji chemicznej. 
Promotorem była dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ. 
Sponsorem nagrody jest uznany producent wyrobów 
farmaceutycznych POLFARMEX S.A., a prezes firmy 
mgr Mieczysław Wośko jest członkiem Kapituły.

W kategorii „Najlepsza inżynierska praca dyplo-
mowa” najwyżej oceniono pracę inż. Karoliny Beton 
Analiza histochemiczna tkanek ludzkiego gruczołu 
piersiowego, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. 
Beaty Brożek-Płuski, prof. PŁ. Fundatorem nagrody 

jest znany producent wyrobów chemii budowlanej 
ATLAS Sp. z o.o., a wiceprezes firmy dr Jacek Michalak 
jest członkiem Kapituły.

W Kapitule nagrody zasiadali ponadto: profesoro-
wie: Ireneusz Zbiciński, Tomasz Janecki, Jacek Ulański, 
Piotr Ulański, Marian Zaborski oraz mgr Włodzimierz 
Piętek (ICHEM Sp. z o.o.) i dr hab. Rafał Kruszyński. 
Zgłoszone prace ocenili profesorowie: Agnieszka Olej-
niczak (Instytut Badań Molekularnych PAN), Grzegorz 
Mlostoń i Bogna Rudolf (UŁ), Krzysztof Rolka (UG), 
Janusz Datta (PG), Kinga Pielichowska (AGH) oraz 
Elżbieta Piesowicz (ZUT).

n Ewa Jędrych
Wydział Chemiczny

jedną z najbardziej interesujących 
poddziedzin, w której nowe od-
krycia mają szansę bezpośrednio 
przełożyć się na poprawę jakości 
i długości życia. 

n Związał Pan swoje plany z infor-
matyką, obecnie jest Pan asy-
stentem badawczym w Insty-
tucie Informatyki Stosowanej 
i studentem Interdyscyplinarnej 
Szkoły Doktorskiej. Co dalej? 
Czy planuje Pan dalsze powią-
zanie swojej pracy z badaniami 
medycznymi?
W czasach pandemii dość 

ostrożnie podchodzę do tworze-
nia długoterminowych planów, ale 
mam nadzieję na kontynuowanie 
moich prac związanych ze sztucz-
ną inteligencją oraz bioinformaty-
ką, także po zakończeniu studiów 
doktorskich. W ramach doktoratu 
pod opieką dr. hab. inż. Jacka Ku-
charskiego, prof. PŁ, zajmuję się 
opracowywaniem metod łączenia 
technik opartych na logice rozmy-
tej z algorytmami uczenia maszy-
nowego. Poza czysto technicznymi 

zaletami, takimi jak zmniejszone 
zapotrzebowanie na dane uczące, 
proponowane podejście hybry-
dowe powinno także pozwolić 
na znaczące zwiększenie inter-
pretowalności i wyjaśnialności 
wyników generowanych przez taki 
algorytm. Aspekt ten ma znaczenie 
we wszystkich zastosowaniach 
systemów inteligentnych, ale 
może być kluczowy w medycynie. 
Tu, aby automatyczna diagnoza 
mogła być wykorzystana przez 
lekarza do podjęcia decyzji, musi 
być ona poparta uzasadnieniem. 
Mam nadzieję, że po dopraco-
waniu, moje rozwiązanie będzie 
mogło być użyte właśnie w takich 
problemach.

n Ma Pan w dorobku szereg 
publikacji, udział w znaczą-
cych projektach badawczych 
i kilku konferencjach. Widać, 
że dobrze się Pan czuje w pracy 
naukowej, czy pociąga Pana 
zatem kariera naukowca, czy 
raczej widzi się Pan w informa-
tyce użytkowej?

Zdecydowanie preferuję pracę 
badawczą. Aktualnie biorę udział 
w dwóch interesujących projek-
tach prowadzonych w Instytucie, 
związanych ze sztuczną inteligen-
cją. Tak jak wcześniej wspomina-
łem, mam nadzieję kontynuować 
pracę w tej tematyce także po 
ukończeniu studiów doktorskich. 
Najprawdopodobniej będę starał 
się kontynuować ją w Instytu-
cie, ale rozważam także firmowe 
ośrodki badawcze.

n Jakie są Pana prywatne zain-
teresowania, pasje, czym Pan 
się zajmuje w wolnym czasie? 
Raczej dla nikogo nie będzie 
zaskoczeniem fakt, że w wol-
nym czasie czytam literaturę 
sci-fi. Poza oczywistą klasyką, 
jak Lem czy Asimov, moją ulu-
bioną serią książek jest, jeszcze 
nieukończony, cykl „Ekspansja” 
tworzony przez Jamesa Coreya. 
Poza tym w wolnym czasie 
rekreacyjnie jeżdżę konno.

n Rozmawiała Hanna Morawska

Nagrodzone dyplomy z chemii 
Kapituła Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza pod przewodnictwem 
prof. Osmana Achmatowicza jr. wyłoniła najlepsze prace dyplomowe wyko-
nane na Wydziale Chemicznym PŁ w roku akademickim 2018/2019.
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