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KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
  

 W dniu  Święta Konstytucji  3 Maja na Zamku Królewskim w Warszawie Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejw uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-

badawczej w dziedzinie biotechnologii i genetyki oraz za działalność dydaktyczną wręczył  

Panu Profesorowi  Wacławowi  Szybalskiemu 

 

KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

 

 To ogromne wyróżnienie i zaszczyt. To również wielka radość dla naszego 

środowiska z którego wywodzi się Pan Profesor. 

 

 Składam serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  

 

        Dziekan 
 

 

O PROFESORZE WACŁAWIE SZYBALSKIM 

 

 Wacław Szybalski urodził się 9 września 1921 we Lwowie w rodzinie inteligenckiej 

polskiej szlachty (herb Prus I). Jego rodzice przyjaźnili się z wieloma wybitnymi 

przedstawicielami lwowskiej inteligencji, m.in. z prof. Janem Czekanowskim (ojcem polskiej 

antropologii) i z prof. Rudolfem Weiglem (wybitnym bakteriologiem). W 1939 ukończył 

słynne VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, po czym – już w warunkach okupacji 

sowieckiej podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. (w czasie 

okupacji hitlerowskiej Lwowa funkcjonowała ona pod szyldem Technische Fachkurse), gdzie 

zafascynowany był wykładami prof. Adolfa Joszta (wybitnego znawcy procesów 

fermentacji). 

W czasie okupacji niemieckiej (1941-1944) pracował także w słynnym Instytucie 

Badań Nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla jako kierownik grupy 
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karmicieli – w jego grupie karmicielami wszy byli znakomici profesorowie lwowskich 

uczelni, m.in. matematycy: Stefan Banach, Jerzy Albrycht, Feliks Barański, Bronisław 

Knaster, Władysław Orlicz, i inni naukowcy: Tadeusz Baranowski (biochemik), Ludwik 

Fleck (bakteriolog), Seweryn Krzemieniewski i jego żona Helena (oboje słynni bakteriolodzy) 

oraz Stanisław Kulczyński (botanik i rektor UJK), Stefan Krukowski (archeolog). 

 W maju 1944 wyjechał ze Lwowa do Końskich. Bezpośrednio po zakończeniu wojny 

przyjechał do Gdańska. Pracował równocześnie na czterech posadach: na Politechnice 

Gdańskiej, w Urzędzie Wojewódzkim, w Inspektoracie Standaryzacji i w Izbie Przemysłowo-

Handlowej. Nostryfikował dyplom inżyniera na Politechnice Śląskiej i dysponując 

wykształceniem biotechnologicznym zdobytym we Lwowie, zorganizował Katedrę 

Technologii Środków Spożywczych Politechniki Gdańskiej. Tutaj też w 1949 zdobył stopień 

doktora nauk chemicznych. Promotorem był profesor Ernest Sym. 

 

 

 
 

Profesor Wacław Szybalski 

 

 W tym samym roku wyjechał do Kopenhagi, gdzie pracował nad genetyką drożdży u 

profesora Øjvind Winge w laboratorium Carlsberga w Kopenhadze. Następnie wyjechał do 

USA, gdzie pracował w sławnym laboratorium pod Cold Spring Harbor (1951-1955), a potem 

w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu w New Brunswick (praca w instytucie sławnego 

noblisty, profesora Waksmana). 

 W latach 1960-2003 był profesorem na Uniwersytecie Wisconsin w Madison. 

Początkiem wielu odkryć prof. Szybalskiego było wprowadzanie przez niego szeregu 

oryginalnych technik badawczych. Miał udział w opracowaniu metod wirowania i 

rozdzielania kwasów nukleinowych w chlorku i siarczanie cezu, elektronowo-

mikroskopowym badanie tzw. "heterodupleksów" w mapowaniu DNA oraz opracowaniu 

zasad wykrywania mutagenności związków chemicznych na bakteriach. 

Profesor aktywnie uczestniczy w realizacji światowego projektu poznania ludzkiego 

genomu. Dorobek naukowy obejmuje ponad 360 publikacji z zakresu mikrobiologii, genetyki 

ogólnej, mutagenezy oraz biologii molekularnej. 



 Profesor Szybalski otrzymał cztery doktoraty honoris causa: na Uniwersytecie UMCS 

w Lublinie, Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Medycznej w Gdańsku i na Politechnice 

Gdańskiej. Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, honorowym członkiem 

Włoskiego Towarzystwa Biologii Doświadczalnej i Polskiego Towarzystwa 

Mikrobiologicznego. Jest laureatem Medalu Hilldale Uniwersytetu Wisconsin, Złotego 

Medalu Grzegorza Mendla, przyznawanego przez Akademie Nauk Republiki Czeskiej oraz 

"The 2003 Casimir Funk Natural Science Award", Polskiego Instytutu Sztuk i Nauk, Nowy 

Jork, 2003. Założył i był wieloletnim naczelnym redaktorem międzynarodowego czasopisma 

GENE (Elsevier Publ., Amsterdam) oraz jest członkiem redakcji licznych czasopism 

naukowych. 

 W dniu 1 października 2007 Profesor Wacław Szybalski ustanowił Fundacja swojego 

imienia, Fundację Profesora Wacława Tadeusza Szybalskiego, której celem jest działanie na 

rzecz wzmocnienia międzynarodowego prestiżu nauki polskiej oraz miasta Lwowa. 

 

Na podstawie: www.fpws.pl 

 

 

PIĘCIU LIDERÓW 
 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II Konkursu w ramach 

Programu LIDER. Wśród 36 projektów, które uzyskały finansowanie znalazła się praca 

doktora inż. Grzegorza Cholewińskiego z Katedry Chemii Organicznej. 

 Program LIDER umożliwia samodzielne planowanie, zarządzanie i kierowanie 

zespołem badawczym. Finansuje realizacje projektów o charakterze aplikacyjnym, o 

maksymalnym budżecie 1 miliona złotych. Na budżet składają się: stypendium dla 

kierownika zespołu, nazywanego liderem oraz koszty realizacji projektu, w tym 

wynagrodzenia członków zespołu badawczego. 

 W tegorocznej, drugiej edycji konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło 

decyzję o finansowaniu 36 wniosków na łączną kwotę 33 136 747,9 złotych. Granty 

badawcze w ramach tego prestiżowego programu zdobyło pięciu młodych naukowców z 

Politechniki Gdańskiej - 3 pracowników Wydziału ETI, 1 pracownik Wydziału 

Mechanicznego oraz 1 pracownik naszego Wydziału. Największą sumę – 996 469 zł, 

otrzymał dr inż. Grzegorz Jasiński adiunkt na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, który pracuje nad „Wieloczujnikowym systemem pomiaru zanieczyszczeń 

powietrza”. Z kolei dr inż. Grzegorz Cholewiński z Wydziału Chemicznego pracuje nad 

projektem „Synteza i badania aktywności biologicznej nowych analogów kwasu 

mykofenolowego”. Otrzymał dotację w wysokości 504 060 zł. Kwas mykofenolowy i jego 

pochodne to leki  immunosupresyjne i cytostatyczne używane w zapobiegania ostrego 

odrzucania przeszczepów. 

 

 
 

Kwas mykofenylowy 

http://www.fpws.pl/


 Warto zwrócić uwagę na to, że z naszej Politechniki aplikowało 7 osób, a aż 5 z nich 

uzyskało granty,  uzyskało aż 5 i to na 36 grantów przyznanych przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju. Świadczy to o wysokiej klasie złożonych wniosków z PG.  

 

 

STYPENDYŚCI FUNDACJI FOSTER 
 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych FOSTER jest organizacją 

realizującą cele pożytku publicznego od momentu jej powołania do życia w listopadzie 2007 

roku. Inicjatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Fundator, który, o ile to tylko możliwe, 

chciałby pozostać anonimowy, Nie oznacza to jednak, że jego myśl nie przyświeca 

działaniom Fundacji - Fundacja ma jego serce. 

 

W semestrze letnim 2011 Fundacja FOSTER przyznała 4 stypendia. 3 z nich uzyskały 

Panie: Milena Chraniuk, Magda Gerigk i Monika Piątkowska,  4-te otrzymał Pan Tomasz 

Wirecki.   

 

          Laureatom życzymy dalszych sukcesów w nauce!  

 
Więcej informacji ona www.fundacjafoster.pl 


