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Aktualne wydanie  BIULETYNU Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej ma charakter specjalny. W całości zostało poświęcone działalności i 
sukcesom Koła Studentów Biotechnologii (KSB). Redakcja deklaruje chęć podjęcia 
współpracy z Naukowym Kołem Chemików oraz Samorządem Studenckim.      
  
KOŁO STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
Seminarium we Wrocławiu 
 

W dniach 18-20 listopada 2005 odbyło się VII Ogólnopolskie Seminarium 
Kół Naukowych Studentów Biotechnologii w ramach zjazdu Akademickiego 
Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii (ASSB) we Wrocławiu.  

Konferencje zorganizowało Studenckie Koło Naukowe „Przybysz” z 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Udział wzięły 23 koła naukowe uczelni 
wyższych z całej Polski, przez co spotkało się ponad 180-ciu młodych 
biotechnologów. Politechnikę Gdańską reprezentowało dziesięciu studentów 
zrzeszonych w Kole Studentów Biotechnologii (KSB).  

Coroczne zjazdy stowarzyszenia mają na celu wymienianie się 
osiągnięciami i pomysłami. Najmłodsi biotechnolodzy chętnie prezentują swoje 
prace badawcze, czemu często towarzyszy dyskusja nad wynikami i 
poszukiwanie zastosowań praktycznych. Ogólnopolskie Seminarium w piątek, 
18 listopada 2005, zostało otwarte wykładem profesora Jana Miodka zatytuło-
wanym ”Gawęda o Dolnym Śląsku i Wrocławiu”. Sobotnie i niedzielne 
wystąpienia studentów poprzedzone były wykładami profesora Jacka 
Otlewskiego o „Oddziaływaniu białko-białko” i profesora Adama Jezierskiego 
pod tytułem „Polifenole i ich rola w przyrodzie”. 

Liczne wystąpienia studentów (40 prezentacji ustnych i 24 postery) 
dotyczyły licznych dziedzin biotechnologii i nie tylko, w tym, biologii 
molekularnej, parazytologii, inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej, 
immunologii jak również kultur tkankowych, chemii kwantowej oraz socjologii. 
Koło Studentów Biotechnologii Politechniki Gdańskiej reprezentowały: Joanna 
Dzido z tematem pt.: „Opracowanie zestawu do identyfikacji Mycoplasma 



hominis i Ureaplasma urealyticum z wykorzystaniem reakcji multiplex PCR”, 
Anna Grot z tematem "Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białek SSB-
podobnych z organizmów termofilnych Thermotoga maritima i Thermotoga 
neapolitana oraz ich charakterystyka molekularna" oraz Agata Drywa zdająca 
relację z wyników przeprowadzonej w Trójmieście ankiety na temat wiedzy o 
biotechnologii w życiu społecznym pod tytułem: „Biotechnologia - Wiedza 
zaczyna się od informacji”. 

Konferencja zaowocowała poszerzeniem wiedzy z dziedziny 
biotechnologii oraz umożliwiła uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów i 
współpracy międzyuczelnianej.  
Bardzo dziękujemy profesorowi Józefowi Kur za umożliwienie nam 
uczestnictwa w tej tak rozwijającej nasze zainteresowania i poszerzającej 
horyzonty, konferencji. 
Do niniejszej relacji załączamy abstrakt ankiety Agaty Drywa: „Biotechnologia  
wiedza zaczyna się od informacji”, z której całkowitą analizą można się 
zapoznać na stronie internetowej Koła Studentów Biotechnologii: 
www.biotechnologiapg.webpark.pl 
 
ZAPROSZENIE 
 

Pragniemy zaprosić także wszystkich zainteresowanych na ustną 
prezentację naszej ankiety, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2005 roku o 
godzinie 1500 w Audytorium Chemicznym wraz z wykładem pani dr inż. 
Bartoszek o GMO. 
 
Koło Studentów Biotechnologii 
 
ANKIETA: BIOTECHNOLOGIA  WIEDZA ZACZYNA SIĘ OD 
INFORMACJI 
 
Agata DrywaA, Bartłomiej ŁukaszB, Michał BanasikA, Paulina BanaśA, Jarosław GlazerA, 
Jolanta HałuszczakA, Dominika JankowskaB, Bogumiła KamińskaB, Agata NowakB, Damian 
PaliwodaA, Tomasz SańkoA, Małgorzata SerżyskoA, Natalia SiwikA, Paula SołtysiakB, Sabina 
UrbańskaA, Magdalena WianeckaA. 
 
A Koło Studentów Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk. 
B Studenci Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG, ul. Kładki 24, 80-952 
Gdańsk. 
 
 Zaciekawieni stanem wiedzy o biotechnologii w Gdańsku, 
postanowiliśmy przeprowadzić ankietę pod hasłem „BIOTECHNOLOGIA  
WIEDZA ZACZYNA SIĘ OD INFORMACJI”. 



 Większość ankiet została przeprowadzona podczas tegorocznego 
Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Ankieterzy po zadaniu wszystkich pytań wręczali 
ulotki informacyjne z wieloma praktycznymi informacjami począwszy od 
krótkiej historii biotechnologii a skończywszy na jej zastosowaniu. Metody 
doboru próby opierały się na rachunku prawdopodobieństwa, dalej na doborze 
proporcjonalnym. 
 Ankietę przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 600 gdańszczan. 
Opracowywano ją ze skategoryzowaniem na płeć, wiek, wykształcenie oraz 
ogólnie. Pytanie „ Czy pojęcie BIOTECHNOLOGIA jest Pani/Panu znane?” 
miało charakter filtrujący, to jest decydowało o dalszym zadawaniu pytań. W 
przypadku odpowiedzi negatywnej ankieta była przerywana. Takiej odpowiedzi 
udzieliło 19,7 % ogółu. Pozostałe 80,3 % poprawnych odpowiedzi przyjęto jako 
100 % do analizy pozostałych 9 pytań. 
 Aż 90% nauka ta kojarzy się pozytywnie. Najczęściej wiedzę zdobywa się 
w szkole, oglądając telewizję oraz czytając prasę. Pewnym zaskoczeniem jest to, 
że tylko 28% ludności korzysta w tym celu z Internetu. Pytając o stosunek 
mediów do biotechnologii zdecydowana większość osób określa go jako 
pozytywny. Dla 8 na 10 gdańszczan ilość informacji jest niewystarczająca. Jest 
to jedno z najcenniejszych pytań, ponieważ obrazuje ogromną potrzebę 
wiadomości w tej dziedzinie nauki. Aż 64 % jest zainteresowana zdobywaniem 
wiedzy. Zadaliśmy pytanie typu kafeteria zamknięta o procesy biotechno-
logiczne. Przedstawiliśmy kilka opcji do wyboru. Większości biotechnologia 
kojarzy się jedynie z modyfikacjami genetycznymi bakterii (75 %), natomiast 
niewiele osób potrafi skojarzyć ją z produkcją piwa czy chleba. Postanowiliśmy 
najpierw poprosić o rozszyfrowanie akronimu GMO, zanim spytamy o 
szkodliwość żywności modyfikowanej genetycznie. Okazało się, że jedynie co 4 
gdańszczanin jest w stanie podać pełną nazwę (najczęściej były to kobiety-  
33%), zaś za szkodliwością takiej żywności było już 61 %, czyli dwukrotnie 
więcej, w tym najwięcej kobiet. Wskazuje to, iż osoby przeciwne nie zagłębiają 
się zbytnio w temat. Na zakończenie zostawiliśmy najprostsze pytanie, o 
dobroczynny wpływ bakterii na organizm ludzki. Wynik był bardzo pozytywny, 
ponieważ aż 90 % potwierdziło taki wpływ.  
 Jak widać z powyższych danych biotechnologia nie jest aż tak obcą nauką 
dla gdańszczan, jednak istnieje wielkie zapotrzebowanie na propagowanie 
wiedzy. Nasze Koło pod opieką profesora Józefa Kur zamierza podjąć się tego 
typu akcji. Chcemy organizować otwarte wykłady, publikować artykuły pisane 
jasnym i zrozumiałym językiem w codziennych gazetach oraz w dalszym ciągu 
brać udział w różnych festiwalach naukowych. 
 
Literatura: 
http://socjolog.webpark.pl/metody.htm 
 
 


