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INFORMACJE KONFERENCYJNE  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Doktorantów to interdyscyplinarne 

przedsięwzięcie podzielone na trzy panele tematyczne: 

NATURALni2018, czyli nauki biologiczne, przyrodnicze i o Ziemi, 

Nauka Ściśle Tajna, a więc nauki wojskowe, ścisłe i techniczne, 

oraz Współczesne Problemy Społeczeństwa, czyli nauki społeczne, humanistyczne, 

ekonomiczne i prawne. 

Konferencja ma charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny, kierowana jest do młodych 

naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, 

które uzyskały stopień doktora w ostatnich 3 latach. 

Nasza inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz dobrych 

praktyk naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego. Ponadto ma na celu 

podkreślenie istotnej roli młodych badaczy w rozwoju polskiej nauki. 

W Konferencji możliwe są dwa rodzaje uczestnictwa: bierne lub czynne, przy czym 

uczestnictwo czynne daje możliwość wyboru prezentacji ustnej lub formy posterowej. 

Materiały konferencyjne wydane zostały w formie Książki Abstraktów oraz Książki 

Artykułów konferencyjnych z nadanymi numerami ISBN. 

Nad merytoryką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Doktorantów czuwa  

Komitet Naukowy zrzeszający doktorów i samodzielnych pracowników naukowych  

z różnych polskich Uczelni oraz przedstawicieli przemysłu. 
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MIEJSCE OBRAD 

Centrum Biznesowe Faktoria to łódzki kompleks biznesowo-konferencyjny o unikatowym 

charakterze. Obiekt, zapewniający 3300 m² powierzchni biurowej, został stworzony w 2002r. 

na bazie istniejącej architektury fabrykanckiej sprzed 100 lat. Dzięki swojej historii Faktoria 

idealnie wpisuje się w pofabrykancki obraz Łodzi, tworząc zarazem biura sprzyjające 

przyjemnej i efektywnej pracy. Oprócz tego w skład obiektu wchodzą bogato wyposażone sale 

szkoleniowe i konferencyjne, jak również restauracja zapewniająca obsługę cateringową wedle 

wymagań klienta. Już teraz z uwagi na centralne położenie w mieście i wysoki standard, 

Faktoria wyróżnia się na mapie łódzkich biurowców. Stawiając na ciągły rozwój, w najbliższej 

przyszłości nasze centrum zostanie rozbudowane o kolejne budynki biurowe, również 

nawiązujące swoją architekturą do fabrycznej tradycji Łodzi.    
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ANALIZA GÓRSKICH PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE 

Sylwia Adach 

Zakład Automatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 

i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa 

e-mail: sylwiaa.adach@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka Politechniki Warszawskiej, realizująca pracę badawczą w Zakładzie Automatyki 

i Badań Jakości Środowiska dotyczącą gospodarki odpadami na obszarach chronionych. 

Z zamiłowania pasjonatka podróży i sportów ekstremalnych. 

 

Abstrakt: 

W Polsce funkcjonują dwadzieścia trzy parki narodowe położone w różnych strefach 

geograficznych. Spośród nich do analizy porównawczej wybrano te o charakterze górskim. 

Należy do nich dziewięć parków narodowych usytuowanych na południu Polski. Dwa z nich 

znajduje się w paśmie Sudetów, sześć w paśmie Karpat oraz jeden w pasie wyżyn. Podczas 

porównania wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz ze stron 

internetowych analizowanych parków narodowych. W artykule omówiono ruch turystyczny 

w górskich parkach narodowych oraz wyznaczono zagęszczenie turystów na jednostkę 

powierzchni dla poszczególnego parku. Omówiono górskie parki narodowe według kategorii 

ochronności. Dokonano porównania infrastruktury turystycznej. Na podstawie wcześniej 

prowadzonych badań w Tatrzańskim Parku Narodowym (górski park narodowy) określono 

ilość odpadów stałych wytwarzanych przez statystycznego turystę, dzięki czemu wyznaczono 

szacunkową możliwą ilość odpadów stałych generowanych przez turystów na pozostałych 

obszarach górskich parków narodowych biorąc pod uwagę natężenie ruchu turystycznego. 

 

Słowa kluczowe: 

Park Narodowy, odpady stałe, ochrona środowiska, turystyka 
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TECHNOLOGIA HOT-MELT EXRUSION- ZASTOSOWANIE UKŁADÓW 

MATRYCA POLIMEROWA/ NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY 

Kinga Biedrzycka(1)*, Ewa Andrzejewska(2), Monika Kozłowska(2),  

Aleksandra Krzyżaniak(2), Nikoleta Dola(2) 

(1) Applied Manufacturing Science Sp. z o.o.,  

(2) Politechnika Poznańska 

*e-mail: kinga.biedrzycka@ams-pharma.org 

 

Kilka słów o sobie: 

Kinga Biedrzycka. Jestem doktorantką na Politechnice Poznańskiej, Wydziału Technologii 

Chemicznej i przy współpracy z przemysłem firmą Applied Manufacturing Science 

opracowujemy formulację dostarczania leków metodą "hot-melt extrusion". 

 

Abstrakt: 

W niniejszej pracy badano układy zawierające kopolimer metakrylanu – Eudragit EPO oraz 

związek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – Ibuprofen. Jako 

plastyfikator zastosowano Compritol 888ATO. Wszystkie układy poddano ekstruzji stosując 

różne temperatury przetwórcze. Analiza otrzymanych po procesie ekstrudatów obejmowała 

badania właściwości termicznych (temperatur charakterystycznych, za pomocą metody DSC), 

badania oddziaływań międzycząsteczkowych (metodą FTIR), określenie charakterystyki 

degradacji termicznej próbek (metodą TGA), a także określenie ich krystaliczności (przy użyciu 

metody XRPD). Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowana temperatura przetwórstwa 

nie ma widocznego wpływu na przejścia termiczne zarówno układów z Compritolem 888 ATO, 

jak i bez niego. Stwierdzono również, iż preparaty stanowiące mieszaninę polimeru 

z Ibuprofenem występują w postaci amorficznej oraz że sama substancja aktywna ma wyraźnie 

plastykujący wpływ na matrycę polimerową. 

 

Słowa kluczowe: 

hot-melt extrusion, Eudragit EPO, Ibuprofen, matryca polimerowa, plastyfikator 
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ROLA SYNTAZY IAA-GLUKOZY W UTRZYMANIU  

HOMEOSTAZY AUKSYNOWEJ 

Agata Dalka 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

e-mail: agata_ira@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka I roku II stopnia biotechnologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską wykonuję w zakładzie 

biochemii pod opieką dr hab. Macieja Ostrowskiego. 

 

Abstrakt: 

Procesy wzrostu i rozwoju roślin są regulowane poprzez fitohormony. Pierwszym poznanym 

hormonem był kwas indolilo-3-octowy, należący do grupy auksyn. Funkcją auksyn jest 

stymulowanie wzrostu korzeni, hamowanie wzrostu pędów bocznych, wydłużeniowy wzrost 

komórek oraz stymulowanie podziałów komórkowych kalusa. Są także odpowiedzialne za 

zjawisko partenokarpii oraz dominacji wierzchołkowej. 

Auksyny występują w formie aktywnej jako wolny kwas. Mogą także występować w formie 

koniugatów, jako połączenia z innymi związkami. Wśród koniugatów auksyn wyróżnia się 

koniugaty estrowe, czyli połączenia z cukrowcami bądź inozytolem, oraz koniugaty amidowe, 

będące połączeniem auksyny z aminokwasami, peptydami lub białkami.  

Koniugaty estrowe występują głównie u roślin jednoliściennych i są tworzone poprzez enzymy 

należące do klasy transferaz. Glukozylotransferaza IAA:UDP-glukoza, nazywana w skrócie 

syntazą IAA-glukozy (IAGlc), odpowiedzialna jest za tworzenie 1-O-IA-glukozy, związku 

o wysokim potencjalne przenoszenia grupy indoliloacetylowej na różne akceptory (m.in. myo-

inozytol). Wydaje się, że syntaza IAGlc ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi 

hormonalnej. Nadekspresja tego enzymu powoduje znaczące zmiany fenotypowe rośliny, 

spowodowane niedoborem auksyny, m.in. ograniczony wzrost korzeni. 

 

Słowa kluczowe: 

auksyny, koniugaty auksynowe, syntaza IAA-glukozy, homeostaza hormonalna 
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MIOGENNE CZYNNIKI REGULATOROWE I ICH WPŁYW NA 

MIOGENEZĘ I REGENERACJĘ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH 

Patrycja Florczuk-Kołomyja(1)*, Joanna Gruszczyńska(1), Maciej Miąsko(1), 

Arkadiusz Matuszewski(2), Paweł Kołomyja(1) 

(1) Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,  

(2) Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,  

Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

*e-mail: patrycja_florczuk_kolomyja@sggw.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. Podstawowe zainteresowania to genetyka i biotechnologia. 

 

Abstrakt: 

Miogeneza jest złożonym procesem formowania się tkanki mięśniowej. W celu zapewnienia 

ciągłości i sprawności tej tkanki w organizmie następują procesy prowadzące do jej regeneracji. 

Istotnymi czynnikami, które biorą czynny udział w tych dwóch procesach są miogenne czynniki 

regulatorowe (ang. miogenic regulatory factors – MRF), do których zaliczamy MyoD zwany 

również Myod1, miogeninę, Myf5 oraz MRF4. Dotychczasowe badania wykazały, iż czynniki 

te zdolne są m.in. do transformacji fibroblastów oraz innych niemięśniowych komórek 

w komórki miogenne, będące komórkami prekursorowymi do rozwoju tkanki mięśniowej. 

Ponadto charakteryzują się one wysoką konserwatywnością u różnych gatunków zwierząt 

zarówno w obrębie sekwencji nukleotydowej jak i struktury przestrzennej produktów tych 

genów. Miogenne czynniki regulatorowe ulegają ekspresji we wszystkich stadiach rozwoju 

tkanki mięśniowej, jednakże nie ulegają jej jednocześnie, co wskazuje na ich odmienny 

kierunek działania, a w niektórych przypadkach również na działanie uzupełniające. Ponadto 

poprzez regulację ekspresji genów specyficznych dla tkanki mięśniowej biorą aktywny udział 

we wszystkich etapach rozwoju tej tkanki. Prowadzenie badań nad poznaniem dokładnego 

mechanizmu działania tych czynników może przynieść korzyści w postaci opracowania terapii 

celowanej skutecznej w leczeniu schorzeń układu mięśniowego oraz badań wspierających 

selekcję w kierunku zwiększonej masy ciała zwierząt produkcyjnych. 

 

Słowa kluczowe: 

miogenne czynniki regulatorowe, miogeneza, regeneracja tkanki mięśniowej 
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NITROZYLACJA- MODYFIKACJA KOWALENCYJNA BIAŁEK 

ZWIĄZANA ZE STRESEM ABIOTYCZNYM ROŚLIN 

Bartosz Igliński 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

e-mail: bartosz.iglinski01@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Bartosz Igliński – student biotechnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Abstrakt: 

Rośliny narażone są na działanie wielu zarówno biotycznych jak i abiotycznych czynników 

środowiskowych, które modyfikują ich wzrost i rozwój. Wzrost stężenia reaktywnych form 

tlenu i azotu powoduje zmiany potencjału redoks niektórych białek. Zachwianie równowagi 

spowodowane jest nadmiernym wytwarzaniem RFT lub niewystarczającą ochroną 

antyoksydacyjną przy udziale niskocząsteczkowych antyoksydantów lub enzymów 

antyoksydacyjnych. Efektem tych procesów jest modyfikacja kowalencyjna reszt –SH cysteiny 

o charakterze S-nitrozylacji lub S-glutationylacji. Enzymy ulegające tym modyfikacjom mają 

obniżoną lub zwiększoną aktywność katalityczną, co ma istotny wpływ na procesy 

metaboliczne roślin.  

Celem niniejszego referatu jest omówienie mechanizmów nitrozylacji oraz metod detekcji tej 

modyfikacji. 

 

Słowa kluczowe: 

S-nitrozylacja 
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ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W POLSCE W 2004 

Marta Krystyna Kaniowska 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

e-mail: marta.kaniowska@student.uw.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka III roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: edukacja globalna, pomoc rozwojowa, organizacje 

pozarządowe oraz geografia regionalna Hiszpanii oraz Włoch. 

 

Abstrakt: 

We wszystkich demokratycznych państwach na całym świecie, bardzo ważną funkcję pełnią 

organizacje pozarządowe, które są spoiwem pomiędzy sektorem państwowym a prywatnym. 

Stosunkowo niedawno, bo od 2004 roku, w Polsce zaczęły powstawać organizacje pożytku 

publicznego (m.in. stowarzyszenia i fundacje). Taki rodzaj organizacji nie działa w celu 

osiągnięcia zysku i funkcjonuje w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r.). Należy również nadmienić, że nie każda organizacja 

pozarządowa może otrzymać specjalny status organizacji pożytku publicznego. Warunkiem 

uzyskania takiego statusu jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na potrzeby pracy doktorskiej przeprowadzono analizę organizacji pożytku publicznego, które 

zostały wpisane na specjalną listę w roku 2004. Przeanalizowano 2246 organizacji 

pozarządowych pod względem ich rozmieszczenia według województw oraz siedziby, roku 

powstania oraz formy prawnej organizacji. Dla każdej z nich została przydzielona dziedzina, 

w której dana jednostka prowadzi najwięcej swoich działań. Ze względu na zakres czasowy 

przyjęty w pracy doktorskiej, wydzielono również stowarzyszenia i fundacje powstałe przed 

rokiem 2004 oraz zaznaczono te, które obecnie zakończyły już swoją działalność. Taka analiza 

zostanie również przeprowadzona dla organizacji pożytku pożytku publicznego, które znalazły 

się na takiej liście w latach 2005-2017. 

 

Słowa kluczowe: 

organizacja pozarządowa, fundacja, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego 
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WIEJSKI CZY MIEJSKI KRAJOBRAZ? – CZYLI WPŁYW ŚRODOWISKA 

BYTOWANIA NA KONDYCJĘ POPULACJI DZIKA EUROPEJSKIEGO 

Wioleta Kniżewska 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

e-mail: wioleta_knizewska@sggw.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka Wydziału Nauk o Zwierzętach Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. 

Pasjonatka kultury łowieckiej, a przede wszystkim muzyki myśliwskiej oraz gatunków zwierząt 

łownych. 

 

Abstrakt: 

Dzik europejski Sus scrofa L. jest generalistą pokarmowym o bardzo zróżnicowanej diecie. 

Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu zajmuje różne typy siedlisk przyrodniczych, 

które prezentują zróżnicowaną bazę pokarmową. W efekcie w diecie dzików mogą być 

wykazywane różnice, co może skutkować odmienną kondycją osobników. Kondycja osobnicza 

zwierząt dzikich mierzona jest za pomocą pomiarów zapasów tkanki tłuszczowej odkładającej 

się wokół narządów wewnętrznych. A jednym z najczęściej wykorzystywanych parametrów 

jest wskaźnik tłuszczu okołonerkowego (KFI). Celem pracy była ocena kondycji osobniczej 

dzików zajmujących dwa odmienne typy siedlisk za pomocą KFI. 

Do oceny wpływu typu siedliska na kondycję osobniczą dwóch populacji dzika posłużyły 

pomiary masy tusz oraz nerki wraz z tłuszczem okołonerkowym pobrane od 18. upolowanych 

samic dzika w drugim roku życia. Porównywano ze sobą dwie populacje zamieszkujące tereny: 

I – wielkoobszarowe monokultury rolne; II – silnie zurbanizowany obszar. Indeks KFI 

obliczono ze wzoru: KFI= masa nerki z tłuszczem / masa nerki bez tłuszczu 

Średnia wartość KFI samic pozyskanych z obszaru I wyniosła 1,82. Średnia wartość KFI 

dzików pozyskanych w obszarze II była o 0,35 niższa. Różnica pomiędzy średnią masą tusz 

upolowanych nie była istotna statystycznie (P≥0,05). Prezentowane wyniki mogą sugerować, 

iż lepsze warunki bytowania dla populacji dzika w Polsce panują na terenach o wysokim 

stopniu rozwoju rolniczego. 
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MUTACJE GENU BRCA1 JAKO CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA 

NA NOWOTWORY PIERSI U KOBIET 

Barbara Kołodziej 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

e-mail: barbarakatarzynakolodziej@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka pierwszego roku studiów magisterskich o kierunku biotechnologia na UMK oraz 

czynna działaczka Koła Naukowego SKNBT. Aktualnie realizuję swoją pracę magisterską 

w NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów w Toruniu. 

 

Abstrakt: 

Rak piersi stanowi najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy w Polsce u kobiet. W samym 

2012 r. liczba zarejestrowanych nowych zachorowań na raka piersi wyniosła 17 000 (z czego 

ok. 140 odnotowano u mężczyzn!). 5 000 – to wynik odnotowanych zgonów w tym samym 

roku z powodu nowotworu piersi. Do czynników ryzyka zachorowania zalicza się m.in.: wiek 

kobiet; wpływ hormonów; wcześniejsze rozpoznanie innych, niezłośliwych chorób piersi; 

czynniki znajdujące się w środowisku oraz pożywieniu; otyłość oraz czynnik, według mojej 

opinii najważniejszy, czynnik genetyczny.  

W szczególności uwzględnia się tutaj zachorowania na raka piersi u krewnych pierwszego 

stopnia oraz potwierdzony zespół zwiększonego ryzyka zachorowania. Zespół ten jest 

związany z mutacjami genów tzw. BRCA1 – u kobiet, u których stwierdzono te mutacje, ryzyko 

wystąpienia raka piersi w ciągu całego życia wzrasta do nawet 90%.  

Geny BRCA (z ang. BReast CAncer) mylnie kojarzone z powstawaniem raka, w istocie pełnią 

swoją rolę jako supresory nowotworowe. Ich rolą jest hamowanie procesów komórkowych 

sprzyjających nowotworzeniu. Dopiero mutacje w tych genach warunkują uszkodzenie 

mechanizmów naprawczych i jednoczesny wzrost zaburzeń DNA, co podnosi ryzyko rozwoju 

raka. 

 

Słowa kluczowe: 

genetyka nowotworów, rak piersi, nowotworzenie, BRCA1 
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BAŻANT ŁOWNY – GATUNEK OBCY DLA AWIFAUNY POLSKI 

Krzysztof Kosiński 

Uniwersytet Rzeszowski 

e-mail: krzysztofkosinski1@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantem Uniwersytetu Rzeszowskiego, swoje badania doktoranckie prowadzę nad 

przeżywalnością i dyspersją Phasianus colchicus. Hobbystycznie zajmuje się hodowlą drobiu 

ozdobnego. 

 

Abstrakt: 

Bażant polny, to gatunek ptaka grzebiącego ściśle związanego z terenami otwartych łąk, 

pastwisk, pól uprawnych. Przedstawiciele tego gatunku występują na obszarze całego kraju. 

Jedną z ważniejszych cech przystosowawczych do prowadzenia naziemnego trybu życia u tych 

ptaków są mocne skoki przystosowane do szybkiego uciekania przed drapieżnikiem. Latają 

bardzo niechętnie, wzbijają się w powietrze jedynie w wyniku zaskoczenia przez drapieżnika 

gdzie lot jest jedyną szansą ucieczki. Główną bazę pokarmową tych ptaków stanowią młode 

części roślin zielonych, dostępne od wiosny aż po późną jesień. W okresie wiosenno-letnim 

zjadają również małe owady, kręgowce, ziarna traw i zbóż. Jedną z ważniejszych cech 

przystosowawczych do prowadzenia naziemnego trybu życia u tych ptaków są mocne skoki 

przystosowane do szybkiego uciekania przed drapieżnikiem. Doskonałe zdolności adaptacyjne 

powodują, że gatunek ten dobrze radzi sobie w ekosystemach naszego kraju. 

 

Słowa kluczowe: 

bażant łowny, gatunek obcy, przystosowanie 
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CRISPR/CAS9 JAKO MOLEKULARNE NARZĘDZIE MODYFIKACJI 

ARCHITEKTURY ROŚLIN 

Anita Kowalczyk 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

e-mail: anittvisser@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką I roku studiów II stopnia kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii 

i Ochrony Środowiska UMK, gdzie na Zakładzie Mikrobiologii badam symbiotyczne 

zależności zachodzące pomiędzy mikroorganizmami ryzosferowymi a roślinami lądowymi. 

 

Abstrakt: 

Strigolaktony (SL) należą do nowej klasy hormonów roślinnych mających wpływ zarówno na 

architekturę pędów, poprzez regulowanie ilości rozgałęzień, oraz korzeni, gdzie ich biosynteza 

odpowiada za wzrost korzenia głównego, korzeni bocznych, a także włośników. SL są także 

molekułami sygnałowymi odpowiedzialnymi za prawidłowe ustanowienie roślinnych symbioz 

z arbuskularnymi grzybami mykoryzowymi i bakteriami Rhizobium, dzięki którym roślina 

uzyskuje większy dostęp do składników odżywczych. Jednak ich wydzielanie do gleby 

stymuluje kiełkowanie nasion roślin pasożytniczych z rodziny zarazowatych, będących 

przyczyną olbrzymich strat w plonach niemal na całym świecie. Technologie uzupełniające 

inżynierię genetyczną roślin, takie jak CRISPR/Cas9, mogą być wykorzystywane do 

ukierunkowanej optymalizacji hodowli roślin uprawnych – a tym samym do zwiększenia 

plonów i poprawę międzynarodowej sytuacji agrobiologicznej – dzięki pogłębieniu wiedzy na 

temat molekularnych podstaw dynamiki mechanizmów regulujących architekturę roślin 

w zależności od biotycznych i abiotycznych bodźców środowiskowych. 

 

Słowa kluczowe: 

CRISPR/Cas9, strigolaktony, karotenoidy 
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WPŁYW INSEKTYCYDÓW Z GRUPY PYRETROIDÓW NA ŻYWOTNOŚĆ 

GRZYBÓW ENTOMOPATOGENNYCH 

Anna Litwin*, Monika Nowak, Sylwia Różalska 

Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska 

*e-mail: annalitwin92@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem na drugim roku Studiów Doktoranckich Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii 

Eksperymentalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem moich badań jest „Wpływ insektycydów 

z grupy pyretroidów na wzrost i żywotność grzybów entomopatogennych”. 

 

Abstrakt: 

Insektycydy – substancje chemiczne o działaniu owadobójczym stosowane w rolnictwie. 

Substancje te dzielimy na pięć podstawowych grup: związki chloroorganiczne, 

fosforoorganiczne, karbaminiany, neonikotynoidy oraz pyretroidy. Powszechne stosowanie 

tych środków powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz wywiera niekorzystny 

wpływ na organizmy żywe. Bezpiecznym sposobem ochrony roślin jest stosowanie 

organizmów żywych (bioinsektycydów) np. grzybów entomopatogennych.  

Celem pracy było oznaczenie żywotności grzybów entomopatogennych w obecności 

chemicznych preparatów owadobójczych.  

Oznaczano zdolność do wzrostu grzybów entomopatogennych (Metarhizium robertsii IM6519, 

Paecilomyces variotii, Beauveria brongniartii) w obecności handlowych preparatów 

owadobójczych – Karate Zeon 050 CS, Ortus 05 SC, Decis 015 EW, Spintor 120 SC 

(w stężeniach od 0,001 do 1 g/l). Badania przeprowadzono zgodnie z normą EUCAST 

a następnie wykonywano fluorescencyjną analizę żywotności z grzybów z dioctanem 

fluoresceiny (FDA). 

Stwierdzono, że najbardziej wrażliwym szczepem był M. robertsii IM6519, którego żywotność 

w obecności preparatu Ortus nie przekroczyła 50% w żadnym z badanych stężeń. Szczep 

B. brongniartii okazał się być najbardziej oporny na wszystkie badane insektycydy. Preparat 

Ortus był najbardziej toksyczny wobec szczepów P. variotii i M. robertsii IM6519, natomiast 

B. brongniartii była najbardziej wrażliwa na preparat Decis. 

 

Słowa kluczowe: 

insektycydy, grzyby entomopatogenne 
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PORÓWNANIE ROCZNEJ DYNAMIKI LICZEBNOŚCI KRZYŻÓWKI 

ANAS PLATYRHYNCHOS W PARKU ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE 

W WARSZAWIE 

Arkadiusz Matuszewski(1)*, Łukasz Wardecki(2), Monika Łukasiewicz(1) 

(1)Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu, SGGW w Warszawie, 

(2)Warszawski Zespół Obrączkarski „Tridactylus” 

*e-mail: arkadiusz_matuszewski@sggw.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Arkadiusz Matuszewski – doktorant w Zakładzie Hodowli Drobiu, SGGW w Warszawie. Jego 

zainteresowania naukowe skupiają się na hodowli drobiu, ptaków ozdobnych oraz szeroko 

pojętej ornitologii. 

 

Abstrakt: 

Krzyżówka Anas platyrhynchos to najpospolitszy gatunek kaczki w Polsce, osiągający 

liczebność ok. 180-320 tys. par lęgowych. Gniazdowanie gatunku w śródmieściu Warszawy 

stwierdzono po raz pierwszy w końcu lat 40. XX w. W latach 1979-1985 występowało na tym 

obszarze 70-90 par lęgowych oraz 1200-3200 ptaków zimujących. Pod koniec XX w. 

liczebność oszacowano na 140-250 par lęgowych i 2500-4500 ptaków zimujących. 

Najważniejszym miejscem koncentracji krzyżówki w centralnej warszawie są Łazienki 

Królewskie. W latach 1979-1982 w parku gniazdowało średnio 64-67 samic. Do oceny 

wielkości populacji lęgowej wykorzystano metodę liczebności kaczorów w pierwszej połowie 

sezonu lęgowego oraz metodę liczebności samic w trakcie sezonu lęgowego. W tym samym 

okresie, notowano od 400 do 1200 osobników w okresie jesienno-zimowym. W celu 

oszacowania aktualnej liczebności lęgowej oraz jesienno-zimowej, przeprowadzono roczny 

monitoring w parku (wrzesień 2015 - wrzesień 2016). Uzyskane tymi samymi metodami wyniki 

badań, wskazują na spadek liczebności populacji lęgowej krzyżówki (26-30 samic) oraz wyższą 

liczbę ptaków zimujących (max. 1378 osobników). Najbardziej prawdopodobną przyczyną 

spadku liczebności populacji lęgowej krzyżówki jest zmiana sposobu utrzymania zieleni, 

zwiększona presja drapieżnicza oraz postępująca synurbizacja gatunku (w tym zakładanie 

gniazd nabalkonach budynków). 

 

Słowa kluczowe: 

zmiany liczebności, synurbizacja, krzyżówka 
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PTASZYNIEC KURZY – ZAGROŻENIE W HODOWLI DROBIU 

RASOWEGO 

Arkadiusz Matuszewski(1)*, Monika Łukasiewicz(1), Łukasz Wardecki(2),  

Patrycja Florczuk-Kołomyja(3), Maciej Miąsko(3) 

(1) Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu, SGGW w Warszawie,  

(2) Koło Naukowe Aves SGGW,  

(3) Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie 

*e-mail: arkadiusz_matuszewski@sggw.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Arkadiusz Matuszewski – doktorant w Zakładzie Hodowli Drobiu, SGGW w Warszawie. Jego 

zainteresowania naukowe skupiają się na hodowli drobiu, ptaków ozdobnych i szeroko pojętej 

ornitologii. 

 

Abstrakt: 

Ptaszyniec kurzy Dermanyssus gallinae to bardzo powszechny i jeden z groźniejszych 

pasożytów atakujących drób. Jego żywicielem są przede wszystkim kury, ale również bażanty, 

indyki, czy gołębie. Ważną rolę w rozprzestrzenianiu roztocza odgrywają dzikie ptaki. Pasożyt 

żeruje nocą żywiąc się krwią spoczywających ptaków, natomiast w ciągu dnia ukrywa się 

w zakamarkach, szczelinach pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Ataki ptaszyńca, 

szczególnie będące inwazją mogą prowadzić do świądu i niedokrwistości, a w konsekwencji 

nawet śmierci. Ponadto są nosicielami wielu patogenów. Najczęściej spotykany jest na fermach 

drobiu, gdzie ma idealne warunki do rozwoju. Stanowi on również problem w hodowlach 

i chowie przydomowym różnych gatunków drobiu. Od hodowcy wymagana jest regularna 

kontrola miejsc (gniazd, grzęd) w celu identyfikacji pasożyta oraz odpowiednia profilaktyka. 

Do metod zwalczania roztocza można stosować metody chemiczne (dezynsekcja) lub 

mechaniczne, a najlepiej kompleksowe łączenie różnych metod. Praca jest przeglądem 

uzupełnionym o doświadczenia autorów w kontekście zwalczania ptaszyńca kurzego 

w hodowlach amatorskich. 

 

Słowa kluczowe: 

ptaszyniec kurzy, dezynsekcja, drób ozdobny 
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TURYSTYKA KULINARNA WEDŁUG PODRÓŻUJĄCYCH PO EUROPIE 

Diana Mazek(1)*, Karolina Łoś(1), Dominik Łoboda(1), Ewa Bogusz(2) 

(1) Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Studenckie Koło Naukowe 

Podróżników,  

(2) Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Studenckie Koło Naukowe 

Podróżników 

*e-mail: dina-m@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Diana Mazek studentka III roku Turystyki i Rekreacji na Uniwersytecie Rzeszowskim. Razem 

z współautorami artykułu należymy do Studenckiego Koła Naukowego Podróżników 

działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

Abstrakt: 

Kuchnia w podróży odgrywa ważną rolę, ponieważ niezależnie od miejsca i czasu, turysta do 

utrzymania formy i sprawności fizycznej zmuszony jest do jedzenia, bez którego normalne 

funkcjonowanie nie jest możliwe. Bardzo ważne jest rozróżnienie turystyki kulinarnej 

i kulturowej, m. in. z powodu możliwości odkrywania nie tylko smaków, ale również szlaków. 

Celem było uzyskanie informacji na temat rozwoju turystyki kulinarnej na terenie Europy 

w opinii podróżujących Polaków. Praca poświęcona jest poznawaniu tradycyjnej kuchni 

wybranych krajów przez podróżujących Polaków na przestrzeni lat. Turystyka kulinarna jest 

obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki na świecie. Staje się ona 

niezwykle popularna, poprzez chęć powrotu do tradycji kulturalnych.  

W pracy zostało przeprowadzone badanie ankietowe na przełomie roku 2016/2017. Grupę 96 

respondentów stanowiły osoby, które podróżowały po Europie w celach wypoczynkowych, 

biznesowych, religijnych oraz uzdrowiskowych. W badaniu zaprojektowanym na potrzeby tego 

opracowania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, 

a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiet. 

Wyniki badań pokazały, że turyści są otwarci na nowe smaki, chętnie próbują nowych potraw, 

które mają do zaoferowania lokalni przedsiębiorcy. Zdecydowanie są bardziej preferowane niż 

typowe ogólnodostępne dania z tak zwanych „sieciówek”. 

 

Słowa kluczowe: 

turystyka, turystyka kulinarna, podróże 
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ZWIERZĘTA KARMOWE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH – 

PROBLEMY W HODOWLI I UTRZYMANIU 

Maciej Miąsko(1)*, Joanna Gruszczyńska(1), Patrycja Florczuk - Kołomyja(1), 

Arkadiusz Matuszewski(2), Monika Łukasiewicz(2) 

(1)Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki 

i Ogólnej Hodowli Zwierząt.  

(2)Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej 

Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu 

*e-mail: maciej_miasko@sggw.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Maciej Miąsko – uczestnik studiów trzeciego stopnia w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli 

Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pracownik działu Żywienia 

Zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. 

 

Abstrakt: 

Ogrody zoologiczne to miejsca odgrywające znaczącą rolę w ratowaniu bądź utrzymywaniu 

stabilnej populacji gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Miejsca te zapewniają 

zwierzętom odpowiednie – zbliżone do naturalnych środowisko życia (pomieszczenie, klimat, 

wzbogacenia). Zwierzęta pochodzące z różnych kontynentów i warunków środowiskowych 

potrzebują zróżnicowanego pokarmu, aby zachować dobrą kondycję fizyczną i behawioralną. 

Ogrody zoologiczne posiadają w swoich kolekcjach gatunki o zróżnicowanej preferencji 

pokarmowej. Istotną grupę stanowią zwierzęta mięsożerne i owadożerne, które żywione są 

różnymi gatunkami zwierząt karmowych. Zwierzęta karmowe, to grupa zwierząt będąca 

pożywieniem dla innych zwierząt. Obejmuje ona zarówno kręgowce takie jak: mysz, szczur, 

królik oraz bezkręgowce: szarańcza, świerszcz, mól woskowy, drewnojad, mącznik młynarek 

i karaczan. Wybór ww. gatunków zwierząt do hodowli, jako zwierzęta karmowe podyktowany 

jest ich niewielkimi rozmiarami ciała, szybkim następstwem pokoleń, wysoką plennością, 

niskim kosztem utrzymania, stosunkowo niewielkimi wymaganiami pokarmowymi 

i środowiskowymi. W celu zapewnienia różnorodności pokarmu zwierzętom drapieżnym 

i owadożernym w Ogrodach Zoologicznych hodowane są różnorodne gatunki zwierząt 

karmowych. Jednakże prowadzenie tych hodowli wiąże się z szeregiem problemów takich jak 

m.in.: wysoki koszt zakupu stada podstawowego niektórych gatunków, sezonowość produkcji, 

zmiany warunków środowiska w pomieszczeniach. 

 

Słowa kluczowe: 

zwierzęta karmowe, ogrody zoologiczne, zwierzęta drapieżne i owadożerne 
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ROLA DOMEN BŁONOWYCH W PROCESIE PRZEKAZYWANIA 

SYGNAŁU W KOMÓRKACH UKŁADU NERWOWEGO 

Julia Sadowska 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

e-mail: jjsadow@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka I roku biotechnologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magistrantka 

w Zakładzie Biochemii Fizycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. 

 

Abstrakt: 

W ostatnich latach błony lipidowe przestały być postrzegane jako homogenny rozpuszczalnik 

dla występujących w ich strukturze białek. Obecnie przyjęto koncepcję zakładającą 

występowanie różnorodnych mikrośrodowisk składających się z szczególnych typów lipidów 

i białek. Wyróżnia się nanoskalowe tratwy lipidowe (ang. lipid rafts) i submikrometryczne 

domeny uczestniczące w przekazie sygnału. Ostatnie badania pokazują szczególne znaczenie 

tych struktur w procesach charakterystycznych dla komórek nerwowych. Udowodniono, że 

obecność domen błonowych jest konieczna dla aktywności neurotroficznego czynnika 

pochodzenia mózgowego (ang. BDNF) związanego z rozwojem aksonów i przekazem 

synaptycznym. Podczas prezentacji zostanie przedstawiona charakterystyka domen błonowych 

mających szczególne znaczenie w działaniu komórek układu nerwowego. 

 

Słowa kluczowe: 
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STARZENIE POOWULACYJNE 

Patrycja Strączyńska 

Gyncentrum- Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej 

e-mail: p.straczynska@gyncentrum.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Patrycja Strączyńska – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie 

młodszy embriolog w Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej GYNcentrum 

w Katowicach oraz doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Abstrakt: 

Okres pomiędzy owulacją a zapłodnieniem definiujemy terminem starzenia poowulacyjnego. 

Podczas tego okresu w oocycie dochodzi do stopniowych zmian wpływających niekorzystnie 

na zapłodnienie oraz przyszły rozwój zarodka. Celem pracy było zbadanie wpływu starzenia 

poowulacyjnego w warunkach in vitro oraz in vivo na dwa wybrane aspekty funkcjonalności 

mitochondriów: podatność oocytów na stres tlenowy, potencjał błony mitochondrialnej 

i lokalizację mitochondriów. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że starzenie poowulacyjne 

zwiększa odsetek oocytów, w których pod wpływem stresu tlenowego powstają akumulacje 

ROS (ang. ROS - Reactive Oxygen Species). 

 

Słowa kluczowe: 

starzenie poowulacyjne, oocyty, mitochondria, reaktywne formy tlenu 
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REGIONALNA DESATURACJA MÓZGU A ROZWINIĘCIE SIĘ PÓŹNEJ 

STREFY NIEDOKRWIENNEJ U PACJENTÓW PO KRWOTOKU 

PODPAJĘCZYNÓWKOWYM Z PĘKNIĘTEGO TĘTNIAKA 

Agnieszka Uryga(1)*, Małgorzata Burzyńska(2), Magdalena Kasprowicz(1) 

(1) Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika 

Wrocławska  

(2) Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

*e-mail: agnieszka.uryga@pwr.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Na stałe 

współpracuje z zespołem specjalistów z Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Department of Neuroscience w Cambridge (UK). 

 

Abstrakt: 

Opóźniona strefa niedokrwienna (DCI) rozwija się u pacjentów po krwotoku 

podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka (aSAH). Celem pracy było zbadanie związku 

pomiędzy incydentalnymi spadkami regionalnej saturacji mózgu (rSO2), autoregulacją 

mózgową a rozwinięciem się DCI u pacjentów po aSAH. Sygnały ciśnienia tętniczego krwi 

(ABP) oraz rSO2 zarejestrowano u 38 pacjentów po aSAH. Badania uzyskały zgodę Komisji 

Bioetycznej (KB-134/2014). DCI stwierdzono u 37% pacjentów, u których wystąpiły spadki 

rSO2 oraz u 35% chorych, u których spadki rSO2 nie wystąpiły. Nie zaobserwowano istotnych 

różnic w częstości występowania spadków rSO2 ipsilateralnie względem tętniaka oraz w czasie 

trwania najdłuższego spadku rSO2 pomiędzy pacjentami, u których wystąpiło DCI 

(<1 spadek/dobę; 4.00±4.83[h]) a tymi, u których nie wystąpiło (1spadek/dobę; 2.16±1.00[h]). 

Zaobserwowano częstsze upośledzenie autoregulacji mózgowej u pacjentów z DCI 

w porównaniu z grupą bez DCI (85% vs 64%, p=0.002). Przeprowadzone badania wskazują, 

że regionalna desaturacja mózgu związana jest z występowaniem upośledzenia autoregulacji 

mózgowej u pacjentów po aSAH. Nie stwierdzono natomiast znaczącego wpływu spadków 

rSO2 na rozwinięcie się DCI w badanej grupie chorych.  

 

Badania były częściowo finansowane w formie stypendium ze środków dotacji celowej, przyznanej 

WPPT przez MNiSW w 2017 roku na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, służących 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 

 

Słowa kluczowe: 
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33 

 

 

CZY Z GENU, KTÓRY WYEWOLUOWAŁ Z NIEKODUJĄCEGO DNA 

MOŻE POWSTAĆ FUNKCJONALNE BIAŁKO? 

Elżbieta Wątor 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Gronostajowa 7, 30-001 Kraków 

e-mail: elkon.wator@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka I roku Biotechnologii Molekularnej II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie. Magistrantka w grupie badawczej Krystalografii Białek w Małopolskim Centrum 

Biotechnologii UJ w Krakowie 

 

Abstrakt: 

Sformułowany w 1957 roku przez Francisa Cricka centralny dogmat biologii molekularnej 

mówi, że przepływ informacji genetycznej następuje od DNA do białka poprzez cząsteczki 

RNA. Jednakże, tylko niewielka część cząsteczek DNA składających się na sekwencję genomu 

zawiera sekwencje kodujące białka, czyli eksony. Przykładowo w ludzkim genomie 97% puli 

cząsteczek DNA to tzw. DNA niekodujące m.in. introny, czyli fragmenty znajdujące się 

wewnątrz sekwencji genu kodującego białka. Istnieje kilka dobrze opisanych mechanizmów 

powstawania nowych genów takich jak duplikacja, retropozycja, tasowanie czy fuzja eksonów. 

Ostatnie badania wskazują, że istnieje również możliwość powstawania sekwencji kodujących 

białka de novo z fragmentów niekodujących. 

Przykładem białka powstałego na drodze ekspresji de novo powstałego genu jest złożone z 132 

aminokwasów białko BSC4 (ang. Bypass of stop codon protein 4) z Saccharomyces cerevisiae. 

Analizy bioinformatyczne wskazują, że białka kodowane przez geny ewoluujące 

z niekodującego DNA nie przyjmują struktur wyższego rzędu charakterystycznych dla 

natywnych białek globularnych. Jednakże w przypadku genu kodującego BSC4 powstający 

produkt białkowy jest rozpuszczalnym oligomerem z dużą zawartością struktur β. 

Celem wygłaszanego referatu jest przedstawienie tematyki związanej z powstawaniem genów 

kodujących białka de novo z sekwencji niekodującego DNA oraz charakterystyka produktu 

białkowego takiego genu na przykładzie drożdżowego białka BSC4. 

 

Słowa kluczowe: 

niekodujące DNA, ewolucja, białka 
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OPTYMALIZACJA OCZYSZCZANIA I STRAT SUROWCA W PROCESACH 

WYKORZYSTANIA BIOGAZU DO CELÓW ENERGETYCZNYCH 

Ewelina Brodawka*, Mieczysław R. Bałys 

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo - 

Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*e-mail: brodawka@agh.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Mgr inż. E. Brodawka w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH 

w Krakowie. Obecnie doktorantka w Katedrze Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na tym 

wydziale. Specjalność – technologie chemiczne i procesy adsorpcyjne w energetyce. 

 

Abstrakt: 

Przedstawiono możliwości wykorzystania symulatora Chemcad do optymalizacji dwóch 

rzeczywistych procesów wykorzystania biogazu do celów energetycznych. Przeprowadzono 

statyczne symulacje wysokociśnieniowego procesu oczyszczania biogazu oraz dynamiczne 

symulacje procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Do obu instalacji 

doprowadzano biogaz o takich samych parametrach (temperatura, ciśnienie), składzie i ilości 

(ok. 352 kg/h). Poprzez zmianę wartości 8 zmiennych projektowych w procesie oczyszczania 

optymalizowano sprawność egzergetyczną. Dla zadanych warunków początkowych, wartość 

ta wyniosła 50,09 %. W drugim przypadku optymalizowano ustawienia regulatorów PID, tak 

aby ograniczyć straty surowca. Przeprowadzenie procesu spalania biogazu dla zadanych nastaw 

powodowało utratę 36.2 kg/h gazu. Omawiane procesy i ich optymalizacja były przedmiotem 

zadań dwóch edycji międzynarodowego konkursu Process Simulation Cup (PSC2016, 

PSC2017). 

 

Słowa kluczowe: 
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NAUKA PROGRAMOWANIA POPRZEZ ZABAWĘ NA PRZYKŁADZIE 

APLIKACJI SCRATCH 

Anna Gałuszka 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej 

e-mail: annamaria.galuszka@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka 3 roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. Przewodnicząca Koła 

informatycznego Reset ATH. Koordynatorka projektu Reset YOUng, w ramach którego 

prowadzone są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zawodowo grafik komputerowy. 

 

Abstrakt: 

Celem referatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania gier i zabaw do celów 

edukacyjnych. Jako przykład takiego zastosowania wybrano bezpłatną aplikację dostępną 

online o nazwie Scratch. Umożliwia ona poznanie podstaw programowania oraz zapewnia 

środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. 

Sterowanie wybraną przez nas postacią oparte jest na wykorzystaniu wizualnych bloków 

działania. W swoim wystąpieniu zaprezentuję nie tylko zasadę działania tej aplikacji od strony 

technicznej, ale także zalety samej idei nauki programowania poprzez zabawę. Przedstawię 

i podsumuję również swoje obserwacje poczynione podczas prowadzenia warsztatów dla dzieci 

i młodzieży, w oparciu o wykorzystanie na nich Scratch. W zajęciach wzięło udział ponad 200 

uczniów, w różnym przedziale wiekowym. Wystąpienie to jest wstępem do dalszych badań. 

 

Słowa kluczowe: 
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TEKSTUROWANIE MODELI 3D 
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Kilka słów o sobie: 

Jestem studentem trzeciego roku informatyki. Jestem aktywnym członkiem koła 

informatycznego działającego przy uczelni. Zawodowo jestem .Net developerem -

implementuję algorytmy wykorzystywane do skanowania 3D oraz programuję urządzenia 

skanujące. 

 

Abstrakt: 

Wykonanie szczegółowego modelu 3D do zastosowań inżynierskich wymaga bardzo 

specjalistycznego sprzętu. Większość ze skanerów 3D obecnych na rynkach światowych nie 

oferuje skanowania wraz z nałożeniem kolorowej tekstury na skan. Jeżeli istnieje taka 

możliwość to wymusza pogorszenie szczegółowości powstałego modelu 3D, co prowadzi do 

zaburzenia obrazu całości. Proces teksturowania wiąże się z bardzo dużą złożonością 

obliczeniową, wielokrotnym przekształceniem oraz skalowaniem nakładanego zdjęcia. 

W niniejszym referacie przedstawiono metody teksturowania. Szczególną uwagę poświęcono 

przebiegu tego procesu. 

 

Słowa kluczowe: 

model 3D, tesktura, rzutowanie punktu 

  



 
 

40 

 

 

PROBLEMY DOBORU TECHNOLOGII REALIZACJI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH W CENTRUM AGLOMERACJI MIEJSKICH 

Ewelina Kania 

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 

e-mail: ewelina.kania13@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką drugiego roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

Pole moich zainteresowań badawczych to technologia i organizacja budowy oraz zarządzanie 

firmami budowlanymi. 

 

Abstrakt: 

Celem prezentowanych badań jest zdiagnozowanie i zaprezentowanie problemów doboru 

technologii realizacji obiektów budowlanych w centrum aglomeracji miejskich. Na podstawie 

przeprowadzonych badań sondażowych oraz studiów literaturowych przedstawione zostało że 

proces doboru technologii jest trudny, ze względu na szereg bardzo różnych, czasem trudnych 

do przewidzenia utrudnień związanych z realizacja obiektu w centrum miasta. Jednocześnie 

zwraca się uwagę na brak narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o doborze 

technologii realizacji obiektów budowlanych, uwzględniających problemy występujące 

podczas realizacji obiektów w centrum aglomeracji miejskich. 

 

Słowa kluczowe: 

technologia, organizacja, przedsięwzięcia budowlane, aglomeracja miejska 
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EKSPLOATACYJNE KRYTERIA OCENY ROZWIĄZAŃ 

KONSTRUKCYJNYCH W BUDOWIE NISKOPODŁOGOWYCH 

AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

Krzysztof Kowalski  

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, 

Politechnika Poznańska 

e-mail: kowalski_k@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantem Politechniki Poznańskiej. Dzięki wieloletniej pracy zawodowej zdobyłem 

wiedzę i doświadczenie z zakresu m.in. obsługi posprzedażnej, analiz kosztów cyklu życia, 

eksploatacji autobusów miejskich, oraz sposobów oceny niezawodności. 

 

Abstrakt: 

Główną przesłanką do podjęcia tematu jest brak opracowań w dostępnej literaturze naukowej, 

która w procesie konstruowania autobusu miejskiego uwzględniałyby jednocześnie 

uwarunkowania ekonomiczne jak i eksploatacyjne. Ze względu na rosnący poziom 

odpowiedzialności prawnej, finansowej oraz społecznej producentów autobusów miejskich, 

konieczne jest podjęcie badań naukowych, w wyniku których, opracowane zostaną kryteria 

oceny rozwiązań konstrukcyjnych na etapie ich doboru. 

Konstruktor w procesie konstruowania autobusu miejskiego musi uwzględniać uwarunkowania 

prawne, techniczne, ekonomiczne. Dodatkowo producent musi spełnić wszystkie specyficzne 

wymogi określone przez klienta w szczegółowych warunkach zamówienia. 

W celu prawidłowego doboru optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego, konieczne jest 

opracowanie kryteriów koniecznych do zbudowania modelu jego oceny. W całym okresie życia 

produktu największy wpływ na efekt gospodarczy, ekologiczny i społeczny autobus wykazuje 

w fazie eksploatacji. Punktem wyjścia są założenia stosowane w branży kolejowej, oraz 

lotniczej, które po weryfikacji i dopasowaniu można zastosować w branży autobusowej. 

Kryteriami właściwymi do oceny i doboru rozwiązań konstrukcyjnych autobusu z punktu 

widzenia eksploatacji są kryteria wartościowe, w tym koszt obsług i napraw, koszt paliwa, 

pozostałe koszty utrzymania systemu eksploatacyjnego oraz kryteria ilościowo-jakościowe, 

w tym gotowość, niezawodność, podatność obsługowo-naprawcza i bezpieczeństwo. 

 

Słowa kluczowe: 

konstruowanie, autobus, eksploatacja, niezawodność, kryteria oceny 
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MATERIAŁY BIOMIMETYCZNE – JAK NATURA INSPIRUJE 

NAUKOWCÓW 

Klaudia Krzeszewska 

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej 

e-mail: krzeszewska@onet.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Absolwentka studiów inżynierskich na Wydziale Inżynierii Biomedycznej na Politechnice 

Śląskiej. Aktualnie studentka studiów magisterskich na tym samym wydziale. W przyszłości 

chciałaby się zająć innowacjami w medycynie bazującymi na biomimetyce. 

 

Abstrakt: 

Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie słuchaczom pojęcia materiałów 

biomimetycznych oraz zakresu działania tej dziedziny nauki. Metody wytwarzania materiałów 

biomimetycznych można podzielić na metody buttom-up i top-down. Przykłady tego typu 

materiałów znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia i przemysłu, a inspiracje 

z których czerpano nierzadko bywają zaskakujące. Przedstawione zostaną także perspektywy 

oraz zasady projektowania, gdzie te ostatnie uwzględnią także ekologiczny aspekt wytwarzania 

materiałów biomimetycznych. Inspirując się naturą doceniamy jej doskonałość, jednocześnie 

często nie zwracając uwagi na to jak syntetycznie wytworzone materiały wpływają na 

środowisko. 

 

Słowa kluczowe: 

biomimetyka, biomimikra, materiały biomimetyczne 
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CIĄGŁE ZANURZENIA PRZESTRZENI GENEROWANYCH  

PRZEZ SKALE CZASOWE 

Ewa Kulesza 

Politechnika Łódzka 

e-mail: ewa.kulesza92@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Ewa Kulesza i jestem studentką II roku studiów III stopnia w Instytucie 

Matematyki Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej. 

 

Abstrakt: 

W matematyce przez ciągłe zanurzenie jednej przestrzeni w drugą rozumiemy istnienie ciągłej 

bijekcji między nimi, tak by były zachowane własności obiektu zanurzanego. 

Pozwala to na identyfikację obiektów pewnej przestrzeni jako obiektów należącej do innej, 

w której dana przestrzeń jest zanurzona. W moim referacie wprowadzę kilka przykładowych 

przestrzeni generowanych przez skale czasowe oraz możliwe zanurzenia między nimi. 

Zwrócimy szczególną uwagę na to, jakie generuje to nierówności oraz dalsze ich konsekwencje, 

takie jak: równoważność norm, możliwość dokonania pewnych szacowań lub wykazywania 

określonych własności.  

 

Słowa kluczowe: 

zanurzanie przestrzeni, skale czasowe 

  



 
 

44 

 

 

PRZESTRZENIE SOBOLEWA GENEROWANE PRZEZ SKALE CZASOWE 

Ewa Kulesza 

Politechnika Łódzka 

e-mail: ewa.kulesza92@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Ewa Kulesza i jestem studentką 2 roku studiów 3 stopnia w Instytucie 

Matematyki Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej. 

 

Abstrakt: 

Przez przestrzenie funkcyjne możemy rozumieć zbiór funkcji spełniających określone 

własności. Przykładem takiej przestrzeni jest przestrzeń Sobolewa składająca się z funkcji 

całkowalnych, których słabe pochodne również są całkowalne. W moim referacie przedstawię 

przykład zdefiniowania takiej przestrzeni dla funkcji określonych na skali czasowej. W tym 

celu rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia teorii skal czasowych oraz funkcji 

całkowalnych na skali czasowej, tak móc rozważyć przestrzenie Sobolewa. 

Następnie zostaną przedstawione podstawowe własności tej przestrzeni oraz postać 

funkcjonałów na niej określonych. 

 

Słowa kluczowe: 

przestrzeń Sobolewa, skala czasowa 

  



 
 

45 

 

 

WPŁYW GEOMETRII TĘTNICY NA CHARAKTER PRZEPŁYWU KRWI 

JAKO CIECZY NIENEWTONOWSKIEJ 

Natalia Lewandowska 

Politechnika Poznańska 

e-mail: natalia.gr.lewandowska@doctorate.put.poznan.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Zajmuje 

się komputerową mechaniką płynów w aspekcie zagadnień medycznych. 

 

Abstrakt: 

Zastosowanie metod numerycznych do zagadnień związanych z medycyną jest prężnie 

rozwijającym się obszarem badań. Istnieje wiele zagadnień medycznych, które oprócz 

przyczyny biologicznej, posiadają również przyczynę mechaniczną. Charakter przepływu krwi 

przez tętnice determinuje wiele schorzeń związanych z chorobami układu naczyniowego. Na 

skutek niezdrowego stylu życia, w składzie krwi pojawiają się niepożądane cząstki stałe, takie 

jak blaszki miażdżycowe. Na skutek wirowości przepływu elementy te odkładają się na 

ściankach tętnicy i mogą spowodować zablokowanie przepływu krwi. Wystąpienie będzie 

dotyczyło omówienia tych zjawisk. Omówione zostaną wyniki badań numerycznych, 

w których analizowano te zjawiska. Rezultaty zostały szczegółowo skonsultowane 

z chirurgami naczyniowymi ze szpitala MSWiA w Poznaniu. W analizie numerycznej dążono 

do jak najbardziej rzeczywistego odzwierciedlenia zjawiska. Studia te obejmowały wykonanie 

symulacji przepływu krwi w kanale o zmiennej geometrii przekroju poprzecznego. Przy tych 

samych warunkach brzegowych dla różnych geometrii badano jej wpływ na stabilność 

przepływu. Wyniki badań pozwalają na wyznaczenie miejsc w tętnicy rozgałęzionej 

i prostoliniowej, które stanowią potencjalne miejsca odkładania się złogów. Wykonane na 

kanale prostoliniowym symulacje przepływu krwi pokazują, jak zwiększająca się grubość 

warstwy cząstek stałych wpływa na pole przepływowe. 

 

Słowa kluczowe: 

mechanika płynów, ciecze nienewtonowskie, tętnica szyjna, Fluent 
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FUNKCJONOWANIE  PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH 

W RAMACH GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

Dagmara Masłowska 

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Centrum Inżynierii Minerałów 

Antropogenicznych, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa 

e-mail: dagmara.szczygielska@ibs.pw.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Dagmara Masłowska, od 2014 pracownik Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych. 

doktorantka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Warszawskiej. 

 

Abstrakt: 

Obecnie zmiany klimatyczne przestały być postrzegane wyłącznie jako wyzwania ochrony 

środowiska, a polityka energetyczno-klimatyczna skoncentrowała się na transformacji 

w kierunku polityki gospodarczej, dostarczającej źródeł wzrostu za sprawą rozwoju 

niskoemisyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii. W takiej roli polityki 

środowiskowej pojawił się przedstawiony w 2015 roku przez Komisje Europejską Pakiet 

Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Idea polega na zachowaniu wartości dodanej zasobów 

w obrębie gospodarki między innymi poprzez ich ponowne wykorzystanie w sposób 

produktywny. Minimalizowana jest w ten sposób ilość wytwarzanych odpadów, a te powstające 

są efektywnie zagospodarowane. Podstawową siłą napędową naszej gospodarki jest węgiel, 

oznacza to, że corocznie powstaje w Polsce ponad 20 milionów ton ubocznych produktów 

spalania (UPS) postrzeganych jako odpady poprodukcyjne. Wskazane jest jednak 

przeanalizowanie zalet funkcjonowania energetyki węglowej jako źródła minerałów 

antropogenicznych – definiowanie UPS jako odpady jest niewłaściwe przede wszystkim ze 

względu na bogaty skład mineralny tych substancji. Mimo, iż ich zagospodarowanie 

w gospodarce jest obecnie praktykowane, nadal ok. 35% UPS trafia na składowiska odpadów, 

stanowiąc źródło dodatkowych kosztów środowiskowych i ekonomicznych. Kluczowym dla 

obniżenia kosztów i ryzyka dalszego funkcjonowania energetyki jest zmniejszanie i docelowo 

rezygnacja z ich składowania. 

 

Słowa kluczowe: 

gospodarka o obiegu zamkniętym, uboczne produkty spalania, minerały antropogeniczne, 

energetyka 
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BADANIE DYNAMIKI MOLEKULARNEJ NOWYCH POCHODNYCH 

ESTROWYCH IBUPROFENU 

A. Minecka(1)*, E. Kaminska(1), D. Heczko(1), M. Tarnacka(2), I. Grudzka-Flak(2),  

K. Kaminski(2), M. Paluch(2) 

(1) Katedra i Zakład Farmakognozji i Ftochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Jagiellonska 4,  

41-200 Sosnowiec  

(2) Instytut Fizyki im. A. Chełkowskego, Uniwersytet Śląsk 

*e-mail: aldona.minecka@med.sum.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Aldona Minecka i jestem absolwentką farmacji. Pracę zawodową ograniczyłam 

na rzecz dalszego rozwoju na studiach doktoranckich, które tworzą niosące nowe możliwości 

połączenie pomiędzy fizyką, a naukami farmaceutycznymi. 

 

Abstrakt: 

Badania dynamiki molekularnej ibuprofenu (IBU) wykonane metodą szerokopasmowej 

spektroskopii dielektrycznej (BDS) ujawniły, oprócz relaksacji strukturalnej i relaksacji 

drugorzędowych, obecność dodatkowego procesu o małej amplitudzie, związanego ze 

zmianami konformacyjnymi w obrębie grupy karboksylowej. W celu zrozumienia jego 

pochodzenia przeprowadzono badania na serii estrów IBU o rosnącej masie cząsteczkowej 

podstawnika (-CH3, -C3H7. -C6H13, -C7H7), w różnych warunkach temperatury. Pochodne 

wyjściowego związku zostały zsyntezowane na potrzeby eksperymentu. Pomiary dielektryczne 

przeprowadzono z użyciem spektrometru firmy Novocontrol Alpha. Wyniki wskazały, iż za 

wyjątkiem pochodnej benzylowej (Ben-IBU) dodatkowy proces był widoczny na widmach 

wszystkich badanych związków. Ze wzrostem masy cząsteczkowej estru proces ten coraz 

bardziej się separował, przesuwał w kierunku niższych częstotliwości, a jego energia aktywacji 

rosła. To pozwoliło wnioskować, iż podstawniki o innym rozmiarze i mobilności wpływają 

w różny sposób na rotacje torsyjne grupy -COOR, będącej źródłem wspomnianych zmian 

konformacyjnych. Izotermiczne i czasowe pomiary dielektryczne estrów IBU ujawniły ponadto 

zjawisko ekwilibrowania się próbek, niewidoczne w przypadku Ben-IBU, które 

najprawdopodobniej nie wiążą się ze stabilizacją temperatury, lecz wynikają z pewnych 

procesów fizycznych zachodzących w próbce. Celem potwierdzenia tej hipotezy niezbędne są 

dalsze badania z użyciem m. in. spektroskopii Ramana. 

 

Słowa kluczowe: 

dynamika molekularna, spektroskopia dielektryczna, ibuprofen, estry, proces relaksacyjny 
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ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH JAKO SPOSÓB 

PORÓWNYWANIA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ WYBRANYCH 

NAFTALEN-1-KARBOKSANILIDÓW 

Andrzej Nowok 

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice 

e-mail: andrzejnowok@interia.eu 

 

Kilka słów o sobie: 

Andrzej Nowok – doktorant w Zakładzie Syntezy Organicznej Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. 

 

Abstrakt: 

Naftalen-1-karboksanilidy stanowią grupę biologicznie czynnych związków chemicznych 

zbudowanych z dwóch pierścieni aromatycznych (naftalenowego oraz benzenowego), 

połączonych ze sobą grupą amidową. Odznaczają się one zdolnością do inhibicji 

fotosyntetycznego transportu elektronów na drodze blokowania centrum aktywnego 

fotosystemu II. Dotychczas przeprowadzone badania nie wyjaśniają jednak w pełni zależności 

profilu aktywności biologicznej naftalen-1-karboksanilidów od ich budowy przestrzennej [1,2]. 

Z tego względu podjęto próbę scharakteryzowania czynników strukturalnych wpływających na 

aktywność biologiczną tej grupy związków chemicznych. W badaniach wykorzystano analizę 

powierzchni Hirshfelda, metodę statystyczną PCA oraz techniki modelowania molekularnego 

3D-QSAR.  

Dowiedziono, iż istnieje korelacja między aktywnością biologiczną badanego szeregu molekuł 

a lipofilowością oraz liczbą akceptorów i donorów wiązania wodorowego. Analiza powierzchni 

Hirshfelda wykazała, iż w przypadku naftalen-1-karboksanilidów dominującymi 

oddziaływaniami międzycząsteczkowymi są słabe oddziaływania van der Waalsa. 

Dowiedziono ponadto, iż istotnymi czynnikami strukturalnymi różnicującymi aktywność 

biologiczną badanych molekuł jest obecność grupy hydroksylowej w pierścieniu naftalenowym 

oraz wielkość podstawnika w pierścieniu fenylowym.  

Literatura 

1. T. Gonec et al., Molecules., 19, 2014, 10386-10409 

2. T. Gonec et al., Molecules, 18, 2013, 9397-9419 

 

Słowa kluczowe: 

naftalen-1-karboksanilidy, QSAR, powierzchnia Hirshfelda 
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APLIKACJE MEDYCZNE CHITYNY I JEJ POCHODNYCH 

Katarzyna Pieklarz*, Zofia Modrzejewska, Michał Tylman 

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 90-924 Łódź,  

ul. Wólczańska 213 

*e-mail: katarzyna.pieklarz@edu.p.lodz.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Mgr inż. Katarzyna Pieklarz – doktorantka na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na 

zagadnieniach związanych z inżynierią biomedyczną oraz nanotechnologią. 

 

Abstrakt: 

W ostatnich latach duże zainteresowanie wśród naukowców budzi zastosowanie w praktyce 

klinicznej biopolimerów. Tendencja ta wynika głównie z ich wysokiego stopnia biozgodności 

wobec tkanek i narządów ludzkiego organizmu. Szczególnie obiecujące wydaje się być 

stosowanie chityny oraz jej pochodnych, wśród których kluczową pozycję zajmuje chitozan.  

Chityna będąca liniowym polisacharydem, składającym się z merów 2-acetyloamino-2-deoksy-

D-glukozy połączonych wiązaniami β-glikozydowymi w pozycji 1,4, jest drugim po celulozie 

najbardziej dostępnym w przygodzie biopolimerem. Stanowi główny składnik ścian grzybów 

i pancerzy stawonogów, m.in. skorupiaków, owadów czy pajęczaków, lecz można ją również 

znaleźć w gąbkach oraz koralowcach.  

Z uwagi na szereg unikalnych właściwości, takich jak chociażby: wysoki stopień biodegradacji, 

powinowactwo do białek, antybakteryjność oraz brak efektu cytotoksyczności in vitro, chityna 

znajduje obecnie coraz szersze zastosowanie w naukach medycznych.  

W ostatnich latach największą uwagę skupia się na jej wykorzystaniu przede wszystkim 

w materiałach opatrunkowych służących do leczenia trudno gojących się ran. Dodatkowo może 

być ona nośnikiem substancji czynnych – leków i czynników wzrostu. Innym potencjalnym 

obszarem aplikacyjnym chityny jest inżynieria tkankowa oraz medycyna regeneracyjna. 

Chityna stosowana jest bowiem jako materiał do przygotowywania bioresorbowalnych 

rusztowań komórkowych służących do regeneracji uszkodzonych tkanek. 

 

Słowa kluczowe: 

biopolimery, chityna, chitozan, medycyna 
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NANOMEDYCYNA, CZYLI ZASTOSOWANIE NANOTECHNOLOGII 

W LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH 

Katarzyna Pieklarz*, Zofia Modrzejewska, Michał Tylman 

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 90-924 Łódź,  

ul. Wólczańska 213 

*e-mail: katarzyna.pieklarz@edu.p.lodz.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Mgr inż. Katarzyna Pieklarz – doktorantka na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na 

zagadnieniach związanych z inżynierią biomedyczną oraz nanotechnologią. 

 

Abstrakt: 

Aktualnie obserwowany jest gwałtowny rozwój nanomedycyny, ukierunkowanej na 

wprowadzenie do powszechnej praktyki klinicznej materiałów w skali nano, umożliwiających 

opracowanie nowych metod diagnostyki i obrazowania medycznego oraz innowacyjnych 

sposobów leczenia chorób, w tym nowotworów złośliwych. 

Choroby nowotworowe są bowiem jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań i zgonów na 

świecie. Szacuje się, iż każdego roku pojawia się około 10 milionów nowych przypadków 

zachorowań. 

Niestety, standardowe metody leczenia nowotworów, polegające na stosowaniu chemio- bądź 

radioterapii, charakteryzują się zazwyczaj niską skutecznością. Wynika to przede wszystkim 

z braku specyficzności używanych chemioterapeutyków wobec komórek nowotworowych oraz 

rozwoju lekooporności, co w rezultacie przyczynia się do niszczenia nie tylko komórek 

nowotworowych, lecz także komórek prawidłowych, powodując powstawanie wielu 

niepożądanych efektów ubocznych. 

Rozwiązaniem powyższych ograniczeń może okazać się zastosowanie w onkologii 

nanonośników, wykazujących możliwość selektywnego kierunkowania leków 

cytotoksycznych do komórek nowotworowych i uwalnianie preparatów bezpośrednio 

w miejscu powstania guza. Obecnie prowadzone są badania mające na celu opracowanie 

nanożeli odpowiadających na kombinację bodźców biologicznych i powodujących hamowanie 

proliferacji komórek raka płuc. 

 

Słowa kluczowe: 

nanomedycyna, nanonośniki, nowotwory, chemioterapia, radioterapia 
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ZASTOSOWANIE TECHNIK PASYWNEJ MIKROREOLOGII OPTYCZNEJ 

DO OKREŚLENIA WŁAŚCIWOŚCI LEPKOSPRĘŻYSTYCH MEDIÓW 

Anna Rył 

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii 

Chemicznej 

e-mail: anna.ryl@edu.p.lodz.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka PŁ w dziedzinie inżynierii chemicznej. Głównym nurtem zainteresowań są 

badania poświęcone zagadnieniu wytwarzania iniekcyjnych rusztowań chitozanowych do 

zastosowań w inżynierii biomedycznej oraz charakterystyka mediów lepkosprężystych. 

 

Abstrakt: 

Obserwowany w ostatnich latach rozwój wielu nauk w skali nano doprowadził do opracowania 

nowoczesnych, reometrycznych technik pomiarowych opierających się na metodach 

optycznych. Niezależnie od stosowanej metody, techniki mikroreologii wykorzystują detekcję 

ruchu cząstek znacznika zakłóconego lub niezakłóconego siłami zewnętrznymi. W przypadku 

techniki pasywnej wykorzystuje się zjawisko stochastycznych ruchów Browna, w metodzie 

aktywnej dochodzi do manipulacji cząstek znacznika pod wpływem działania sił zewnętrznych.  

Podczas wystąpienia przybliżone zostaną podstawy teoretyczne techniki pasywnej 

mikroreologii optycznej w aspekcie oceny właściwości lepkosprężystych mediów o złożonych 

właściwościach reologicznych. Szczegółowo omówiona zostanie technika wielokrotnego 

śledzenia cząstek znaczników (MPT) w sieci polimerowej. Ponadto przybliżone zostaną 

podstawy zjawiska stochastycznych ruchów Browna oraz opisu matematycznego 

z wykorzystaniem uogólnionego równania Stokesa-Einstena do określenia wartości modułu 

zachowawczego G’. 

 

Słowa kluczowe: 

mikroreologia, MPT, właściwości lepkosprężyste 
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PORÓWNANIE MIKROSKOPOWYCH I MAKROSKOPOWYCH 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH KRIOŻELI CHITOZANOWYCH 

I KOLAGENOWYCH 

Anna Rył 

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii 

Chemicznej 

e-mail: anna.ryl@edu.p.lodz.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka PŁ w dziedzinie inżynierii chemicznej. Głównym nurtem zainteresowań są 

badania poświęcone zagadnieniu wytwarzania iniekcyjnych rusztowań chitozanowych do 

zastosowań w inżynierii biomedycznej oraz charakterystyka mediów lepkosprężystych. 

 

Abstrakt: 

Kriożele biopolimerowe stanowią jeden z rodzajów rusztowań stosowanych w inżynierii 

tkankowej. Ich zastosowanie stwarza potencjał do szybszego namnażania komórek tkankowych 

– tym samym prowadzi to do przyspieszenia leczenia zarówno podczas wypełniania dużych 

ubytków tkankowych spowodowanych nagłymi chorobami jak również w trakcie leczenia 

chorób przewlekłych lub nowotworowych.  

Podczas wystąpienia porównane zostaną mikroskopowe i makroskopowe właściwości 

mechaniczne rusztowań chitozanowych i kolagenowych otrzymywanych metodą wymrażania. 

Właściwości w skali mikroskopowej wyznaczono stosując techniki pasywnej mikroreologii 

optycznej polegającej na wielokrotnym śledzeniu ruchu cząstek znaczników. Właściwości 

w skali makroskopowej wyznaczono z zastosowaniem analizatora tekstury.  

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki badań doświadczalnych. Omówiony 

zostanie również aspekt stabilności oraz homogeniczności struktury sieci polimerowej 

w kontekście poprawności uzyskiwanych wyników. 

 

Słowa kluczowe: 

inżynieria tkankowa, właściwości mechaniczne, kriożele biopolimerowe 
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WPŁYW STEROWANIA OŚWIETLENIEM NA POPRAWĘ 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

Sławomir Sowa 

Politechnika Poznańska, Instytut Elketroenergetyki 

e-mail: slawomir.b.sowa@doctorate.put.poznan.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorant II roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W badaniach 

naukowych zajmuje się efektywnością energetyczną budynków, sterowaniem oświetleniem 

oraz instalacjami Systemów Energetyki Odnawialnej. 

 

Abstrakt: 

Oświetlenie stanowi istotną część kosztów związanych z zużyciem energii w obiektach. 

Konieczność poprawy efektywności energetycznej obiektów wynika z dyrektyw unijnych oraz 

obowiązujących norm dotyczących oświetlenia. Przeprowadzone badania w obiekcie szkoły 

wykazały iż oświetlenie nie jest wyłączane podczas nieobecności użytkownika oraz 

w sytuacjach kiedy natężenie światła zewnętrznego jest wystarczające do zapewnienia 

wymaganego natężenia oświetlenia w miejscu pracy. Na podstawie badań rozkładu natężenia 

światła w pomieszczeniach, opracowano algorytm sterowania oświetleniem, który pozwala na 

wyłączanie właściwych źródeł światła przy odpowiednim natężeniu światła dziennego. 

Wykonane symulacje i obliczenia pozwoliły oszacować oszczędności wynikające 

z wprowadzenia sterowania oświetleniem w systemie KNX. System ten oprócz szerokiego 

zastosowania, daje również możliwości poprawy komfortu użytkowania pomieszczeń oraz 

wpływa w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników. 

 

Słowa kluczowe: 

efektywność energetyczna, sterowanie KNX 
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HYDROŻELOWE NOŚNIKI LEKÓW OKULISTYCZNYCH NA 

PRZYKŁADZIE TYMOLOLU 

Sylwia Stiler*, Sylwia Golba 

Zakład Biomateriałów, Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

*e-mail: stiler.sylwia@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka w Zakładzie Biomateriałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku 

Inżynieria Materiałowa. 

 

Abstrakt: 

Soczewki kontaktowe w ostatnich latach zyskały dużą popularność dzięki możliwości szybkiej 

korekcji większości wad wzroku. Celem naukowców jest stworzenie matryc, dzięki którym do 

gałki ocznej pacjenta będzie mógł być stopniowo uwalniany lek okulistyczny. Dzięki temu 

zostanie zachowane pożądane stężenie leku przez dłuższy czas niż podczas podania kropli do 

worka spojówkowego.  

Badaniom poddane zostały soczewki jednodniowe (hydrożelowe). Wykonana została sorpcja 

leku okulistycznego (tymololu). W kolejnym kroku analizie poddane zostały krzywe 

uwalniania leku z matrycy. 

Lek zastosowany do badań dał obiecujące wyniki pod kątem zastosowania go w materiałach 

kontaktologicznych jaki systemy kontrolowanego uwalniania leków. 

 

Słowa kluczowe: 

soczewki kontaktowe, tymolol, kontrolowane uwalnianie leków 

  



 
 

55 

 

 

SOCZEWKI KONTAKTOWE DLA DIABETYKÓW – POMIAR POZIOMU 

GLUKOZY Z ŁEZ 

Sylwia Stiler*, Sylwia Golba 

Zakład Biomateriałów, Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

*e-mail: stiler.sylwia@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka Zakładu Biomateriałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku 

inżynieria materiałowa. 

 

Abstrakt: 

Soczewki kontaktowe są mało inwazyjną metodą diagnostyczną jaka pojawiła się w ostatnich 

latach na rynku. Zostały opracowane czujniki montowane w soczewkach kontaktowych służące 

do pomiaru glukozy oraz ciśnienia śródgałkowego. Nieinwazyjne czujniki zastosowane 

w soczewkach kontaktowych mogą być stosowane w celu monitorowania stanu chorobowego 

u pacjentów przez całą dobę. 

 

Słowa kluczowe: 

soczewki kontaktowe, pomiar glukozy 
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NANOWPŁYW – MAKROSKUTEK, CZYLI O TLENKU ŻELAZA I JEGO 

POTENCJALE W MEDYCYNIE 

Zuzanna Świrska 

Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka 

e-mail: zuzanna_swirska@op.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Zuzanna Świrska to doktorantka Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. Swoją 

przyszłość wiąże z zamiłowaniem do chemii oraz modyfikacją nanostruktur. Doświadczenia 

i odkrycia z podróży poszerzyły wizję pojmowanej nauki do wszystkiego! 

 

Abstrakt: 

Magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (II, III) (SPIONs) znajdują szerokie zastosowanie 

w dziedzinach bio-medycznych. Występując w rozmiarach mniejszych od 20 nm, odgrywają 

kluczową rolę przy dostarczaniu leków do zakażonych komórek ludzkiego organizmu. 

Stanowią także o procesie bio-separacji, a także diagnozowaniu oraz nowoczesnych metod 

leczenia nowotworów. Odpowiednio zmodyfikowane wykazują wysokie powinowactwo 

z ludzkim organizmem, będąc nieszkodliwymi. 

 

Słowa kluczowe: 

nanocząstki, tlenek żelaza (II, III), modyfikacja 
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NOWA METODA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARÓW 

RAMANOWSKICH W BADANIACH HISTORYCZNEGO MALARSTWA  

NA PŁÓTNIE 

Jarosław Wojciechowski(1)*, Barbara Wagner(1), Anna Lewandowska(2),  

Maciej Mazur(1) 

(1) Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,  

(2) Muzeum Narodowe, Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie, Aleje Jerozolimskie 3,  

00-495 Warszawa 

*e-mail: jaroslaww@chem.uw.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Jarosław Wojciechowski – doktorant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Interesuje się nowoczesnymi metodami fizykochemicznymi używanymi w różnych obszarach 

nauki. W pracy łączy pasje fizykochemiczne z historycznymi. 

 

Abstrakt: 

W pracy zaproponowano nową metodę przygotowania próbek pigmentów farb malarskich do 

pomiarów ramanowskich. Polega ona na wyprażaniu próbek w obecności tlenu, co prowadzi 

do rozkładu składników organicznych. Usunięcie składników organicznych eliminuje wysokie 

tło fluorescencyjne, które zazwyczaj utrudnia bądź uniemożliwia rejestrację pasm 

ramanowskich. Metoda umożliwia analizę składu wielu pigmentów nieorganicznych, które nie 

ulegają całkowitemu rozkładowi w temperaturze wypalania, takich jak na przykład lazuryt, 

żółcień chromowa czy biel ołowiowa. 

Analizy prowadzono na próbkach pigmentów pobranych z prac dziewiętnastowiecznego 

malarza Józefa Brandta oraz referencyjnie na próbkach farb współczesnych. Badano wpływ 

czasu i temperatury wyprażania na kształt i intensywność wybranych pasm ramanowskich.  

Zastosowanie metody termicznego przygotowania próbek dało zadowalające rezultaty 

w postaci łatwych do interpretacji widm oscylacyjnych. Zaproponowana metoda może zostać 

wykorzystana m.in. w badaniach autentyczności malarstwa historycznego na płótnie. 

 

Słowa kluczowe: 

spektroskopia ramanowska, wyprażanie, pigmenty 
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OTRZYMYWANIE I MODYFIKACJE MIKROCZĄSTEK Z POLILAKTYDU 

Barbara Wysocka*, Maciej Mazur 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 

*e-mail: bwysocka@chem.uw.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Barbara Wysocka jest doktorantką Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim. Badania 

prowadzi w Zakładzie Chemii Fizycznej i Radiochemii pod kierunkiem dr hab. Macieja 

Mazura, prof. UW nad syntezą matrycową mikrostruktur polimerowych. 

 

Abstrakt: 

Polilaktyd jest polimerem biodegradowalnym i biozgodnym. Istnieje możliwość utworzenia 

z tego polimeru nośnika leków, w którym matryca z polimeru ulegałaby stopniowej degradacji 

uwalniając lek do organizmu. W założeniu powstały układ mógłby znaleźć zastosowanie np. 

w ortopedii przy wytwarzaniu implantów. W pracy przedstawiono wyniki otrzymywania 

mikrocząstek z polilaktydu osadzonych na stałym podłożu jak i zawieszonych w roztworze. 

Powlekacz obrotowy (spin coating) jest wykorzystywany do tworzenia cienkich warstw 

różnych substancji na stałym podłożu. Badany polimer został rozpuszczony w rozpuszczalniku 

organicznym, a następnie równomiernie rozprowadzony po powierzchni szklanej. Utworzona 

warstwa została wygrzana na płycie grzejnej powyżej temperatury topnienia polimeru 

w kontakcie z ciekłym medium (gliceryna). Stapianie warstwy polimerowej prowadzi do 

utworzenia na powierzchni podłoża układu kropli polimeru. Schładzanie próbki do temperatury 

pokojowej powoduje utrwalenie hemisferycznego kształtu. Do wnętrza takich cząstek można 

inkorporować związki o właściwościach fluorescencyjnych. W pierwszych badaniach jako 

modelowa substancja terapeutyczna została wykorzystana czerwień Nilu. Po pozytywnych 

wynikach przeprowadzono badania z lekami przeciwnowotworowymi oraz nanocząstkami. 

W pracy zostały również podjęte próby badań degradacji cząstek z powierzchni szklanej. 

Otrzymane mikrostruktury zostały scharakteryzowane z wykorzystaniem różnych technik 

fizyko-chemicznych. 

 

Słowa kluczowe: 

mikrocząstki, spin coating, polilaktyd, deksametazon, doksorubicyna 
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DECYZJA MILCZĄCA JAKO NOWA INSTYTUCJA KODEKSU 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Katarzyna Białkowska-Miler 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

e-mail: kasiabm@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem radcą prawnym, p.o. wicedyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji oraz doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

 

Abstrakt: 

Decyzja milcząca, jako instytucja mająca przeciwdziałać bezczynności administracji, jest od 

dawna znana w niektórych krajach. Przedmiotowa instytucja jest różnorodnie normowana. 

Może ona przybrać formę decyzji pozytywnej (po upływie wskazanego ustawowo terminu 

strona nabywa wnioskowane uprawnienia) lub negatywnej (upływ czasu powoduje, iż odmawia 

się przyznania wnioskowanego prawa). Stosowna regulacja może wynika z przepisów prawa 

materialnego lub procesowego. Od 1 czerwca 2017 r. milczące załatwienie sprawy zostało 

unormowane w k.p.a. w rozdziale 8a. Celem mojej pracy jest jego analiza. 

 

Słowa kluczowe: 

milczące załatwienie sprawy, bezczynność, decyzja 
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EKSPOZYCJA NA WYSOKIE TECHNOLOGIE A OPÓŹNIENIE  

ROZWOJU MOWY DZIECI 

Paulina Krzeszewska 

Centrum Innowacji Edukacyjnych i Innowacyjnych MIRIADA w Zabrzu 

e-mail: krzesz@interia.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Logopeda z wykształcenia, zamiłowania i zawodu – prowadzi terapię logopedyczną dzieci 

z oddziałów integracyjnych w Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych MIRIADA 

w Zabrzu. Zainteresowania badawcze to prawdiłowy i opóźniony rozwój mowy dzieci 

 

Abstrakt: 

Ekrany komputerów, tabletów, smartfonów, telewizorów stały się najbliższym otoczeniem 

dzieci XXI wieku. Coraz powszechniejszą praktyką staje się zapoznawanie z wysoką 

technologią dzieci jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia oraz systematyczne 

skracanie czasu poświęconego wspólnym rozmowom rodziców z dziećmi. Tymczasem 

zdigitalizowana rzeczywistość stanowi ubogie źródło poznania dla małego człowieka, który do 

rozwijania pełni władz umysłowych i fizycznych potrzebuje doświadczania poprzez wszystkie 

zmysły.  

Celem wystąpienia jest przedstawienie analiz i wniosków naukowych z prac nad tym, jak 

nowomedialne dzieciństwo hamuje rozwój umiejętności językowych oraz społecznych. 

Tabletowe dzieci rosną z objawami opóźnionego rozwoju mowy, wyposażone w ograniczone 

sposoby doświadczania i interpretowania rzeczywistości, bez motywacji do podejmowania 

i podtrzymywania interakcji oraz relacji międzyludzkich. 

 

Słowa kluczowe: 

rozwój dziecka, opóźniony rozwój mowy, tabletowe dzieci 
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GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECI Z RODZIN  

PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH 

Alina Nowak 

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

Uniwersytet Śląski, Katowice 

e-mail: nowaczkiaod@interia.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Gliwicach. 

 

Abstrakt: 

Osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej, jest związane z rozpoczęciem przez niego 

kolejnego etapu edukacyjnego. Różnego rodzaju wyzwania, jakie wiążą się z przekroczeniem 

progu szkolnego, są weryfikacją jego umiejętności, doświadczeń i przyzwyczajeń, które 

wyznaczają poziom dojrzałości i gotowości do nauki w szkole. 

W artykule, został przybliżony i wyjaśniony termin gotowości i dojrzałości szkolnej, a także 

dokonana została analiza badań, dotyczących gotowości szkolnej dzieci pięcio-i sześcioletnich 

z rodzin pełnych i niepełnych. W tym celu wykorzystano metodę testu osiągnięć szkolnych oraz 

metodę sondażu diagnostycznego.  

Na podstawie uzyskanych wyników, można dowiedzieć się, czy wiek i struktura rodziny, ma 

wpływ na poziom gotowości szkolnej. Warto przeczytać też, jakie są optymalne warunki do 

wkroczenia dziecka, na kolejny etap edukacyjny w procesie dydaktycznym w opinii 

nauczycieli.  

 

Słowa kluczowe: 

gotowość szkolna, struktura rodziny, dzieci pięcio- i sześcioletnie 
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MIASTO I RZEKA: EKOKRYTYCZNE KONTEKSTY  

REWITALIZACJI WARTY W POZNANIU 

Bernadeta Paczkowska 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Poznań 

e-mail: bernadetapaczkowska53@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Bernadeta Paczkowska – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 

absolwentka specjalności krytycznoliterackiej na poznańskiej polonistyce. Zajmuje się 

reprezentacjami rzeki Warty w piśmiennictwie od XIX do XXI wieku. 

 

Abstrakt: 

Strategia rozwoju Warty, sięgająca 2030 r., ma na celu wzmocnienie powiązań w obrębie 

miejsko-rzecznej sieci; zapowiadane jest „przywrócenie rzeki miastu”. Bo choć Poznań leży 

nad rzeką, to jednak funkcjonuje dziś tak, jakby Warta była jedynie kłopotliwym dodatkiem do 

przestrzeni. Rewitalizację rozpoczęto, jednak rzeka to wciąż jeszcze zanieczyszczony 

i niepopularny nieużytek. Chłodny wizerunek Warty uległ wręcz ostatnio pogorszeniu przy 

okazji tutejszych głośnych zbrodni. Opiniom społecznym towarzyszą zaś obrazy literackie. 

O Warcie pisze się niewiele, a jeśli już – to są to kryminały, thrillery i nieliczne wiersze, które 

współtworzą półmartwy byt rzeki. Ta spotworniała obecność Warty w literaturze jest objawem 

kompleksu przeszłości. Czasy największej żywotności rzeki to okres międzywojenny. 

W ówczesnej i niewiele późniejszej literaturze pojawiały się zapiski będące odbiciem ciepłego, 

emocjonalnego stosunku poznaniaków do Warty. Z kolei po wojnie literatura zamilkła – jakby 

rzeka stała się tematem tabu – by wrócić dopiero po półwieczu. Jakie są przyczyny tej 

niestabilnej tożsamości literackiej i nieliterackiej Warty? Aby odpowiedzieć – i zastanowić się 

nad przyszłą narracją – przejrzymy biografię rzeki z perspektywy czterech odcinków: 

premodernizacji, modernizacji urbanistycznej, m. przemysłowej oraz m. postprzemysłowej. 

Zaproponuję ujęcie ekokrytyczne – refleksję o sieci miejsko-rzecznej z wykorzystaniem pojęć: 

zoe, bios, biopolityka, biowładza, suwerenność, rebiotyzacja. 

 

Słowa kluczowe: 

Warta, rzeka, Poznań, ekokrytyka, literatura 
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WPŁYW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA ROZWÓJ PARTYCYPACJI 

POLITYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA W XXI WIEKU 

Mateusz Radziszewski 

Katedra Systemów Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  

Uniwersytet Łódzki 

e-mail: mradziszewski91@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Mgr Mateusz Radziszewski, politolog, doktorant w Katedrze Systemów Politycznych, WSMiP 

UŁ. Zainteresowania naukowe: społeczeństwo obywatelskie, partycypacja polityczna 

i społeczna, rozwój kapitału społecznego lokalnych wspólnot obywatelskich. 

 

Abstrakt: 

Referat jest prezentacją badań nad koncepcją kapitału społecznego oraz jego wpływem na 

proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze zmienności jego 

aktywności politycznej. Cel, jaki został w nim postawiony to odpowiedź na pytanie, czy poziom 

owego zasobu różnicuje ludzi pod względem jakości oraz rozmiaru sfery partycypacji 

obywatelskiej w państwie. Badaniem zostały objęte: Polska i USA. W toku analiz poddano 

weryfikacji następujące hipotezy badawcze: H1: Społeczeństwo obywatelskie w USA stoi na 

wyższym poziomie rozwoju, niż społeczeństwo obywatelskie w Polsce w wymiarze 

ilościowym i jakościowym; H2: Wraz ze wzrostem kapitału społecznego obywateli rośnie ich 

aktywność polityczna. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z 6 rundy Światowego 

Sondażu Społecznego. 

 

Słowa kluczowe: 

społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, partycypacja polityczna, aktywność 

obywatelska, zaufanie społeczne. 

  



 

66 

 

 

WPŁYW STRUKTURY GOSPODARKI NA INNOWACYJNOŚĆ 

Agata Skorupka*, Marek Kapera 

Szkoła Główna Handlowa 

*e-mail: agata.skorupka@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Agata Skorupka: absolwentka prawa na UW, studentka ekonomii i ekonomicznej analizy prawa 

w SGH 

Marek Kapera: student matematyki na UW oraz metod ilościowych w SGH 

 

Abstrakt: 

Niniejsza praca ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie o determinanty potencjału 

innowacyjnego kraju. Na podstawie danych z baz Banku Światowego i Eurostatu został 

sporządzony uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów model z efektami stałymi 

objaśniający wskaźnik innowacyjności EIS w zależności od udziału zatrudnienia w rolnictwie, 

przemyśle wysokiej techniki i usługach intensywnych wiedzą. Wyniki wydają się potwierdzać 

tezę o zależności potencjału innowacyjnego państwa od struktury gospodarki. 

 

Słowa kluczowe: 

innowacyjność, wzrost gospodarczy, postęp techniczny 
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TURYSTYKA NA SZLAKU ŚW. JAKUBA WEDŁUG BADAŃ  

WŚRÓD POLSKICH KONSUMENTÓW 

Kajetan Suchecki 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

e-mail: kajetan.suchecki@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorant w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Prezes Klubu Uczelnianego AZS UE Katowice, podróżnik. Zainteresowania naukowe: 

gospodarka turystyczna, Szlak św. Jakuba, CSR, zarządzanie w sporcie 

 

Abstrakt: 

Szlak św. Jakuba (w języku hiszpańskim Camino de Santiago) to średniowieczna drogą 

pątnicza, której celem jest grób św. Jakuba Starszego w Santiago de Compostela w Hiszpanii. 

Jej znaczenie zmalało w XX wieku z uwagi na wojnę domową w Hiszpanii i dyktaturę generała 

Franco. Demokratyzacja kraju i wstąpienie do Wspólnot Europejskich pozwoliło na nowo 

odkryć szlak, najpierw przez Hiszpanów, później przez mieszkańców innych państw Europy. 

Samo określenie Szlak świętego Jakuba nie oznacza żadnego konkretnego szlaku 

turystycznego. Definicja szlaku turystycznego zaproponowana przez Andrzeja Stasiaka mówi, 

że jest to oznakowany ciąg obiektów krajoznawczych, zlokalizowanych wzdłuż 

ogólnodostępnych dróg, po których poruszają się turyści własnymi lub publicznymi środkami 

lokomocji lub też droga lub ścieżka wiodąca przez atrakcyjne turystycznie obszary, 

miejscowości, obiekty, przystosowana do różnych form turystyki kwalifikowanej. Tym samy 

można uznać, że Szlak świętego Jakuba to zbiorcza nazwa dla wielu istniejących szlaków 

pątniczych w całej Europie, które wiodą do grobu Apostoła. 

Niniejszy artykuł, ma, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród polskich 

pielgrzymów na Szlaku św. Jakuba, pokazać jak wygląda ruch turystyczny na Szlaku św. 

Jakuba i jakie typy konsumentów na Szlaku można wyróżnić. 

 

Słowa kluczowe: 

turystyka, Camino de Santiago, Szlak św. Jakuba, konsument 
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PRZEPYCH FORMY JAKO STRATEGIA  

ARTYSTYCZNA – „ŚWIĘTY KICZ” 

Iwona Wilczek 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

e-mail: iwona.wilczek@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Iwona Wilczek, doktorantka (I rok) na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział 

Projektowy, Pracownia Fotografii. Fotograf, realizuje indywidualne projekty i reportaże.  

 

Abstrakt: 

1. Próba zdefiniowania problematyki przepychu i kiczu w sztuce sakralnej na przykładach: 

Czy powstaje jeszcze dzisiaj sztuka religijna? 

Kazanie ks. dr Leszka Makówki „Kicz w sztuce sakralnej jest niemoralny” 

Jan Andrzej Kłoczkowski OP: „Pojęcie sacrum jest dziś workiem, do którego wrzuca się bardzo 

przypadkowe treści” 

2. Między religią, sztuką a kiczem. Prowokacja kontrolowana 

a) Anna Markowska: „Zespół wyznawanych wartości niesie z sobą cień antywartości 

i wykluczeń, a wraz z nimi edukację dla pogardy” 

b) Sztuka wybuchowa. Sztuka wyzwolona? Sztuka prowokacji. Przykłady: 

Lorena Herrera-Raschid „Wochen” - rzeźba, 2006 

tryptyk Katarzyny Górnej „Madonny”, 1997 

film Michała Kossakowskiego „Czy Bóg jest nowoczesny?” 

Anna Krenz „7 wspaniałych”, wełna, 2005 

Pluszowy Jezus za 99 PLN – hit świąt Bożego Narodzenia 2017 

„Wszyscy jesteśmy ciotami” grupa Guar, Bytom 2006 

„Piss Christ”, „Milk Cross” Andreas Serrano 

Chris Ofili „Virgin Mary” 

Dorota Nieznalska „Pasja” 2001 

Wojciech Duda, „bez tytułu” [forma krucyfiksu, w którym belki krzyża autor zastąpił szalikiem 

z napisem „Polska”, fragment wystawy „Wielka_Polska”]; 

Jan Saudek, „Pieta” 1990. 

3. „Dobry interes to najlepsza sztuka” [Andy Warhol] przekornie o konsumpcyjnych 

zawłaszczeniach na przykładzie projektu Pawła Jaszczuka: „¥€$U$” 

 

Słowa kluczowe: 

kicz, współczesna sztuka sakralna, prowokacje artystów 
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EDUKACJA ALBO PIĘKNO. CZY ALTERNATYWA  

ROZŁĄCZNA JEST KONIECZNA? 

Bartosz Wójtowicz 

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 

e-mail: bartoszjanjerzy@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studiuję psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukowo interesuję się 

poznawczym ujęciem psychologii klinicznej i osobowości. Dodatkowo prowadzę Studenckie 

Koło Neuronauk KUL. Zajmuję się również sportem, śpiewem chóralnym i fotografią. 

 

Abstrakt: 

Celem obecnej pracy jest zwrócenie uwagi na zagrożenie istnienia alternatywy rozłącznej 

między uczestniczeniem w systemie klasycznej edukacji, a doświadczaniem piękna płynącego 

z nauki. 

Na początku należy zredukować pojęcie typowo filozoficzne jakim jest „piękno” do narzędzi 

psychologicznych. Zatem, pierwszym krokiem jest opis subiektywnego przeżycia – 

otrzymujemy przyjemny afekt, konkretne mechanizmy przetwarzania informacji oraz korelaty 

aktywności neuronalnej. Krokiem dalej jest próba unifikacji doświadczenia piękna. 

Odróżnijmy go od zwykłej „ładności”, która występuje przy płynnym przetwarzaniu 

użytecznego bodźca. Przeżycie piękna byłoby procesem złożonym, prowadzącym do 

akomodacji struktur poznawczych. Idąc dalej, opiszmy to zjawisko jako stan emocjonalny 

zawierający iloczyn wysokiego pozytywnego pobudzenia, percepcji nowości i motywacji 

promocji osiągania. Na końcu, za Kantem, określmy cel procesu – jest on całkowicie 

abstrakcyjny, niezwiązany z zewnętrznymi nagrodami. 

Niestety klasyczny system edukacji w wielu miejscach stoi w sprzeczności z powyższym. 

Zaczynając od jego narzuconego charakteru i ciągłego oceniania wyników – są to dwie cechy 

blokujące wystąpienie motywacji autonomicznej, koniecznej do doświadczenia piękna. Można 

również wymienić występowanie nagród i kar od opiekunów (zewnętrzna sprawczość) oraz 

sprawdzanie postępów za pomocą zamkniętych testów (brak twórczości). Pytanie brzmi: ile 

z tych cech jest koniecznie potrzebnych do poprawnej edukacji? 

 

Słowa kluczowe: 

doświadczenie piękna, percepcja piękna, motywacja autonomiczna, motywacja zewnętrzna, 

system edukacji 

 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 



 

72 

 

 

 



 
 

73 

 

MOLEKULARNE PODŁOŻE ROZWOJU STWARDNIENIA ROZSIANEGO 

I UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU 

Angela Dziedzic(1)*, Paulina Wigner(2), Michał Bijak(1), Joanna Saluk-Bijak(1) 

(1) Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,  

(2) Pracownia genetyki medycznej, Katedra Genetyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska, Uniwersytet Łódzki 

*e-mail: angela.dziedzic@unilodz.eu 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką na pierwszym roku studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego. Moją pracę doktorską realizuję w Katedrze Biochemii 

Ogólnej. 

 

Abstrakt: 

Stwardnienie rozsiane (SM) i udar niedokrwienny mózgu stanowią główną przyczynę 

niepełnosprawności młodych osób. Celem niniejszych badań było określenie związku między 

genami kodującymi enzymy zaangażowane w szlak katabolitów tryptofanu (TRYCATs) 

a ryzykiem wystąpienia SM i udaru niedokrwiennego. Materiał do badań stanowiły próbki 

DNA wyizolowane z krwi żylnej pobranej od pacjentów z SM, udarem niedokrwiennym oraz 

od osób zdrowych. Badania przeprowadzono z użyciem sond TaqMan w reakcji Real-Time 

PCR. Analiza rozkładu genotypów i alleli wykazała, że genotyp A/A oraz allel A polimorfizmu 

c.804-7C>A, genotyp T/T i allel T polimorfizmu c.-1668T>A oraz genotyp G/T i Alle G 

polimorfizmu c.-844G>T zmniejszają ryzyko pojawienia się objawów SM. Z drugiej strony, 

wykazaliśmy, że allel C w przypadku polimorfizmu c.804-7C>A, a genotyp T/A i allel A 

polimorfizmu c.-1668T>A oraz genotyp G/G i allel G polimorfizmu c.-844G>T zwiększały 

ryzoko wystąpienia SM. W przypadku udaru zaobserwowaliśmy, że genotyp A/A i allel A 

w przypadku polimorfizmu c.804-7C>A, a genotyp A/A i allel A polimorfizmu c.-1668T>A 

oraz genotyp G/G i allel G polimorfizmu c.-844G>T zwiększają ryzyko rozwoju tej choroby. 

Podczas, gdy C/A i allel C polimorfizmu c.804-7C>A, a genotyp T/T polimorfizmu c.-

1668T>A oraz genotyp G/T i allel T polimorfizmu c.-844G>T obniżały ryzyko udaru. Zmiany 

w sekwencji genów kodujących enzymy zaangażowane w szlak TRYCATs modulują ryzyko 

wystąpienia  SM oraz udaru niedokrwiennego mózgu. 

 

Słowa kluczowe: 

stwardnienie rozsiane, udar niedokrwienny mózgu, szlak TRYCATs 
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ZASTOSOWANIE JĘZYKA PROGRAMOWANIA SCRATCH 

W NOWOCZESNYCH METODACH NAUCZANIA 

Anna Gałuszka 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej 

e-mail: annamaria.galuszka@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka 3 roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. Przewodnicząca Koła 

informatycznego Reset ATH. Koordynatorka projektu Reset YOUng, w ramach którego 

prowadzone są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zawodowo grafik komputerowy 

 

Abstrakt: 

Celem zaprezentowania posteru jest przedstawienie możliwości wykorzystania bezpłatnej 

aplikację dostępną online o nazwie Scratch, w nowoczesnych metodach nauczania. Daje ona 

możliwość poznania podstaw programowania oraz zapewnia środowisko programistyczne 

służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Sterować postacią możemy 

poprzez układanie wizualnych "klocków" wywołujących konkretne działanie. Na posterze 

zademonstruję zasadę działania tej aplikacji od strony technicznej, ale także wskażę na zalety 

samej idei nauki programowania poprzez zabawę. W pracy zawrę również swoje obserwacje 

wynikające z prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, w oparciu o używanie na nich 

Scratch. W warsztatach wzięło udział ponad 200 uczestników w różnym wieku. Moje 

wystąpienie jest wstępem do dalszych badań. 

 

Słowa kluczowe: 

nauka, programowanie, Scratch 
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PORÓWNANIE SPOSOBÓW TWORZENIA PALET KOLORÓW 

Anna Gałuszka 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej 

e-mail: annamaria.galuszka@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka 3 roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. Przewodnicząca Koła 

informatycznego Reset ATH. Koordynatorka projektu Reset YOUng, w ramach którego 

prowadzone są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zawodowo grafik komputerowy 

 

Abstrakt: 

Celem posteru jest zaprezentowanie sposobów na dobór do tworzonego projektu graficznego 

właściwej palety kolorów. Porównam zarówno bardziej, jak i mniej znane sposoby na 

stworzenie palety współgrających barw. Przedstawione zostaną metody oparte o reguły 

monochromatyczności, triady, dopełnienia, złożoności, a także odcieni danej barwy. Pokażę 

także sposoby na pozyskiwanie kolorów ze zdjęć. 

 

Słowa kluczowe: 

kolory, dopasowanie, grafika 
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WYSOKOCIŚNIENIOWE BADANIA DIELEKTRYCZNE  

NA WYBRANYCH ANHYDROCUKRACH 

D. Heczko(1)*, E. Kaminska(1), A. Minecka(1), A. Dzienia(2), M. Tarnacka(2),  

K. Kaminski(2), M. Paluch(2) 

(1) Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec  

(2) Instytut Fizyki im. A. Chełkowskego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 

Chorzów, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, 75 Pułku Piechoty 1a,  

41-500 Chorzów, 

*e-mail: dawhec@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Dawid Heczko i jestem absolwentem biofizyki molekularnej na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. Obecnie jestem słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale 

Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Abstrakt: 

W niniejszej pracy wykonano wysokociśnieniowe badania dielektryczne na trzech 

anhydrosacharydach: 1,6-anhydro-β-D-glukopiranozie (anhGLU), 1,6-anhydro-β-D-

mannopiranozie (anhMAN), oraz 2,3,4-tri-O-acetylo-β-D-glukopiranozie (ac-anhGLU), 

z których dwa pierwsze to układy zasocjowane, tworzące fazę plastyczną, trzeci natomiast to 

system van der Waalsowski, wykazujący tendencję do tworzenia fazy szklistej. Warto 

nadmienić, iż plastyczne kryształy wykazują bardziej uporządkowany układ w odróżnieniu od 

szkieł. Przeprowadzone eksperymenty pokazały, że dla anhGLU i anhMAN relaksacja 

strukturalna α jest słabo wrażliwa na kompresję, na co wskazywała niska wartość 

współczynnika dTgc/dp, wynosząca odpowiednio 60 i 74 K/GPa (dla ac-anhGLU dTg/dp=383 

K/GPa). W porównaniu do innych poznanych plastycznych kryształów uzyskana wartość 

dTgc/dp była całkiem wysoka. Zauważono także, że dla badanych substancji kształt piku 

relaksacji α dla danego czasu τα jest stały, niezależny od warunków temodynamicznych (T,p). 

Było to zaskakujące, zwłaszcza w przypadku anhGLU i anhMAN, gdyż zasadniczo dla 

układów zasocjowanych tzw. reguła TTP jest łamana. Co więcej pokazano, iż dla 

rozpatrywanych anhydrocukrów ze wzrostem ciśnienia proces α staje się mniej wrażliwy na 

zmiany temperatury (maleje kruchość, mp). W kontekście plastycznych kryształów 

zaobserwowano również, że wyznaczone dla tych związków wartości objętość aktywacji 

i objętości molekularnej są wręcz takie same. 

 

Słowa kluczowe: 

dynamika molekularna, spektroskopia dielektryczna, wysokie ciśnienie, plastyczny kryształ, 

anhydrocukry  
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ZASTOSOWANIE METODY PANELOWEJ ORAZ WIROWEJ TEORII 

ŚMIGŁA W PROJEKTOWANIU ŚMIGIEŁ O MAŁYCH ŚREDNICACH 

Wiktor Hoffmann 

Politechnika Poznańska 

e-mail: wiktor.j.hoffmann@doctorate.put.poznan.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Wiktor Hoffmann jest studentem studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej. 

W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się metody projektowania profili 

lotniczych, metody optymalizacji wielokryterialnej oraz badania eksperymentalne. 

 

Abstrakt: 

Projektowanie śmigieł z profilami o małej cięciwie rzędu 10-100 mm, stwarza możliwości 

zastosowania numerycznych metod obliczeniowych szybszych i tańszych, niż współcześnie 

stosowane metody objętości skończonych, co jest spowodowane ograniczonymi 

możliwościami technologicznymi odtworzenia tak małych geometrii. Opierając się na tym 

stwierdzeniu został wykonany projekt aerodynamiczny śmigła o średnicy 334 mm oraz jego 

model rzeczywisty. W celu sprawdzenia obliczeń śmigło przeszło badania z pomiarem ciągu 

w funkcji prędkości obrotowej. 

Dwuwymiarowa metoda panelowa jest prostą metodą numeryczną pozwalającą na szybkie 

wykonywanie obliczeń sił działających na profil lotniczy. Wirowa teoria opływu śmigła, 

zaproponowana przez Hermanna Glauerta, pozwala wyznaczyć indukowane składowe 

prędkości obwodowe i osiowe powietrza opływającego profil. 

Wykorzystanie metody panelowej pozwoliło na obliczenie współczynników 

aerodynamicznych profili z dokładnością większą od wymaganej. Dzięki zastosowaniu teorii 

wirowej poprawnie określono kąty napływu powietrza na kolejne przekroje śmigła. Ponadto 

podczas obliczeń określono minimalną liczbę elementów łopaty potrzebną do otrzymania 

poprawnych obliczeń. 

Wyniki obliczeń oraz eksperymentu pokrywają się w zakresie nie przekraczającym błędu 

pomiarowego. Przeprowadzone prace pozwoliły rozeznać metody obliczeniowe i badawcze 

mogące posłużyć w budowie bardziej zaawansowanych narzędzi projektowych. 

 

Słowa kluczowe: 

aerodnynamika, metoda panelowa 
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SPEKTROSKOPOWA I CHROMATOGRAFICZNA CHARAKTERYSTYKA 

POWIERZCHNIOWYCH WŁAŚCIWOŚCI UTLENIONEGO GRAFENU 

Justyna Jonik*, Henryk Grajek 

Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 

*e-mail: justyna.jonik@wp.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką trzeciego roku chemii, zajmuję się określaniem powierzchniowych 

właściwości pochodnych grafenu metodą inwersyjnej chromatografii gazowej. 

 

Abstrakt: 

Pierwszą część niniejszej pracy stanowi spektroskopowa charakterystyka utlenionego grafenu, 

czyli pochodnej grafenu zawierającej w swojej strukturze nie tylko atomy węgla o hybrydyzacji 

trygonalnej, ale również atomy innych pierwiastków (m.in. tlenu). Stosując metody 

spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego, magnetycznego 

rezonansu jądrowego i Ramana poznano skład pierwiastkowy badanego materiału, to jakie 

grupy funkcyjne zawiera oraz z ilu składa się warstw i czy ma defekty w swojej strukturze. 

W drugiej części pracy, przy zastosowaniu inwersyjnej chromatografii gazowej, stwierdzono, 

że powierzchnia utlenionego grafenu ma charakter zasadowy. Otrzymane wyniki porównano 

z wynikami dostępnymi w literaturze. 

 

Słowa kluczowe: 

spektroskopia, inwersyjna chromatografia gazowa, utleniony grafen 
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ZMIANY W ZARZĄDZANIU POPULACJĄ DZIKA W POLSCE W OBLICZU 

EPIDEMII WIRUSA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ 

Wioleta Kniżewska 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa 

e-mail: wioleta_knizewska@sggw.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pasjonatka kultury łowieckiej, 

przede wszystkim muzyki myśliwskiej oraz gatunków łownych. 

 

Abstrakt: 

Gospodarkę populacją dzika w Polsce prowadzi Polski Związek Łowiecki. Pozyskanie 

gatunków łownych prowadzone jest w oparciu o ustawę Prawo łowieckie i rozporządzenia 

Ministra Środowiska.  

Liczebność populacji w Polsce szacowana jest na podstawie inwentaryzacji określonymi 

metodami naukowymi. Na podstawie inwentaryzacji oraz szacowanego przyrostu naturalnego 

ustalany jest plan odstrzału gatunku.  

W sezonie łowieckim 2000/2001 wielkość populacji dzika w Polsce wyniosła ok. 118 300 sztuk 

(pozyskanie w tym sezonie to 93 000 szt.). 5 lat później w sezonie łowieckim 2005/2006 

liczebność ta wzrosła do 173 500 szt. (pozyskanie 138 000). Od sezonu 2014/2015 liczebność 

gatunku zaczęła maleć, w kolejnych trzech sezonach łowieckich wielkość populacji wynosiła 

odpowiednio 264 000 (odstrzał 242 tys.), 249 000 (odstrzał 291 tys.) i 214 800 (odstrzał 310 

tys.). Przyczyną tego było wystąpienie w populacji dzika wirusa ASF, co zapoczątkowało 

redukcję gatunku za pomocą polowań, odstrzału redukcyjnego i sanitarnego. 

Do dnia 5 stycznia 2018 r. w Polsce wystąpiły 103 ogniska wirusa w hodowli świń oraz 904 

przypadki choroby u dzików. Na terenie Polski wyodrębniły się dwa obszary występowania 

ASF: I – wschodnia część kraju przy granicy z Litwą, Białorusią i Ukrainą; II – Warszawa 

i okolice gdzie wirus został przeniesiony nielegalnie przez człowieka. Istnieje zagrożenie 

wystąpienia wirusa w innych częściach kraju co niesie zagrożenie dla hodowli świń w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: 

ASF, dzik, gospodarka łowiecka, liczebność i pozyskanie łowieckie 
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PRZEWIDYWANIE OPTYMALNEJ DAWKI SUGAMMADEKSU 

ODWRACAJĄCEJ DZIAŁANIE ROKURONIUM U PACJENTÓW 

PEDIATRYCZNYCH 

Mirosław Malec 

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

e-mail: miroslawmalec90@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Mirosław Malec – absolwent Wydziału Farmaceutycznego, doktorant w Katedrze i Zakładzie 

Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu. 

 

Abstrakt: 

Sugammadeks jest zmodyfikowaną γ-cyklodekstryną. Jest on pierwszym selektywnym 

środkiem odwracającym blokadę nerwowo-mięśniową indukowaną przez rokuronium. 

Mechanizm działania polega na enkapsulacji środka zwiotczającego i wytworzeniu trwałego, 

nieaktywnego kompleksu rozpuszczalnego w wodzie i wydalanego przez nerki. Proces ten 

zależny jest od dawki i obejmuje te cząsteczki rokuronium, które znajdują się w postaci 

niezwiązanej. Zalecana dawka sugammadeksu do rutynowego zniesienia blokady u dzieci 

w wieku 2 – 17 lat wynosi 2 mg/kg. Celem niniejszego badania było określenie najmniejszej 

skutecznej dawki leku znoszącej działanie rokuronium podanego w dawce 0,6 mg/kg. 

Pacjentom podawano sugammadeks w dawkach 0.5, 1 i 2 mg/kg. Oceniano czas znoszenia 

blokady przy użyciu monitoringu train-of-four (TOF). Wykazano, że dawka 1 mg/kg jest tak 

samo skuteczna jak dawka zalecana. Do chwili obecnej dostępne są ograniczone dane z badań 

u pacjentów pediatrycznych i zastosowaniu mniejszych, niż zalecane, dawek leku. Przeszkodą 

w prowadzeniu badań i stosowaniu sugammadeksu jest jego cena (aspekt 

farmakoekonomiczny) w porównaniu do standardowych leków odwracających blok nerwowo-

mięśniowy. Wynik badania jest ważną informacją, która pozwoli na wykorzystanie 

sugammadeksu w większej liczbie szpitali, ze względu na mniejszy koszt stosowania tego leku. 

 

Słowa kluczowe: 

sugammadeks, rokuronium, blokada nerwowo-mięśniowa, pacjenci pediatryczni 
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EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE UBOCZNYMI PRODUKTAMI 

SPALANIA W RAMACH WDRAŻANIA GOSPODARKI O OBIEGU 

ZAMKNIĘTYM W POLSCE 

Dagmara Masłowska 

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Centrum Inżynierii Minerałów 

Antropogenicznych 

e-mail: dagmara.szczygielska@ibs.pw.edu.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Od 2014 pracownik Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych. doktorantka Wydziału 

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. 

Autorka publikacji dotyczących Minerałów Antropogenicznych. 

 

Abstrakt: 

Corocznie w warunkach polskiej energetyki opartej na węglu powstaje ponad 20 milionów ton 

ubocznych produktów spalania (UPS). Mimo, iż ich zagospodarowanie w gospodarce jest 

obecnie praktykowane, nadal ok. 35% UPS trafia na składowiska odpadów. Kluczowym dla 

obniżenia kosztów i ryzyka dalszego funkcjonowania energetyki jest zmniejszanie i docelowo 

rezygnacja z ich składowania, co wynika z treści przedstawionych w 2015 roku przez KE 

projektów regulacji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrażanie tych regulacji 

jest możliwe poprzez poprawę własności  UPS tak aby w ramach procesu wytwarzania energii 

stawały się pełnowartościowymi produktami. Traktowane przez wiele lat jako odpad, za sprawą 

postępu wiedzy technicznej, który przyczynił się do ich powszechnego wykorzystania 

w gospodarce i zastąpienia nimi wielu surowców naturalnych wydobywanych dla przemysłu 

przetwórczego, mogą w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie ilości ich wydobycia 

i generowanych przy tym szkodliwych emisji dwutlenku węgla. Pozwala na to bogaty skład 

mineralny tych substancji i bezpieczeństwo stosowania. Elektrownie powinny działać w sposób 

bardziej optymalny nie tylko w zakresie dostarczania energii ale również w zakresie 

zagospodarowania UPS, tak aby praca elektrowni opierała się na najnowszych modelach 

gospodarki. 

 

Słowa kluczowe: 

uboczne produkty spalania UPS, energetyka węglowa, gospodarka o obiegu zamkniętym 
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TECHNOLOGIA "HOT-MELT EXTRUSION" – ZASTOSOWANIE 

W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM 

Kinga Biedrzycka(1)*, Małgorzata Rogala(1), Ewa Andrzejewska(2) 

(1)Applied Manufacturing Science Sp. z o.o.,  

(2) Politechnika Poznańska 

*e-mail: kinga.biedrzycka@ams-pharma.org 

 

Kilka słów o sobie: 

Firma Applied Manufacturing Science Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem formulacji opartych 

na technologii "hot-melt extrusion" oraz "spray drying" w przemyśle farmaceutycznym. 

 

Abstrakt: 

Hot-melt extrusion to metoda polegająca na dyspergowaniu substancji leczniczej w stopionym 

polimerze, a następnie formowaniu kształtu otrzymanej mieszaniny poprzez jej wytłaczanie. 

Rozproszenie substancji leczniczej w polimerowej matrycy prowadzi do poprawy jej 

dostępności farmaceutycznej, co wykorzystuje się w przypadku trudno rozpuszczalnych 

substancji leczniczych. Ekstruzja na gorąco jest procesem, który umożliwia wytworzenie 

postaci leku charakteryzujących się natychmiastowym, celowanym lub modyfikowanym – 

przedłużonym uwalnianiem. Metoda ta pozwala na łączenie wielu jednostkowych procesów 

technologicznych, takich jak: rozdrabnianie, dyspergowanie, topienie i nadawanie kształtu 

w jednym ciągłym procesie. Dodatkowo brak wody oraz rozpuszczalników organicznych 

pozwala na zastosowanie substancji, które ulegają rozkładowi w takim środowisku. Umożliwia 

to jednocześnie wykluczenie energochłonnego procesu. W efekcie HME zwiększa efektywność 

prac nad nowym produktem na rynku farmaceutycznym. 

 

Słowa kluczowe: 

hot-melt extrusion, matryca poliemrowa, niesteroidowe leki przeciwzapalne 
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STABILNOŚĆ FIZYKO-CHEMICZNA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH 

Mateusz Różański*, Katarzyna Pielech-Przybylska, Paulina Pęczek 

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii Fermentacji 

i Mikrobiologii, Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży 

*e-mail: mateusz.rozanski@edu.p.lodz.pl 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Mateusz Różański. Jestem doktorantem kierunku Biotechnologia na Politechnice 

Łódzkiej. Wszystkie stopnie studiów ukończyłem ze specjalizacją Technologia Spirytusu 

i Drożdży. Interesuję się sportem oraz filmem. 

 

Abstrakt: 

Stabilność fizykochemiczna to właściwość charakteryzująca się niezmiennymi cechami 

fizycznymi i chemicznymi w określonym czasie. O niepożądanych zmianach podczas 

przechowywania produktu decyduje jego skład. Z uwagi na fakt, że głównym składnikiem 

wódek oraz innych napojów spirytusowych jest alkohol etylowy rolniczy lub destylat rolniczy 

w przypadku tzw. wódek naturalnych (okowit), to jego skład chemiczny będzie determinował 

stabilność gotowego wyrobu. Skutkiem tego może być na przykład zmętnienie, które z reguły 

nie ma znaczącego wpływu na zapach i smak, pozostaje jednak wadą dla oka klienta, ponieważ 

przyczynia się do pogorszenia klarowności wyrobu. Zjawisko to zależy od rodzaju i stężenia 

lotnych związków. Badano wpływ mocy destylatów żytnich i śliwkowych, przechowywanych 

w temperaturze 20°C, 8°C, 0°C, -18°C, na skład jakościowy i ilościowy związków lotnych. 

Destylaty rolnicze rozcieńczono do mocy 40, 50 i 70% obj. Przygotowane próby 

przechowywano w ww. warunkach temperaturowych przez okres 8 tygodni. Zakres badań 

obejmował analizę chromatograficzną wybranych związków lotnych w destylatach przed 

przechowywaniem oraz po 4 i 8 tygodniach przechowywania. W tym samym czasie 

wykonywane były pomiary mętności badanych prób. Analiza otrzymanych wyników wykazała, 

że w czasie przechowywania zmianie ulegają stężenia wszystkich oznaczanych związków. 

Ponadto zauważono, że rodzaj spirytusu, jego moc i temperatura przechowywania mają wpływ 

na zmiany klarowności napoju spirytusowego. 

 

Słowa kluczowe: 

stabilność fizykochemiczna, wyroby spirytusowe, związki lotne, zmętnienie 
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RODZINA W SYTUACJI CHOROBY PSYCHICZNEJ  

- NA PRZYKŁADZIE SCHIZOFRENII 

Joanna Siewierska*, Jan Chodkiewicz 

IInstytut Psychologii UŁ ul. Smugowa 10/12 91-433 Łódź 

*e-mail: joasia.siewierska@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Joanna Siewierska - absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia. 

Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk 

o Wychowaniu. 

 

Abstrakt: 

Celem badań jest próba opisania psychologicznych cech opiekunów krewnych chorych na 

schizofrenię, które przyczyniają się do pogłębienia lub zmniejszenia negatywnych 

konsekwencji wynikających z opieki. Z grupy chorób psychicznych wybrano schizofrenię ze 

względu na to, iż jest uważana za najcięższą chorobę, między innymi ze względu na fakt, iż 

niesie za sobą najpoważniejsze skutki psychospołeczne oraz z uwagi na przewlekły 

i epizodyczny. Analizowano związek między ciężarem opieki a nieadaptacyjnymi schematami 

poznawczymi i strategiami radzenia sobie ze stresem wykorzystywanym przez opiekunów. 

Poznanie tego obszaru problemowego może być ważne dla planowania i wdrażania programów 

wsparcia dla osób opiekujących się bliskimi chorymi psychicznie. 

 

Słowa kluczowe: 

obciążenie opiekunów, schizofrenia, schematy poznawcze 
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DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA WYBRANYCH CHORÓB 

GENETYCZNYCH U KOTÓW (ŁAC. FELIS CATUS) 

Klaudia Staszak*, Angelika Andrzejewska, Karolina Lisiak - Teodorczyk, Piotr Bociąg, 

Grzegorz Cholewiński, Jacek Wojciechowicz 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 

*e-mail: klaudia.staszak888@gmail.com 

 

Kilka słów o sobie: 

Klaudia Staszak – studentka piątego roku kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań związany jest głównie z zagadnieniami 

diagnostyki genetycznej. 

 

Abstrakt: 

Choroby genetyczne zwierząt stanowią istotny problem dla hodowców. Wprowadzanie do 

weterynarii testów identyfikujących predyspozycje do występowania chorób genetycznych 

kotów może odgrywać kluczową rolę w hodowli tych zwierząt. 

Jedną z przyczyn niewydolności serca wśród kotów jest kardiomiopatia przerostowa (HCM). 

HCM u kotów związane jest z występowaniem mutacji c.93G>C i c.2460C>T w genie 

MYBPC3. Gangliozydoza typu 2 (GM2), lizosomalna choroba spichrzeniowa, skorelowana 

jest z mutacją c.390_393delGGTC w genie HEXB. Skutkuje odkładaniem się w mózgu 

gangliozydów, zaburzających jego funkcjonowanie. Inną chorobą dziedziczną jest 

wielotorbielowatość nerek (PKD), związana z tworzeniem torbieli nerkowych. U kotów 

chorych na PKD zidentyfikowano mutację c.10063C>A w genie PKD1, która prowadzi do 

syntezy niefunkcjonalnego białka.  

Celem pracy było opracowanie testów identyfikujących predyspozycje genetyczne kotów do 

powyższych schorzeń. Zaprojektowano startery do reakcji PCR i zoptymalizowano warunki 

amplifikacji. Otrzymane produkty sekwencjonowano metodą Sangera. 

Opracowane testy DNA mogą stanowić podstawę diagnostyki tych chorób, umożliwiając ich 

jednoznaczną diagnozę. Ponadto pozwalają na wykrycie bezobjawowego nosicielstwa mutacji 

(GM2), dając szansę na wyeliminowanie choroby z linii hodowlanych. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. 

 

Słowa kluczowe: 

diagnostyka genetyczna, kardiomiopatia przerostowa, gangliozydoza typu 2, 

wielotorbielowatość nerek  
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Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 

W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem podłoży molekularnych rozwoju różnych 

chorób cywilizacyjnych, w tym depresji i stwardnienia rozsianego. 

 

Abstrakt: 

Zaburzenia depresyjne (ZD) i stwardnienie rozsiane (SM) należą do chorób cywilizacyjnych. 

Według WHO 350 mln ludzi na świecie cierpi na ZD a na SM 2,3 mln ludzi. Mimo wielu badań 

podłoże ZD i SM wciąż pozostaje niejasne. Celem niniejszych badań było określenie wpływu 

polimorfizmów pojedynczego nukleotydów (SNP) w genach kodujących enzymy 

zaangażowane w stres oksydacyjny i nitarcyjny w rozwoju ZD i SM. Materiał obejmował 

genomowe DNA wyizolowanego z krwi pobranej od pacjentów ze zdiagnozowanymi ZD lub 

SM oraz od osób bez żadnej z chorób (grupa kontrolna). Badania przeprowadzono z użyciem 

sond TaqMan w reakcji real-time PCR. Analizie poddano trzy polimorfizmy zlokalizowane 

w genach katalazy (c.-89A>T – CAT), manganowej dysmutazy ponadtlenkowej (c.47T>C 

(p.Val16Ala) – SOD2) i syntetazy tlenku azotu 1 (c.-420-34221G>A – NOS1). Analiza 

rozkładu genotypów dla SNP w genie SOD2 wykazała, że genotyp T/T zwiększał ryzyko 

wystąpienia zarówno ZD jak i SM. Co więcej, w przypadku SM genotyp  C/C zmniejszał 

ryzyko rozwoju SM. W przypadku polimorfizmu CAT genotyp A/A zmniejszał ryzyko 

wystąpienia ZD podczas gdy genotyp A/T zwiększał je. Brak tych zależności był obserwowany 

u osób z SM. Z kolei polimorfizm w genie NOS1 nie modulował ryzyka wystąpienia ZD, ale 

w przypadku SM genotyp G/G tego SNP zwiększał, a genotyp G/A zmniejszał ryzyko rozwoju 

tej choroby. Badania te potwierdzają że stres oksydacyjny i nitracyjny stanowią istotny aspekt 

w molekularnym podłożu rozwoju ZD i SM. 

 

Słowa kluczowe: 

depresja, stwardnienie rozsiane, polimorfizmy pojedynczego nukleotydu 
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