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Na Wydziale Biotechnolo-
gii i Nauk o Żywności PŁ 
odbyła się IV Sesja Mło-
dych Mikrobiologów Śro-
dowiska Łódzkiego. Wy-
darzenie zostało objęte 
patronatem honorowym 
przez Rektorów Politechni-
ki Łódzkiej, Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi 
oraz Polskie Towarzystwo 
Mikrobiologów.

W skład Komitetu Organizacyj-
nego weszli doktoranci łódzkich 
uczelni pod kierunkiem dr hab. 
Adriany Nowak, prof. PŁ, a także 
pracownicy Katedry Biotechnolo-
gii Środowiskowej i Instytutu Tech-
nologii i Analizy Żywności. Obrady 
zorganizowano 23 czerwca 2021 
roku w trybie on-line. 

Celem tegorocznej edycji 
Sesji Młodych Mikrobiologów 
było stworzenie przestrzeni do 

międzyuczelnianego dyskur-
su naukowego ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnych po-
trzeb i oczekiwań od współcze-
snej mikrobiologii. Dyplomanci 
i doktoranci zaprezentowali wyniki 
badań, a ważnym elementem spo-
tkania była wymiana doświadczeń 
oraz integracja środowiska mikro-
biologów. 

Sesję poprowadzono w trzech 
panelach tematycznych: mikro-
biologii ogólnej i środowiskowej, 
mikrobiologii w medycynie oraz 
mikrobiologii przemysłowej. Obra-
dy poprzedziła krótka inauguracja 
z udziałem władz dziekańskich 
łódzkich uczelni oraz przewodni-
czącej Łódzkiego Oddziału PTM 
prof. Beaty Gutarowskiej. Ponad 60 
uczestników wysłuchało wykładu 
otwierającego na temat „Ingeren-
cja w działanie układu odporno-
ściowego w relacjach patogen 
– gospodarz”, który wygłosiła prof. 
Beata Sadowska z UŁ.

Na konferencji, w której wzięło 
udział 34 doktorantów i magistran-
tów, przedstawiono 15 referatów 
oraz 19 doniesień posterowych. 
Za najlepsze prezentacje Komitet 
Naukowy przyznał 18 cennych 
nagród rzeczowych, których fun-
datorami byli: Polskie Towarzystwo 
Mikrobiologów, Merck Life Scien-
ce, Malwa, Soligrano, Dermedic, 
Polish Milk Technologies oraz PŁ. 

Wszystkim Laureatom gratulu-
jemy i mamy nadzieję na spotkanie 
w przyszłym roku na V Sesji Mło-
dych Mikrobiologów Środowiska 
Łódzkiego organizowanej przez 
Uniwersytet Łódzki.

Z tematyką nagrodzonych 
i wyróżnionych wystąpień, moż-
na zapoznać się na stronie: https://
www.binoz.p.lodz.pl/pl/news/
Podsumowanie-IV-Sesji-Mlodych-
Mik robiologow-Srodowisk a-
Lodzkiego

n	Dorota Kręgiel
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Ogólnopolski Konkurs organizowany przez Wy-
dział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska, z powodu pandemii COVID-19 odbył 
się on-line. Wydarzenie ma już ugruntowaną renomę 
i corocznie gromadzi około stu uczniów szkół średnich 
– pasjonatów chemii, choć w tym roku z oczywistych 
względów było ich trochę mniej. Młodzież szkolna 
z niemal całego kraju rozwiązywała on-line zadania 
teoretyczne oraz mierzyła się z zadaniami praktycz-
nymi obejmującymi chemię nauczaną w szkołach 
ponadpodstawowych wraz z elementami analizy 
jakościowej. Szczególnie duże emocje związane były 
z rozwiązywaniem laboratoryjnych zadań, które miały 
niejednokrotnie filmowe ilustracje i ciekawe opisy.

Spośród najlepszych uczestników konkursu jury 
wyłoniło 5 laureatów oraz 3 finalistów. Nagrodami 
w konkursie były tablety ufundowane przez głów-
nego sponsora konkursu firmę Anwil S.A. oraz kal-
kulatory naukowe ufundowane przez firmę Galvo 
S.A., a przede wszystkim możliwość przyjęcia na I rok 
studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępo-
wania kwalifikacyjnego na jeden z Trzech Wydziałów 
PŁ organizujących konkurs.

Laureatów i finalistów oraz szkoły, które re-
prezentowali podajemy na stronie Życia Uczelni  
www.zu.p.lodz.pl

n	Izabela Witońska
Wydział Chemiczny

Młodzi mikrobiolodzy
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Konkurs Chemiczny PŁ
VII edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej za-
kończyła się. Nagrody trafiły do laureatów i finalistów z różnych miast Polski! 




