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RECENZJA 

 

dorobku naukowego i jedno-tematycznego cyklu publikacji i patentów wraz z włączoną do 

niego monografią pod  tytułem; 

  

Nowoczesne materiały kompozytowe zawierające włókna keratyny 

 

Pani dr inż. Krystyny Wrześniewskiej -Tosik 

 

 

Recenzja została opracowana na podstawie dokumentacji, zawierającej następujące 

materiały służące do jej  wykonania: 

-autoreferat Habilitantki, zestaw publikacji i patentów z włączoną do niego monografią,  

stanowiących podstawę do ubiegania się o stopień naukowy wraz z omówieniem osiągniętych 

wyników, zestaw kopii wybranych publikacji, oświadczenia współautorów oraz informacje o 

osiągnięciach  organizacyjnych, dydaktycznych i współpracy naukowej. 

 

 

 

1. Uwagi ogólne 

 

Dr inż.  Krystyna Wrześniewska–Tosik  ukończyła studia magisterskie na   Wydziale 

Mat-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1984,  gdzie obroniła pracę dyplomową pt.; 

Badania nad modyfikacją lignin. Promotorem pracy magisterskiej Habilitantki był prof. dr inż. 

Henryk Struszczyk.  Tytuł doktora nauk technicznych w specjalizacji; technologia chemiczna 

Habilitantka otrzymała na Wydziale Chemicznym, Politechniki Łódzkiej w roku 1997 na 

podstawie rozprawy doktorskiej pt.; Badania nad modyfikacją lignin za pomocą chlorków 

kwasowych, której promotorem był również profesor dr hab. inż. Henryk Struszczyk. Do roku 

1988, Habilitantka pracowała na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Włókien Sztucznych na 



stanowisku asystenta. W roku 1988 pojęła pracę w Instytucie Biopolimerów i Włókien 

Chemicznych w Łodzi, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.   

 

 

2. Działalność naukowa 

Dorobek naukowy  pani dr inż. Krystyny Wrześniewskiej-Tosik dotyczy dziedziny, 

związanej z materiałami, pozyskiwanymi ze źródeł naturalnych. Od początku swojej pracy 

zawodowej Habilitantka pozostaje wierna tej dziedzinie, wpisującej się w tzw. rozwój 

zrównoważony, związany z materiałami przyjaznymi dla środowiska, ulegającymi degradacji 

w sposób bezpieczny dla  otoczenia, produkowanymi w oparciu o surowce naturalne, jak i 

takie które stanowią odpady, powstające np. przy  produkcji  żywności. 

  Pracę badawczą Habilitantka rozpoczęła od badań, związanych polimerami 

naturalnymi takim jak; chitozan, celuloza i ligniny. Rezultatem tych prac były, nie tylko 

publikacje czy wystąpienia konferencyjne ale również co należy podkreślić, konkretne 

rozwiązania, które stały się przedmiotem  kilku patentów. Jako kierownik Zespołu 

Biotechnologii i Włókien,  Habilitantka uczestniczyła w pracach nad biotechnologicznymi 

metodami wytwarzania polimerów czy biotechnologicznych metod przetwarzania celulozy. 

Modyfikaty  celulozy ze względu na ich  korzystne właściwości, znajdują zastosowania  w 

wielu gałęziach przemysłu. Są to polimery  biodegradowalne, przyjazne dla środowiska, które 

mogą zastąpić z powodzeniem, szereg powszechnie stosowanych polimerów, obciążających 

środowisko naturalne. Wyniki prac nad polimerami naturalnymi oraz metodami ich 

pozyskiwania i modyfikacji zostały przedstawione w licznych artkułach naukowych, których 

Habilitantka jest współautorem.  

Badania nad modyfikacją lignin w celu otrzymania produktów poliestropodobynych, 

zostały przedstawione w rozprawie doktorskiej Habilitantki. Badania nad ligninami 

dostarczyły wielu cennych wyników, wskazujących na wysoki potencjał tego materiału jako  

modyfikatora innych polimerów. Autorka wykazała, że dodatek lignin do PET poli(teraftalnu 

etylenu), wpływa korzystnie na właściwości, produkowanych z niego włókien. Badania te 

były następnie kontynuowane w ramach projektów (projekty z Funduszu Marii Curie 

Skłodowskiej, projekt KBN) a  wyniki tych badań zostały przedstawione  w licznych 

publikacjach, były prezentowane na  konferencjach krajowych i zagranicznych oraz są 

przedmiotem 3 patentów.  

Po uzyskaniu stopnia doktora, dorobek Habilitantki znacznie się poszerzył obok 

artykułów, związanych z ligninami, Habilitantka podjęła badania nad celulozą zwłaszcza w 



zagadnieniach, związanych z bioutylizacją włókien celulozowych i ich recyklingiem. Nie 

znaczy to jednak, że Habilitantka zrezygnowała z dalszych badań nad ligninami, wręcz 

przeciwnie opracowała w ramach projektu KBN nową generację żywic, mających być 

zamiennikami żywic fenolowych. Ten właśnie nurt badań należy uznać za wyjątkowo 

wartościowy, przekładający się możliwości ograniczenia stosowania toksycznych żywic w 

produkcji kompozytów włóknistych.  

W rezultacie prac badawczych  Habilitantki, związanych z materiałami pochodzenia 

naturalnego i prac nad ich przetwarzaniem w materiały funkcjonalne, powstał obszerny 

dorobek naukowy, sprowadzający się w sumie do 40 publikacji  w tym 15 w czasopismach z 

listy filadelfijskiej, zawierający artykuły w materiałach konferencyjnych (78) oraz 27 

patentów krajowych i 3 patentów zagranicznych.  Na podkreślanie zasługuje przede 

wszystkim duża ilość patentów, którą należy ocenić, jako najwartościowszy składnik dorobku 

Habilitantki.  

Współczynnik Hirsha Habilitantki wynosi 5 wg. bazy Web od Science, natomiast ilość 

cytowań wynosi 44.  

 

Analiza osiągnięć naukowych, stanowiących podstawę wniosku habilitacyjnego  

Przedmiotem oceny jest jednotematyczny cykl publikacji wraz monografią zatytułowany; 

Nowoczesne materiały kompozytowe zawierające włókna keratyny 

Na dorobek Habilitantki, przedstawiony jako osiągniecie, będące  przedmiotem 

ubiegania  się o tytuł doktora habilitowanego, składa się 13 publikacji 4 patenty i zgłoszenia 

patentowe. Dorobek ten jest spójny tematycznie i jest logicznym następstwem doświadczeń, 

jakie Habilitantka zdobyła w trakcie swojej pracy zawodowej. Wiodący udział Habilitantki, 

jako twórcy tegoż dorobku jest oczywisty. 

Prace pani dr inż. Krystyny Wrześniewskiej–Tosik dotyczą niezwykle ważnego i 

aktualnego zagadnienia, jakim jest wytwarzanie materiałów funkcjonalnych w oparciu o 

trudne do zagospodarowania odpady. Pióra drobiu to materiał o dużej zwartości keratyny, 

która staje się ostatnio pożądanym składnikiem kompozytów polimerowych.  

Prace Habilitantki dotyczą, zarówno opracowania metod przetwarzania keratyny i jej 

wykorzystania w formie gąbek włókien czy fibryd, jak wprowadzania zmielonych włókien do 

matryc polimerowych w celu otrzymania funkcjonalnych kompozytów. Pierwszy w 

kolejności artykuł pt.:Fibrous Product with Keratin Content, który ukazał się w czasopiśmie 

Fibres & Textiles in Eastern Europe  w 2007 roku, przedstawia obszerne badania nad 

włóknami alignianowymi, modyfikowanymi dodatkiem kreatyny.  W artykule zawarta jest 



charakterystyka,  wytworzonych materiałów w postaci fibryd i włókien, podany jest  skład 

chemiczny włókien, zawarte są ich badania mikroskopowe oraz przedstawiona jest analiza 

procesów  sorpcji i desorpcji wilgoci. Bardzo podobny artykuł w zakresie tematyki i metod 

badawczych, ukazał się w tym samym czasopiśmie również w roku 2007 (Novel 

biocomposites with feather Keratin) i dotyczy włókien z keratyną, tym razem opracowanych 

na bazie celulozy, artykuł ten zawiera wyniki, wskazujące na  bardzo pożądaną, całkowitą 

degradacje tego materiału w złożu kompostowym.  

Całokształt wyników, otrzymanych w badaniach na włóknami, zawierającymi 

keratynę stał się podstawą dla przygotowania patentu, który został przyznany w roku 

2007(PL193736). Wyniki, dotyczące biokompozytowych włókien, zawierających keratynę, 

opublikowane zostały w sumie w 6 publikacjach, pozostałe publikacje stanowiące spójny 

tematycznie zbiór dotyczą kompozytów, zawierających rozdrobnione pióra drobiowe. Z 

publikacji, przedstawionych przez Habilitantkę wynika, że materiały takie mają wysoki 

potencjał aplikacyjny i mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jak i w 

ochronie środowiska. Kompozyty, będące przedmiotem badań, to typowe kompozyty 

zrównoważone (sustainable composites), które od paru lat są przedmiotem intensywnych 

badań i stały się integralną częścią wiedzy, dotyczącej tworzyw kompozytowych.  

Kompozyty opisywane w publikacjach, to szeroka gama materiałów, przeznaczonych 

dla szerokiego spektrum zastosowań. Należy dodać, że każdy materiałów kompozytowych, 

zawierających rozdrobnione włókna drobiowe, stanowiących przedmiot badań Habilitantki 

został opatentowany.  

Pani dr inż. Krystyna Wrześniewska –Tosik jest współautorką następujących patentów, 

dotyczących funkcjonalnych  rozwiązań materiałowych, takich jak;  materiał papiero-

podobny, zawierający włókna drobiowe,  tworzywo polimerowe i tworzywo kompozytowe o 

obniżonej palności, kompozyty o właściwościach barierowych, mata włóknista do usuwania 

zanieczyszczeń.  

Szczególnie interesującym obszarem badań, który podobnie jak inne materiały 

opracowane przez Habilitantkę, posiada duży potencjał aplikacyjny w ochronie środowiska są 

maty pochłaniające zanieczyszczenia olejowe, znajdujące się na powierzchniach wód. Maty, 

zawierające pióra drobiowe charakteryzują się wysoką chłonnością są lekkie, utrzymują się na 

powierzchni wody. Dodatkowo, Autorka przedstawiła w swoich pracach, proces ich 

bioremediacji przy wykorzystaniu mikroorganizmów (Mats for Removing Technical Oil 

Contamination, Fibres & Textiles in Eastern Europe -2012).  W swoich badaniach Autorka 

udowodniła również ze dodatek piór drobiowych (mączki keratynowej) do matryc 



polimerowych wpływać może na ich właściwości użytkowe takie jak barierowość, palność 

właściwości sorpcyjne, czy sposób degradacji.  

Podobnie interesujące wyniki uzyskała Habilitantka, wprowadzając pióra drobiowe do 

matryc polimerowych takich jak; polietylen, polichlorek winylu. Wyniki badań Habilitantki, 

które przedstawiła w publikacjach, zostały uzyskane przez zastosowanie szerokiej gamy 

metod badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, stosowanych zarówno w  chemii, 

włókiennictwie, inżynierii materiałowej czy biotechnologii.  

Wyniki badań przedstawione w formie publikacji, jak i patentów stanowią osiągniecie 

naukowe o charakterze zarówno podstawowym, jak i aplikacyjnym, świadczą o dużym 

doświadczeniu i wiedzy  Habilitantki w uprawianej przez nią dziedzinie nauki. 

Natomiast wyraźną słabością dorobku naukowego Pani dr inż. Krystyny Wrześniewskiej –

Tosik są względy formalne. Jak widomo, jeżeli decydujemy się na przedstawianie tych 

samych wyników w kilku publikacjach, podstawowym obowiązkiem Autora jest wskazanie 

źródła czyli publikacji, z której zaczerpnięto  wyniki, w przypadku gdy jest to; tabela, zdjęcie 

czy rysunek w ich  podpisie musi znajdować się odpowiedni odnośnik literaturowy. Niestety 

w kilku publikacjach Habilitantki znajdują się te same zdjęcia czy rysunki i w żadnym ze 

znajdujących się pod nimi podpisów nie ma odnośników literaturowych. Dlatego też trudno 

jest się odnieść do ostatniej publikacji, która jest monografią, powstałą w oparciu o wcześniej 

opublikowane wyniki. Jest oczywiście publikacja wartościowa, powstała w oparciu o szeroki 

przegląd literatury, niemniej jednak zawarte w niej  dane  w większości, przedstawione już 

były we wcześniejszych publikacjach.  

Publikacje, stanowiące przedmiot osiągnięcia naukowego, to artykuły w większości 

opublikowane w jednym w czasopiśmie.  Publikacje, przedstawione przez Habilitantkę to 

wartościowe artykuły, dodatkowo wpisujące się w bardzo intensywnie eksplorowaną 

dziedzinę wiedzy dlatego wydaje  się, że korzystniejsze byłoby publikowanie ich również i w 

innych periodykach, związanych z tą gałęzią wiedzy. 

 

 

 

3. Charakterystyka dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy 

międzynarodowej 

Pani dr inż. Krystyna Wrześniewska –Tosik  jest należy do osób bardzo aktywnych w 

działaniach, związanych ze współpracą naukową z jednostkami, zajmującymi się 

materiałami pochodzenia naturalnego, biotechnologią czy ochroną środowiska. 



Podejmowała współpracę  zarówno z przedstawicielami wyższych uczelni, jak i 

pracownikami instytutów badawczych  (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Nawozów Sztucznych Puławy, Instytut 

Przemysłu Organicznego Warszawa i wiele innych). Habilitantka współpracuje również z 

instytucjami naukowymi z poza kraju, takimi jak Teijin Technology Center Europe – 

Holandia, Michigan Institute of Biotechnology czy Virginia State University Department 

of Wood Science and Forest Product.  

Osobnym obszarem aktywności zawodowej Habilitantki jest duże zaangażowanie  we 

współpracę z firmami krajowymi i zagranicznymi, sprowadzające się  głównie do 

opracowywania technologii wytwarzania włókien naturalnych  i biokompozytów, 

modyfikowanych keratyną  lub piórami drobiowymi. Z firmą Kimberly –Clark 

Corporation USA Habilitantka współpracowała w tematyce, związanej z otrzymywaniem 

keratyny w oparciu o włókna kurze, natomiast z firmą Firextra w Finlandii prowadziła 

współpracę, związaną z metodami przetwarzania muszli  w kierunku otrzymywania 

chitozanu.  Wysoka aktywność badawcza Habilitantki znajduje nie tylko odbicie w jej 

niezwykle rozbudowanej współpracy z uczelniami, instytutami naukowymi czy firmami w 

kraju i za granicą ale również w dużej ilości projektów badawczych, w jakich 

uczestniczyła. W dokumentacji Habilitantka wymienia dużą liczbę projektów badawczych 

w większości, których była kierownikiem. Projekty badawcze, prowadzone przez 

Habilitantkę obejmują, zarówno granty KBN, NCBIR, NCN czy MNiSW są wśród nich 

również projekty europejskie, w dokumentacji znajdują się również liczne projekty, w 

których nie podano nazwy firmy, sponsorującej badania.  

Dorobek Habilitantki w zakresie dydaktycznym jest niewielki, sprowadza się do 

opieki nad studentami, realizującymi prace dyplomowe, oraz organizacji praktyk dla 

uczniów szkół ponad gimnazjalnych i studentów w IBWCh oraz prowadzeniu zajęć na 

Politechnice Łódzkiej z przedmiotu; chemia fizyczna polimerów.  

Natomiast, na szczególne wyróżnienie, zasługują liczne nagrody indywidulne i 

zbiorowe, których  laureatką jest Habilitantka. Wynalazki i prace badawcze pani dr inż. 

Krystyny Wrześniewskiej-Tosik nagradzano wielokrotnie  i w kraju i za granicą. Przed 

uzyskaniem stopnia dr Habilitantka została trzykrotnie wyróżniona medalem na targach 

EUREKA w Brukseli.  

Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitantka otrzymała szereg nagród i wyróżnień, 

przede wszystkim na rożnego rodzaju targach wynalazczości, zwłaszcza związanych z 

proekologicznymi rozwiązanymi materiałowymi (w Paryżu, Taipei, Brukseli, Londynie i 



w wielu innych miejscach).  Prace, których Habilitantka była współautorem, zostały 

wielokrotnie nagrodzone Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz wielu 

nagród zespołowych, Habilitantka nagradzana była wielokrotnie nagrodami 

indywidualnymi,  została miedzy innymi odznaczona kilkakrotnie;  Krzyżem 

Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim Królestwa Belgii w latach; 

2010 i 2011, 2012,2013, 2014, 2015 (Brussels Eureka Innovation Award).  W roku 2011 

Habilitantka otrzymała tytuł Wynalazczyni Roku w konkursie, towarzyszącym obchodom  

Roku Marii Curie Skłodowskiej. Otrzymała Złoty Krzyż  RP za zasługi, związane z 

działalnością w dziedzinie biotechnologii, również w tym samym roku otrzymała nagrodę 

dyrektora IBWCh za zasługi dla rozwoju biotechnologii.  

 

Wniosek końcowy 

Na podstawie oceny jedno-tematycznego cyklu publikacji wraz z patentami   oraz  

dorobku naukowego   uważam, że osiągniecie naukowe przedstawione przez Habilitantkę 

stanowi znaczny wkład w uprawianą przez nią dziedzinę wiedzy. Osiągnięcia  naukowe p. dr 

inż. Krystyny Wrześniewskiej –Tosik uzasadniają  ubieganie się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

Dorobek naukowy Habilitantki   spełnia wymogi Ustawy z dnia 14.03.2003 o 

stopniach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dorobek 

ten wyraźnie powiększony został  po obronie pracy doktorskiej i jest potwierdzony  

oświadczeniami współautorów, wskazując jednoznacznie na znaczący udział Habilitantki w 

jego tworzenie.   

Z tego też  względu, przedstawiam  wniosek do  Rady Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie o kontynuowanie procedury w związku z wszczętym postępowaniem o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

 

                                             

                 

 

                                                        



 

 

 

 

 

 

 


