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 Miejsce pracy: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności; Wydział Nauk o 

Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 1987 – mgr inż. technologii żywności, AR Poznań; 1996 – dr

nauk rolniczych, AR Poznań; 2006 – dr hab. nauk rolniczych z zakresu technologii

żywności i żywienia, specjalność – mikrobiologia i biotechnologia żywności, AR Poznań;

2013 – nominacja profesorska

 Główne zainteresowania badawcze: mikrobiologia żywności, ze szczególnym

uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej owoców i warzyw o małym stopniu

przetworzenia, tworzenie się biofilmów na powierzchniach abiotycznych, bakterie

fermentacji propionowej, mikrobiologiczna konwersja surowców odpadowych do

produktów użytecznych przemysłowo

POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGÓW

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk

Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Tomasz Karpiński

 Miejsce pracy: Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 2002 – dyplom lekarza stomatologii, AM Poznań; 2005 –

mgr biologii UAM Poznań; 2009 – dr nauk medycznych, UM Poznań; 2012 – dr hab.

nauk medycznych, UM Poznań; 2014 – tytuł specjalisty w dziedzinie Mikrobiologia

medyczna; od 2015 – członek Rady Naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

 Główne zainteresowania badawcze: mikrobiologia jamy ustnej, mikrobiologia

molekularna, naturalne substancje przeciwdrobnoustrojowe, bakteryjne substancje

przeciwnowotworowe, wirusy DNA, gronkowce, paciorkowce

Sekretarz: dr inż. Kamila Myszka

 Miejsce pracy: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności; Wydział Nauk o

Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 2003 – mgr inż. technologii żywności, AR Poznań; 2008 –

dr nauk rolniczych, UP Poznań

 Główne zainteresowania badawcze: mechanizm quorum sensing drobnoustrojów

niepożądanych w produkcji żywności, tworzenie się biofilmów bakteryjnych na

materiałach technicznych, zastosowanie nowoczesnych technik w analizie jakości i

bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności

Członek Zarządu: dr hab. Marcin Schmidt

 Miejsce pracy: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności; Wydział Nauk o

Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 1997 – mgr biologii UAM Poznań; 2002 – dr nauk

biologicznych, UAM Poznań; 2015 – dr hab. nauk medycznych, UM Poznań

 Główne zainteresowania badawcze: wpływ mikroflory przewodu pokarmowego oraz

czynników zewnętrznych na procesy zachodzące w komórkach ludzkich, nutrigenomika,

oddziaływania bakteriofagów na mikroorganizmy wykorzystywane przemysłowo

Członek Zarządu: dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

 Miejsce pracy: Zakład Chemii Organicznej, Wydział Technologii Chemicznej,

Politechnika Poznańska

 Przebieg kariery naukowej: 2001 – mgr inż. technologii chemicznej, PP; 2002 –

roczne stypendium naukowe w Umweltforschungszentrum Liepzig, Niemcy; 2005 – dr

nauk chemicznych, PP; 2012 – stypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego

naukowca; 2013 - dr hab. nauk technicznych, PŁ; od 2015 - członek panelu

eksperckiego Environmental Biotechnology, European Federation of Biotechnology

 Główne zainteresowania badawcze: aspekty biotechnologiczne w ochronie

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania drobnoustrojów w

procesach oczyszczania środowiska z substancji ropopochodnych

Przewodnicząca: dr Ewa Szczuka

 Miejsce pracy: Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet

im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 1992 – mgr biologii UAM; 2001 – dr nauk biologicznych

UAM Poznań

 Główne zainteresowania badawcze: czynniki wirulencji bakterii z rodzaju

Staphylococcus, wpływ leków przeciwbakteryjnych w stężeniach subinhibicyjnych na

wirulencję bakterii

Członek Komisji: dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska

 Miejsce pracy: Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 1998 – mgr inż. biotechnologii AR Poznań; 2003 – dr nauk

rolniczych, AR Poznań; 2014 – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

UE Poznań

 Główne zainteresowania badawcze: przemysłowe wykorzystanie bakterii fermentacji

mlekowej i propionowej; mikrobiologiczna konserwacja żywności i pasz; dekontaminacja

mikotoksyn fuzaryjnych z żywności i pasz z wykorzystaniem mikroorganizmów i olejków

eterycznych

Członek Komisji: dr Agnieszka Olejnik-Schmidt

 Miejsce pracy: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności; Wydział Nauk o

Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Przebieg kariery naukowej: 2000 – mgr biologii UAM Poznań; 2003 – dr nauk

biologicznych UAM Poznań

 Główne zainteresowania badawcze: analiza właściwości bakteriocyn podklasy IIa

otrzymanych w układach heterologicznych; analiza bioróżnorodności izolatów bakterii z

rodzaju Listeria, w tym analiza molekularnego podłoża oporności Listeria spp. na

działanie bakteriocyn; zastosowanie technik molekularnych w identyfikacji

drobnoustrojów

 Oddział terenowy PTM w Poznaniu został powołany w 1952 roku

 Najstarszy zachowany dokument w archiwum Oddziału: lista obecności członków

zwyczajnych PTM, uczestniczących w zebraniu naukowym w dniu 26 marca 1976 roku

 Osoby, które jako pierwsze organizowały Oddział Poznański PTM:

 prof. dr hab. Jan Adamski z Zakładu Bakterii i Wirusologii Klinicznej, Akademii

Medycznej w Poznaniu. Prof. Jan Adamski to zasłużony mikrobiolog, którego badania

koncentrowały się na drobnoustrojach chorobotwórczych człowieka. Prof. Adamski

pracował nad autoszczepionkami dla celów terapeutycznych wybranych przewlekłych

chorób bakteryjnych człowieka

 prof. dr hab. Józef Wiza z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Akademii Medycznej w

Poznaniu. Prof. Wiza był koordynatorem prac związanych z diagnostyką wirusologiczną.

Jego badania koncentrowały się wokół zagadnień epidemiologii zakażeń poliowirusami,

diagnostyki bakteriologicznej i mikologicznej zakażeń ze szczególnym uwzględnieniem

gatunków z rodzajów: Salmonella, Mycobacterium, Staphylococcus oraz Candida

 prof. dr hab. Stanisław Stawicki z Instytutu Mikrobiologii, Biochemii i Analizy Żywności,

WSR w Poznaniu. Zainteresowania naukowe prof. Stawickiego dotyczyły etiologii zatruć

pokarmowych, mikroflory zbóż, detoksykacji zbóż na drodze mikrobiologicznej oraz roli

drobnoustrojów w pojawianiu się zapachów obcych w ziarnie zbóż.

 Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z Oddziału Poznańskiego

PTM:

 prof. dr hab. Maria Krystyna Pietkiewicz z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Akademii

Medycznej w Poznaniu. Prof. Pietkiewicz 3-krotnie pełniła funkcję Przewodniczącej

Oddziału Poznańskiego PTM. Zainteresowania naukowe prof. Pietkiewicz dotyczyły

chorobotwórczości pałeczek jelitowych, szczególnie z rodzaju Salmonella, oraz

zagadnień dotyczących zakażeń szpitalnych.

 Oddział terenowy PTM w Poznaniu był organizatorem Zjazdu Polskiego Towarzystwa

Mikrobiologów w 1955 roku, a miasto Poznań gościło jeszcze Zjazd w 1933 roku

STAN OBECNY ODDZIAŁU 

TERENOWEGO PTM W POZNANIU

 do Oddziału Poznańskiego PTM należy 80 członków Zwyczajnych

 Oddział Poznański PTM współpracuje z innymi lokalnymi oddziałami towarzystw

naukowych:

 Polskim Towarzystwem Technologów Żywności (Oddział Wielkopolski)

 Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych (Oddział Poznański)

 Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 w ramach działalności Oddziału Poznańskiego PTM co roku prezentowane są cykle

wykładów związanych z mikrobiologią kliniczną i farmaceutyczną, mikrobiologią ogólną i

środowiskową, mikrobiologią przemysłową i żywności. Prelegentami na tych spotkaniach

są zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, reprezentujący poznańskie Uczelnie, ale

również młodzi adepci nauki, prezentujący koncepcje swoich prac doktorskich i

habilitacyjnych czy osiągnięcia specjalizacyjne.

CELE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM   

W POZNANIU

 Rozpowszechnianie nauk mikrobiologicznych wśród społeczności naukowej Poznania i

całej Wielkopolski

 Propagowanie osiągnięć mikrobiologii wśród społeczności naukowej Poznania

 Organizowanie posiedzeń naukowych oraz wykładów otwartych

 Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami naukowymi Poznania i Wielkopolski


