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INFORMACJE KONFERENCYJNE  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu 2018” 

 to konferencja organizowana z myślą o Tobie! 

 

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. 

Wiedza to nic innego, jak informacje zdobywane poprzez doświadczenie, wzajemną 

komunikację i wyciąganie wniosków. 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 „Wiedza Kluczem do Sukcesu” 

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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HARMONOGRAM KONFERENCJI 

 

 

Centrum Biznesowe  

FAKTORIA 

ul. Dowborczyków 25 , Łódź 

 

 

20.01.2018 (Sobota) 
 

Harmonogram 

08:00 - 14:00 Rejestracja 

09:00 - 09:30 Rozpoczęcie Sala nr 3 

09:30 – 11:10 Sesja posterowa Sala nr 1 

09:30 – 11:20 Nauki Społeczne i Prawne Sala nr 3 

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 16:50 Nauki Przyrodniczo-Medyczne Sala nr 1 

 12:40 – 12:50 Przerwa kawowa 

 14:00 – 14:50 Obiad II 

11:30 – 15:50 Nauki Ścisłe i Techniczne Sala nr 3 

 13:00 – 13:50 Obiad I 
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Zawartość kwasów tłuszczowych oraz ergosterolu w grzybni 

szczepu Metarhizium robertsii inkubowanej w obecności 

tributylocyny odzwierciedleniem płynności błony 

Paulina Stolarek, Justyna Nykiel-Szymańska, Przemysław Bernat 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź 

e-mail: paulina.siewiera@biol.uni.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Paulina Stolarek. Reprezentuję Uniwersytet Łódzki. Zajmuję się głównie analizą 

oddziaływania związków cynoorganicznych na lipidom grzybów strzępkowych. 

 

Abstrakt: 

Błona komórkowa stanowi element strukturalny każdej komórki. W wyniku działania 

czynników zewnętrznych, dynamika tej bariery ochronnej ulega zmianie. Stopień płynności 

membran zależy w dużej mierze od długości i stopnia nienasycenia łańcuchów kwasów 

tłuszczowych, a także zawartości steroli. Modyfikacje płynności błon plazmatycznych mogą 

być związane z mechanizmami adaptacyjnymi komórki wobec substancji toksycznych. 

Celem przeprowadzonych badań były analizy ilościowe kwasów tłuszczowych (FA) oraz 

ergosterolu (ERG) w grzybni Metarhizium robertsii inkubowanej w obecności tributylocyny 

(TBT). 

Analiza GC-MS wykazała, iż kwasy: palmitynowy i stearynowy (~55%) oraz oleinowy 

i linolowy (~45%) są głównym budulcem badanych błon grzybowych. Stosunek zawartości 

kwasów 16- do 18-węglowych wyniósł 1,4. Wpływ TBT na względne ilości FA okazał się być 

nieistotny, jednakże stężenie kwasów tłuszczowych wzrosło z 16,8 do 31,3 mg/g s.m. po 

ekspozycji komórek na badany związek. W wyniku analizy HPLC-MS/MS, stężenie ERG 

w grzybni M. robertsii zostało oszacowane na 0,17 mg/g s.m. W błonach komórek 

eksponowanych na TBT poziom sterolu grzybowego był wyższy o 68% w porównaniu do 

komórek kontrolnych. 

Mechanizmy adaptacyjne szczepu M. robertsii wobec TBT nie są związane z modyfikacjami 

długości i stopnia nienasycenia kwasów tłuszczowych lecz z usztywnieniem błony komórkowej 

w skutek wzmożonej syntezy ergosterolu. 

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (Projekt 

nr 2015/19/N/NZ9/00459). 

 

Słowa kluczowe: 

kwasy tłuszczowe, ergosterol, płynność błony, tributylocyna, Metarhizium robertsii
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Wpływ butylowych związków cyny na syntezę acylogliceroli przez 

komórki grzybowe Metarhizium robertsii 

Paulina Stolarek, Justyna Nykiel-Szymańska, Przemysław Bernat 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź 

e-mail: paulina.siewiera@biol.uni.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Paulina Stolarek. Jestem doktorantką 4. roku studiów doktoranckich. Zajmuję się 

głównie analizą oddziaływania związków cynoorganicznych na lipidom grzybów 

strzępkowych. 

 

Abstrakt: 

Acyloglicerole są głównymi składnikami tłuszczów zapasowych. W zależności od stopnia 

estryfikacji alkoholu wyróżnia się mono-, di- (DAG) i triacyloglicerole (TAG). TAG pełniące 

funkcje zapasowego materiału energetycznego komórki zazwyczaj przeważają ilościowo nad 

pozostałymi acyloglicerolami. Natomiast DAG wykorzystywane są do syntezy 

fosfatydyloetanoloamin i fosfatydylocholin (PC) oraz pełnią funkcję cząsteczek sygnałowych. 

Celem przeprowadzonych badań była analiza oddziaływania di- (DBT) i tributylocyny (TBT) 

na ilość acylogliceroli syntetyzowanych przez szczep Metarhizium robertsii. 

Analiza widm masowych ukazała, iż spośród 17 rodzajów acylogliceroli oznaczonych 

w grzybni M. robertsii, 5 z nich stanowiło DAG (reprezentując aż 80% lipidów neutralnych), 

natomiast pozostałe 12 zidentyfikowano jako TAG. Najwyższe zawartości odnotowano dla 

następujących DAG: 16:0 16:0 (~27,7-40,9%), 18:0 18:1 (~17,2%) oraz 18:1 18:1 (~12,2-

16,7%). Po ekspozycji na badane związki, ilość DAG 16:0 16:0 wzrosła o 30% po 3 h inkubacji 

i przeciwnie zmalała o 20% po upływie 24 h. Co więcej, dla komórek traktowanych DBT 

stosunek stężenia DAG/TAG wzrósł z 3,9 do 4,6, a stosunek stężenia DAG/PC zmalał z 0,013 

do 0,005. 

Obecność butylowych związków cyny nie wpływa istotnie na względne ilości 

zidentyfikowanych acylogliceroli, jednakże ekspozycja grzybni na DBT powoduje wzmożone 

wykorzystanie DAG do syntezy PC. 

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (Projekt 

nr  2015/19/N/NZ9/00459). 

 

Słowa kluczowe: 

butylowe związki cyny, acyloglicerole, Metarhizium robertsii, HPLC-MS/MS
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Hodowla celulozy bakteryjnej przez szczep Gluconacetobacter 

xylinus jako sposób na utylizację odpadów 

Marta Kaźmierczak, Weronika Niwald- Jaźwińska, Tomasz P. 

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

Żywności, ul. B. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź, 

e-mail: martakaz@o2.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką na Politechnice Łódzkiej. Ponadto uczę języka angielskiego i jestem 

instruktorem Indoor Cycling. W moim życiu nie ma miejsca na nudę. Kocham podróże 

i podejmowanie nowych wyzwań. 

 

Abstrakt: 

Celuloza bakteryjna jest nanobiomateriałem produkowanym przez bakterie z rodzaju 

Aerobacter, Gluconacetobacter, Achromobacter, Agrobacterium, Alacaligenes, Azotobacter, 

Pseudomonas, Rhizobium i  Sarcina. Do produkcji na skalę przemysłową najczęściej 

wykorzystywany jest szczep Gluconacetobacter xylinus. Mikroorganizmy te, o cylindrycznym 

kształcie, należą do bakterii Gram (-), zwykle występują pojedynczo, w postaci dwoinek lub 

niekiedy łańcuszków. W warunkach naturalnych bytują w owocach i kwiatach. Dzięki 

perytrychalnemu urzęsieniu wykazują zdolność ruchu, którą tracą wraz z wiekiem. Celuloza 

bakteryjna jest jednym z końcowych produktów procesu metabolizmu węgla zachodzącego 

u szczepu Gluconacetobacter xylinus. Synteza odbywa się zawsze warstwami, z dnia na dzień 

zwiększa się grubość błony celulozowej. 

Standardowo celuloza bakteryjna jest otrzymywana dzięki prowadzeniu hodowli bakteryjnej 

na płynnym podłożu Schramma- Hestrina, w którym dominującym składnikiem jest glukoza. 

Jednak, w zależności od tego, jakie źródło węgla jest dostarczone do hodowli, struktura 

otrzymanej celulozy może się od siebie różnić. Dobierając warunki hodowli i dodatek różnych 

substancji do podłoży hodowlanych możemy kontrolować takie parametry celulozy bakteryjnej 

jak rozmiar, kształt, masa molowa. 

W trakcie prowadzenia własnych badań, jako źródło węgla w podłożu stosowano stałe 

mieszanki kauczuków naturalnych jak i mieszanki kauczuków butadienowo-stearynowych, 

stosowane przy produkcji opon samochodowy 

 

Słowa kluczowe: 

Gluconacetobacter xylinus, celuloza bakteryjna, utylizacja odpadów
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Biodegradacja i detoksykacja alachloru przez mikroskopowy 

grzyb strzępkowy Trichoderma koningii 

Justyna Nykiel-Szymańska, Paulina Stolarek, Przemysław Bernat, Mirosława Słaba 

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

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

e-mail: justyna.nykiel@biol.uni.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ. Moje 

zainteresowania naukowe dotyczą mikrobiologicznej degradacji i wspomaganej fitoremediacji 

chlorowanych związków organicznych 

 

Abstrakt: 

Alachlor [2’-6’-dietylo-N-(metoksymetylo)-chloroacetanilid] jest herbicydem przed- 

i powschodowym, powszechnie stosowanym w ochronie upraw rolniczych i ogrodniczych ze 

względu na jego dużą skuteczność oraz umiarkowaną trwałość w środowisku. Biodegradacja 

jest najważniejszą i najefektywniejszą drogą eliminacji ksenobiotyków w glebie, a kluczową 

rolę w tym procesie przypisuje się mikroorganizmom wyizolowanym ze skażonych środowisk, 

które często charakteryzują się tolerancją w stosunku do toksycznych związków. W pracy 

zostanie przedstawiona degradacja alachloru przez mikroskopowy grzyb strzępkowy T. 

koningii, który posiada zdolność do szybkiej eliminacji tego ksenobiotyku. Znikomą zawartość 

herbicydu, dodawanego do hodowli w stężeniu 50 mg/L, odnotowano już po 72 h inkubacji 

(ok. 1%). Jakościowa analiza rozkładu substratu, oparta na analizie par MRM,  umożliwiła 

zidentyfikowanie siedmiu metabolitów, które powstają w wyniku reakcji hydroksylacji 

i dechlorynacji. Wykazano, że biodegradacja alachloru przez badany szczep jest złożonym 

procesem obejmującym udział cytochromu P450 oraz niespecyficznych enzymów 

oksydoredukcyjnych. Zastosowany test toksyczności z A. franciscana wskazuje na prawie 

100% redukcję toksyczności podczas biotransformacji herbicydu przez T. koningii. Uzyskane 

wyniki badań wskazują na potencjalne zastosowanie T. koningii w bioremediacji obszarów 

skażonych herbicydami chloroacetanilidowymi. 

 

Słowa kluczowe: 

biodegradacja, alachlor, Trichoderma koningii, toksyczność
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Ocena zmian w profilu fosfolipidowym  grzybów strzępkowych 

z rodzaju Trichoderma sp. i Umbelopsis sp. podczas eliminacji 

chlorowanych związków organicznych 

Justyna Nykiel-Szymańska, Paulina Stolarek, Przemysław Bernat, Mirosława Słaba 

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

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

e-mail: justyna.nykiel@biol.uni.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ. Moje 

zainteresowania naukowe dotyczą mikrobiologicznej degradacji i wspomaganej fitoremediacji 

chlorowanych związków organicznych 

 

Abstrakt: 

Alachlor i kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) są związkami lipofilnymi, które mogą 

przenikać do błony cytoplazmatycznej, powodując zwiększenie jej płynności.  Fosfolipidy 

(PLs), będące głównym składnikiem błon biologicznych, są wrażliwe na stres wywołany 

oddziaływaniem środowiska zewnętrznego. Zmiany w PLs mogą mieć także istotny wpływ na 

pobór toksycznych związków do wnętrza strzępek, a przez to wpływać na tempo ich 

wewnątrzkomórkowych przekształceń. Wstępne wyniki badań wskazują na zdolność grzybów 

strzępkowych z rodzaju Trichoderma oraz Umbelopsis do efektywnej eliminacji alachloru i 2,4-

D. Celem prowadzonych badań było określenie zmian w profilu fosfolipidowym grzybów 

Trichoderma sp. i Umbelopsis sp. podczas eliminacji alachloru i 2,4-D. Wykorzystując 

spektrometrię mas zidentyfikowano i oznaczono ilościowo skład fosfolipidów błonowych 

badanych szczepów. Zidentyfikowano 91 rodzajów PLs. Wykazano, że alachlor i 2,4-D 

wywołują modyfikacje w profilu fosfolipidowym badanych szczepów, w tym także zmiany 

w procentowej zawartości głównych klas PLs - fosfatydylocholin (PC) 

i fosfatydyloetanoloamin (PE). Herbicydy spowodowały spadek zawartości PE, który jest 

skorelowany ze wzrostem poziomu PC. Otrzymane wyniki wskazują, że oporność badanych 

grzybów na alachlor i 2,4-D może być związana ze zdolnością do modulowania składu 

fosfolipidów w odpowiedzi na chlorowane związki organiczne.  

Praca badawcza była finansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki 

Nr 2015/19/B/NZ9/00167 

 

Słowa kluczowe: 

fosfolipidy, alachlor, 2,4-D, grzyby strzępkowe
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Tajemnicze owady z rzędu Phasmatodea 

Anna Łazuka 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii 

e-mail: dragonia@onet.eu 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Anna Łazuka, jestem studentką trzeciego roku Biologii na Uniwersytecie 

Śląskim. Interesuję się owadami z rzędu Phasmodea, hoduję je od 12 lat. Poza tym, do moich 

zainteresowań należy medycyna, szczególnie medycyna sądowa. Lubię także góry 

 

Abstrakt: 

Phasmatodea to rząd tropikalnych oraz subtropikalnych owadów zamieszkujących głównie lasy 

deszczowe. Większość z nich aktywna jest nocą, żerują głównie na drzewach i krzewach. 

Przechodzą przeobrażenie niezupełne czyli takie, w którym młode osobniki są bardzo podobne 

do osobnika dorosłego. Należą do nich jedne z największych owadów świata takie jak 

Phobaeticus chani czy Heteropteryx dilatata. Pod względem morfologii można wyróżnić trzy 

typy straszykowatych: patyczaki, straszyki i liśćce. Patyczaki mają bardzo wydłużone ciało, do 

złudzenia przypominają gałęzie drzew. Straszyki są masywniejsze, pokryte licznymi kolcami 

i wyrostkami. Natomiast liśćce posiadają  silnie spłaszczone ciało, pokryte nawet systemem 

struktur, które łudząco przypominają nerwację liścia. Takie przystosowanie straszykowatych 

do życia w lasach tropikalnych nosi nazwę mimetyzmu. Dzięki doskonałemu kamuflażowi, 

owady te, są praktycznie niewidoczne wśród koron drzew. Potrafią nawet kołysać się na boki 

imitując ruch roślin na wietrze. niektóre z nich posiadły zdolność strydulacji czyli wydawania 

dźwięków, które mają odstraszyć potencjalnego drapieżnika. Owady z rzędu Phasmatodea są 

niewątpliwie niesamowitymi i niezwykle ciekawymi owadami, które warto badać, aby jeszcze 

bardziej poznać ich niesamowite przystosowania do środowiska, w którym żyją. Warto 

wspomnieć, że zwierzęta te z powodzeniem można hodować w domu, co może być doskonałym 

pomysłem na samodzielne obserwacje tych niesamowitych, egzotycznych owadów. 

 

Słowa kluczowe: 

Phasmodea, straszykowate, straszyki, patyczaki, liśćce,
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Podłoże genetyczne rozszczepu podniebienia u psa domowego 

(Canis lupus familiaris) 

Patrycja Florczuk-Kołomyja1, Joanna Gruszczyńska1, Maciej Miąsko1,  

Arkadiusz Matuszewski2 

(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 w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 

Abstrakt: 

Rozszczep podniebienia (ang. Cleft palate – CP) jest jedną z najczęstszych wad wrodzonych 

występujących zarówno u psa domowego, jak i człowieka. Zgodnie z wytycznymi WHO z 2013 

roku zaliczany jest do rozszczepów twarzoczaszki, jednakże do odrębnej ich grupy niż 

rozszczep wargi z/bez rozszczepu podniebienia (ang. Cleft palate with or without cleft palate – 

CL/P).  

Wada ta charakteryzuje się brakiem zrostu struktur podniebiennych, efektem czego jest 

połączenie jamy ustnej z nosową. Skutkiem wystąpienia tego defektu jest utrudnione lub 

całkowicie uniemożliwione ssanie, a także przedostawanie się mleka do dolnych dróg 

oddechowych co skutkować może wystąpieniem zachłystowego zapalenia płuc. 

Dotychczasowe badania wykazały, iż najbardziej predysponowane do wystąpienia CP są psy 

ras brachycefalicznych. Występowanie tego defektu dotychczas zaobserwowano nie tylko 

u człowieka i psa domowego, ale również kota, bydła domowego, świni, nietoperzy, królika, 

kozy czy owcy. Dotychczasowe badania wykazały, iż CP u psa domowego w przeciwieństwie 

do człowieka charakteryzuje się jednakowym podłożem genetycznym oraz sposobem 

dziedziczenia, określanym jako monogenowy autosomalny recesywny, jak CL/P. Dlatego też 

analizując badania dotyczące warunkowania CP u myszy oparte na wyłączeniu ekspresji 

poszczególnych genów można wytypować geny kandydujące związane z CP u psa domowego 

i podzielić je na geny, których produkty należą do: czynników transkrypcyjnych, białek 

sygnałowych oraz transmembranowych. 

 

Słowa kluczowe: 

rozszczep podniebienia, podłoże genetyczne, wada wrodzona



 

22 

 

Wirus Y Ziemniaka (PVY) jako realne zagrożenie w hodowli 

ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L. 

Klaudia Werner 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

e-mail: 284024@stud.umk.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Klaudia Werner- studentka III roku biotechnologii na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 

UMK w Toruniu. Od niedawna zainteresowana wirusologią roślinną oraz szeroko rozumianą 

mikrobiologią. 

 

Abstrakt: 

Wirus Y Ziemniaka (ang. Potato Virus Y - PVY) należy do jednych z najpoważniejszych 

czynników chorobotwórczych porażających w ostatnich latach plantacje ziemniaka (Solanum 

Tuberosum L.) - najbardziej znanego przedstawiciela roślin rodziny psiankowatych. Szacuje 

się, że powoduje straty w zbiorach nawet do 80% w przypadku odmian podatnych na infekcje. 

Wywoływana przez wirusa nekroza bulw ziemniaka, dyskwalifikuje zainfekowane plony jako 

materiał do dalszego rozmnażania w postaci sadzeniaków oraz jako surowiec wykorzystywany 

do produkcji przetworów ziemniaczanych. Ze względu na wegetatywne rozmnażanie 

ziemniaka, jest to roślina szczególnie podatna na kumulację chorób wirusowych. Głównym 

wektorem odpowiedzialnym za rozprzestrzenianie się PVY wśród roślin uprawnych jest 

mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae). Jest to owad silnie polifagiczny, który 

jest źródłem zakażeń wirusowych u wielu innych gatunków roślin. W celu ochrony roślin przed 

patogennym działaniem Wirusa Y Ziemniaka stosuje się środki chemiczne zwalczające 

mszyce, wykonuje się zabiegi mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz 

zaleca się sadzenie certyfikowanych, wolnych od zakażeń sadzeniaków. 

 

Słowa kluczowe: 

ziemniak, PVY, wirusy roślinne, mszyca
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Rola genu KIT w procesie melanogenezy 

Jakub Kubiś, Jan Bińkowski 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 

e-mail: jakub.kubis1996@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Jakub Kubiś, pochodzę z małej miejscowości Krzyż Wielkopolski i studiuję 

biotechnologię na ZUT w Szczecinie. Interesuję się zagadnieniami z dziedziny genetyki przez 

co biorę czynny udział w życiu dwóch kół naukowych o tej tematyce. 

 

Abstrakt: 

Melanogeneza jest procesem, w którym powstają wielkocząsteczkowe pigmenty tzw. 

melaniny.  Odpowiadają one za najbardziej widoczne cechy fenotypowe takie jak barwa skóry, 

tęczówki oka, włosów lub sierści. Dało to podstawy do podjęcia badań zmierzających do 

poznania genetycznego podłoża występowania takich różnic w ubarwieniu zwierząt na 

przykładzie genu KIT norki amerykańskiej, który odgrywa ważną rolę w procesach 

gametogenezy, hemopoezy oraz melanogenezy. W melanogenezie KIT nie ma bezpośredniego 

wpływu na ten proces, lecz działa pośrednio na migracjię, proliferację i przeżywalności 

melanocytów.   

 Przeprowadziliśmy badania, w których na podstawie sekwencji genu KIT u fretki 

domowej stworzyliśmy startery do przeprowadzenia reakcji PCR-NESTED na DNA 

wyizolowanym od różnych odmian barwnych norki. Wynikiem tego było uzyskanie metodą 

Sangera sekwencji eksonów 12 i 13 wraz z intronami i sekwencją 3\'UTR genu KIT. Po analizie 

sekwencji nie znaleźliśmy żadnych zmienności pomiędzy różnymi odmianami barwnymi  

w tym locus, lecz udało się ustalić, że ekson 13 jest ostatnim eksonem genu KIT u norki. 

Następnie tą samą metodą uzyskaliśmy sekwencję 1 eksonu i intronu wraz z kawałkiem 

sekwencji 5\'UTR i w tym locus znaleźliśmy wiele obiecujących zmienności, których 

występowanie potwierdzaliśmy za pomocą PCR-RFLP w celu uzyskania sekwencji 

konsensusowej. Na jedną zmienność został również zaprojektowany ASA-PCR w celu jej 

zgenotypowania i potwierdzenia sprzężenia z ubarwieniem szafir-cross. 

 

Słowa kluczowe: 

melanogeneza, KIT, gen, norka, pcr
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Porównanie składu chemicznego i morfologicznego ciała zwierząt 

karmowych 

Maciej Miąsko1, Joanna Gruszczyńska1, Patrycja Florczuk-Kołomyja1,  

Arkadiusz Matuszewski2, Monika Łukasiewicz2 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, 

(1) Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt.  

(2) Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu 

e-mail: maciej_miasko@sggw.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Maciej Miąsko absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, student 

studiów doktoranckich w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. Pracownik Działu Żywienia Zwierząt w Zoo w Warszawie. 

 

Abstrakt: 

Żywienie zwierząt to jedna z najważniejszych czynności w chowie i hodowli zwierząt.  

Zapewnienie odpowiednio zbilansowanej diety przysparza niekiedy wiele trudności 

w szczególności kiedy jedno zwierzę jest pokarmem dla innego osobnika. Takie sytuacje 

spotkać można w żywieniu ptaków drapieżnych, węży, czy kotowatych. Zwierzęta karmowe to 

grupa składająca się z gatunków zwierząt należących do kręgowców i bezkręgowców. 

Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, wczesnym dojrzewaniem płciowym oraz wysoką 

plennością. Spośród kręgowców  zaliczanych do karmowych najliczniejszą grupę stanowi rząd 

Rodentia tj. mysz, szczur, świnka morska. Mniej znanymi gatunkami są myszorówka natalska 

czy nornik wschodni. Zwierzęta karmowe mogą stanowić główny pokarm zwierząt bądź być 

tylko dodatkiem. W celu odpowiedniego zbilansowania diety dla zwierząt potrzebna jest 

wiedza na temat składu chemicznego, budowy anatomicznej i procentowego udziału 

poszczególnych części ciała.  

Celem pracy jest porównanie gatunków zwierząt karmowych należących do rzędu gryzoni oraz 

gromady ptaki pod względem zawartości składników chemicznych oraz procentowego udziału 

poszczególnych części ciała. 

 

Słowa kluczowe: 

zwierzęta karmowe, skład morfologiczny ciała, skład chemiczny ciała, gryzonie
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Rola genu Pax3 w procesie melanogenezy 

Jan Bińkowski, Jakub Kubiś 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologi i Hodowli Zwierząt, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

e-mail: jan.binkowski96@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Celem prac studenckiego koła naukowego genetyków zwierząt jest poznanie genetycznego 

uwarunkowania barwności norki amerykańskiej. Opiekunem koła naukowego jest prof. dr hab. 

Marek Kmieć prof. zw. 

 

Abstrakt: 

Produkt ekspresji genu Pax3 jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w proces 

różnicowania się  komórek macierzystych grzebienia nerwowego w melanocyty, podczas 

rozwoju embrionalnego zwierząt. W trakcie życia osobniczego ekspresja genu Pax3 jest 

elementem odpowiedzi komórkowej jednostek melanocytarnych na promieniowanie UV. 

Mutacje w obrębie genu Pax3 mogą prowadzić do: zmian letalnych w okresie zarodkowym, 

zaburzeń: ubarwienia, słuchu, wzroku oraz ogólnego obniżenia witalności organizmu. 

Celem prac jest poznanie sekwencji genu Pax3 na modelu norki amerykańskiej (Neovison 

vison) oraz stwierdzenie wpływu zmienności w nim obserwowanych na proces melanogenezy. 

Określenie sekwencji nukleotydowej oraz fenotypowego efektu mutacji genu kandydata ma 

pogłębić obecny stan wiedzy na temat genetycznego uwarunkowania barwy okrywy włosowej, 

jednocześnie może stanowić istotną wartość wniesioną z punktu widzenia prowadzenia 

hodowli zwierząt, których jakość hodowlana w dużej mierze zależna jest od: zdolności 

rozpłodowej oraz umaszczenia.  

Prace prowadzone były wieloetapowo, w pierwszej kolejności fragmenty genu Pax3: region 

5`UTR, eksony 1, 2, 3, 4 (wskazane przez literaturę jako potencjalnie istotne) amplifikowano 

metodą NESTED-PCR, następnie sekwencjonowano, a wykryte mutacje genotypowano 

metodami: MTPA-PCR, RFLP-PCR, HRM-rtPCR. 

Stwierdzono występowanie statystycznie istotnej asocjacji między polimorfizmem w regionie 

5`UTR, a umaszczeniem norki amerykańskiej. 

 

Słowa kluczowe: 

norka amerykańska, Pax3, melanocyty, genetyka zwierząt, melanogeneza



 

26 

 

Mangan – wpływ na wybrane parametry krwi i zawartość 

w tkankach w zależności od formy podania w paszy  

dla kurcząt brojlerów 

Arkadiusz Matuszewski1, Monika Łukasiewicz1, Maciej Miąsko2,  

Patrycja Florczuk-Kołomyja2 

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

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

e-mail: arkadiusz_matuszewski@sggw.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Arkadiusz Matuszewski – doktorant na Wydziale Nauk o Zwierzętach, w Zakładzie Hodowli 

Drobiu SGGW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko pojętej hodowli drobiu, 

ptaków ozdobnych oraz ornitologii 

 

Abstrakt: 

Mangan (Mn) jest elementem niezbędnym w żywieniu, w procesach enzymatycznych 

zachodzących w trakcie metabolizmu lipidów czy węglowodanów. Odgrywa także znaczącą 

rolę w procesie wzrostu drobiu, a co za tym idzie - przyczynia się do poprawy wyników 

produkcyjnych. Normy żywienia zwierząt podają, że rekomendowana ilość tego 

mikroelementu dla kurcząt rzeźnych wynosi 60mg/kg paszy. W praktyce, udział tego 

pierwiastka jest znacznie wyższy, ze względu na jego znacznie gorszą  przyswajalność 

w postaci nieorganicznej - siarczanu manganu i tlenków, które obecnie są podstawową formą 

podawaną w mieszankach paszowych.  

Celem doświadczenia było określenie i porównanie wpływu nanocząstek Mn oraz tlenku MnO2 

na wybrane parametry krwi oraz zawartość pierwiastka w wybranych tkankach. Kurczęta 

zostały podzielone na grupy doświadczalne, po 7 ptaków w grupie. Czynnikiem różnicującym 

był udział nanocząstek Mn i tlenku manganu MnO2 (30, 60 i 100mg/kg paszy + kontrola). Ptaki 

były odchowywane były w klatkach indywidualnych do 42. dnia życia. W trakcie uboju 

pobrano krew  z tętnicy szyjnej. Oznaczono parametry takie jak AST, ALT, ALP, glukozę, 

cholesterol, TG, wapń, fosfor i kreatynę w Weterynaryjnym Laboratorium Diagnostycznym 

w SGGW w Warszawie. Zawartość Mn w wybranych tkankach takich jak wątroba i mięsień 

piersiowy została wykonana Akredytowanym Centrum Analitycznym SGGW. Wykazano 

istotne różnice w zawartości wybranych parametrów krwi i akumulacji omawianego 

pierwiastka w tkankach między grupami. 

 

Słowa kluczowe: 

nanocząstki manganu, tlenek manganu, kurczęta brojlery, parametry krwi
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Mutualistyczne interakcje roślin z arbuskularnymi grzybami 

mykoryzowymi pod kontrolą fitohormonów 

Anita Kowalczyk 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

e-mail: anittvisser@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku biotechnologia na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Swoją pracę badawczą realizuję na Zakładzie 

Mikrobiologii oraz będąc przewodniczącą Koła Naukowego Biotechnologów. 

 

Abstrakt: 

Rośliny konfrontując osiadły tryb życia z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem musiały 

wypracować strategie pozwalające im na precyzyjne koordynowanie ich wzrostu i rozwoju. 

Jedną z takich strategii jest zdolność do wchodzenia ponad 80% gatunków poznanych roślin 

wyższych w interakcje z mikroorganizmami takimi jak bakterie brodawkowe, czy grzyby 

mykoryzowe. Mutualistyczne symbiozy mykoryzowe modyfikują odpowiedzi roślin na 

zewnętrzne fluktuacje, zwiększając tym samym ich odporność na stres zarówno biotyczny, jak 

i abiotyczny. Choć istnieje aż siedem typów mykoryz, to najlepiej poznaną, będącą \"matką\" 

dla pozostałych, jest mykoryza arbuskularna (AMF), która mogła towarzyszyć roślinom, gdy 

zasiedlały one pierwsze lądy. Fitohormony, będące centralnymi regulatorami rozwoju roślin, 

są kluczowe w modulowaniu ich odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, a także odpowiedzialne są 

za procesy ustanawiania roślinnych symbioz. W obliczu identyfikacji nowej klasy 

fitohormonów - strigolaktonów (SL), poznanie sposobu w jaki hormony współdziałają ze sobą 

dostosowując architekturę roślin do otoczenia, w tym stymulując odpowiedzi sprzyjające 

powstawaniu mykoryz, jest niezbędne do zrozumienia mechanizmów rządzących reakcjami 

roślin na warunki stresowe. W przyszłości pozwoli to na optymalizację upraw na całym 

świecie, a także adaptację terenów dotąd uznawanych za niezdatne agrobiologicznie. 

 

Słowa kluczowe: 

biotechnologia, mikrobiologia, mykoryza arbuskularna, fitohormony
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Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) – jego 

inwazyjność i możliwości przeciwdziałania 

Alicja Żochowska 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii 

e-mail: alicja_zochowska@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem Alicja Żochowska, jestem studentką biotechnologii inżynierskiej, reprezentuje 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Moje zainteresowania naukowe to biologia 

nasion. 

 

Abstrakt: 

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) jest inwazyjnym, szybko 

rozprzestrzeniającym się gatunkiem z rodziny Apiaceae, który zagraża bioróżnorodności oraz 

zdrowiu ludzi. Gatunek ten, początkowo miał być wykorzystywany jako roślina pastewna, 

jednak szybko zorientowano się, że wykazuje niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi oraz 

zwierząt. Zaprzestano jego upraw, jednak barszcz Sosnowskiego zdążył przedostać się do 

środowiska naturalnego i bardzo szybko rozprzestrzenić na terenie Polski. Celem 

przeprowadzonych badań jest znalezienie substancji, które mogą okazać się skuteczne w walce 

z gatunkiem, wywierającym niekorzystny wpływ na środowisko. Znalezienie substancji, która 

umożliwiłaby regulację kiełkowania nasion barszczu Sosnowskiego może okazać się skuteczną 

bronią w walce z tym gatunkiem. 

 

Słowa kluczowe: 

barszcz Sosnowskiego, inwazyjność, broń, zwalczanie
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Modyfikacje chorób roślin przez organizmy endofityczne 

Ada Błaszczyk 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

e-mail: 275295@stud.umk.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika. Pracę dyplomową realizuję na zakładzie mikrobiologii. Od 2017 roku jestem 

wiceprzewodniczącą studenckiego koła naukowego Biotechnologia Thoruniensis. 

 

Abstrakt: 

Jedną standardową i najbardziej powszechną definicją endofityzmu jest to, że infekcje 

w tkankach gospodarza zachodzą bez wywoływania objawów chorobowych i są przejściowe. 

Proces zachodzi więc bezobjawowo, a kolonizacja drobnoustrojów może być uznana jako 

wewnętrzna. 

Innym wątkiem, jaki wyłonił się z niedawnej literatury jest to, że endofityczna modyfikacja 

chorób roślin zależy od środowiska abiotycznego i biotycznego, rośliny będącej gospodarzem 

i / lub patogenu. Innymi słowy, zaszczepienie tym samym endofitem może mieć różne skutki 

w nasileniu choroby. 

Istnieje kilka wyjaśnień, dlaczego ten sam endofit może mieć inny wpływ na nasilenie choroby 

wywołanej przez dwa różne patogeny. Na przykład rozpoznawanie endofitu przez roślinę może 

stanowić podstawę do obrony przed patogenem, a odpowiedź ta może być skierowana dla ściśle 

powiązanych par endofit-patogen. Podstawowe różnice biologiczne między patogenami 

mogłyby również powodować odrębne ekologiczne interakcje z endofitami. 

Szybkie tempo postępu w rozumieniu ekologii endofitów gwarantuje swego rodzaju przerwę, 

aby uporządkować nasze zrozumienie modyfikacji chorób roślin przez endofity i omówić 

przyszłe potencjalne kierunki badań. Przeprowadzono przegląd najnowszej literatury 

dotyczącej modyfikacji takich chorób przez organizmy endofityczne. 

 

Słowa kluczowe: 

endofity, choroby roślin
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Obecne zastosowanie deksmedetomidyny w anestezjologii 

i intensywnej terapii 

Mirosław Malec 

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji,  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, 

ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań 

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: 

Deksmedetomidyna jest nowej generacji wysoce selektywnym agonistą receptora α2-

adrenergicznego, nawet dziesięciokrotnie bardziej selektywnym niż klonidyna. Po podaniu i.v. 

deksmedetomidyna wykazuje szybką dystrybucję z t1/2 w fazie dystrybucji wynoszącym 

6 min. Lek w 94% wiąże się z białkami osocza. Metabolizm następuje w wyniku 

bezpośredniego sprzęgania z kwasem glukuronowym oraz z udziałem izoenzymów cytochromu 

P-450. Jest to lek bardzo wszechstronnie wykorzystywany w praktyce anestezjologicznej. 

Znajduje ona zastosowanie w coraz większej liczbie przypadków klinicznych i nie ogranicza 

się tylko do sedacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Ma właściwości 

przeciwbólowe, sympatykolityczne, działa znieczulająco, a także ma właściwości stabilizujące 

układ sercowo-naczyniowy. Zmniejsza delirium i chroni funkcje oddechowe, co zwiększa 

korzyści z jej stosowania. Bardzo ważna jest również możliwość wykorzystania 

deksmedetomidyny u pacjentów pediatrycznych jako lek wspomagający w sedacji i analgezji 

w oddziale intensywnej terapii oraz do sedacji podczas nieinwazyjnych zabiegów w radiologii, 

takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Celem niniejszej pracy jest 

przedstawienie najnowszych zagadnień dotyczących zalet stosowania deksmedetomidyny 

w znieczuleniu klinicznym i intensywnej terapii, przy jednoczesnym przedyskutowaniu 

problemów i kontrowersji związanych z jej działaniami niepożądanymi. 

 

Słowa kluczowe: 

deksmedetomidyna, intensywna terapia, anestezjologia, agonista receptora α2-

adrenergicznego
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Zastosowanie sugammadeksu u pacjentów pediatrycznych 

Mirosław Malec 

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji,  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, 

ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań 

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 gamma-cyklodekstryną. Jest on pierwszym selektywnym 

środkiem wiążącym środek zwiotczający, wskazanym do odwrócenia blokady nerwowo-

mięśniowej indukowanej podczas znieczulenia ogólnego w celu ułatwienia zabiegów 

chirurgicznych. Mechanizm działania sugammadeksu różni się od mechanizmu innych 

powszechnie stosowanych środków odwracających, takich jak neostygmina i edrofonium. 

Sugammadeks selektywnie wiąże rokuronium lub wekuronium, odwracając w ten sposób 

działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Ze względu na wiązanie się 

z rokuronium w stosunku 1:1 jest w stanie odwrócić dowolną głębokość bloku nerwowo-

mięśniowego. W UE zaleca się stosowanie sugammadeksu w odwracaniu umiarkowanego lub 

głębokiego zwiotczenia mięśni wywołanego przez rokuronium lub wekuronium u pacjentów 

dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) i odwrócenia umiarkowanego zwiotczenia 

mięśni wywołanego przez rokuronium u dzieci (w wieku 2-17 lat).  Do chwili obecnej dostępne 

są ograniczone dane z badań u pacjentów w wieku pediatrycznym. Nie ustalono jeszcze kilku 

czynników związanych z zastosowaniem sugammadeksu, takich jak skuteczność 

i bezpieczeństwo u pacjentów z gorszym stanem zdrowia lub osób z zaburzeniami nerwowo-

mięśniowymi, częstość występowania zdarzeń niepożądanych w większych populacjach 

pacjentów oraz opłacalność leku w stosunku do obecnie stosowanych środków odwracających 

blok nerwowo-mięśniowy. 

 

Słowa kluczowe: 

sugammadeks, pacjenci pediatryczni, blokada nerwowo-mięśniowa
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Regeneracja tkanki chrzęstnej a inżynieria tkankowa 

Katarzyna Pieklarz, Zofia Modrzejewska, Michał Tylman 

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

ul. Wólczańska 213 

e-mail: katarzyna.pieklarz@dokt.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: 

Ubytek chrząstki stawowej jest obecnie istotnym problemem medycznym, z którym boryka się 

wiele grup społecznych i zawodowych. Uszkodzenia mogą powstawać z wielu przyczyn, na 

przykład na skutek urazów, starzenia się tkanki, resekcji guzów nowotworowych, ciężkich 

zakażeń czy wrodzonej deformacji. Niestety proces samoistnej naprawy tkanki chrzęstnej 

prowadzi często do dalszej degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej, utraty funkcji stawu 

oraz zwyrodnieniowych zmian patologicznych. 

Konwencjonalne metody leczenia, opierające się na wykorzystaniu farmakoterapii oraz 

zastosowaniu celowych uszkodzeń tkanki chrzęstnej w celu poburzenia chondrocytów 

i komórek wewnętrznej warstwy ochrzęstnej do produkcji kolagenu i proteoglikanów, są 

klinicznie uzasadnione jedynie w przypadku, kiedy zmniejszają ból pacjenta i poprawiają 

funkcjonowanie stawów. 

Alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań naprawczych tkanki chrzęstnej jest zastosowanie 

osiągnięć, jakie daje inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Tworzenie nowej 

chrząstki dzięki wykorzystaniu komórek macierzystych jest najbardziej obiecującą metodą. 

Współczesne badania potwierdzają możliwość zastosowania mezenchymalnych komórek 

macierzystych, które można pozyskiwać ze szpiku kostnego lub  

z krwi obwodowej. 

Dodatkowo istnieją również zmodyfikowane materiały oraz biorusztowania, które stanowią 

platformę dla przeżycia oraz wzrostu komórek. 

 

Słowa kluczowe: 

tkanka chrzęstna, inżynieria tkankowa, metody naprawcze
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Nowe oblicze nanotechnologii – fulereny i nanorurki jako nośniki 

leków 

Katarzyna Pieklarz, Zofia Modrzejewska, Michał Tylman 

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

ul. Wólczańska 213 

e-mail: katarzyna.pieklarz@dokt.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 ciągu ostatnich kilku lat zauważalny jest gwałtowny rozwój nauk nanotechnologicznych, 

koncentrujących się głównie na badaniu nanostruktur węglowych. Nanocząstki są bowiem 

coraz częściej wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, w tym także w medycynie czy 

inżynierii biomedycznej, powodując, iż XXI wiek nazywany jest okresem nanomedycyny.  

Szczególnie obiecujące wydaje się być zastosowanie fulerenów i nanorurek węglowych. 

Fulereny traktowane są jako silne przeciwutleniacze, łatwo i z dużą szybkością reagujące 

z wolnymi rodnikami. Aktualnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem fulerenów 

w zwalczaniu uszkodzeń powodowanych przez choroby neurologiczne, takie jak np. choroba 

Alzheimera. 

Drugą grupę nanomateriałów, coraz powszechniej analizowanych pod kątem biomedycznym, 

stanowią nanorurki węglowe, będące pustymi w środku, zwiniętymi cylindrycznie warstwami 

grafenowymi zawierającymi atomy węgla o hybrydyzacji sp2. Nanorurki mogą być bowiem 

stosowane jako nośniki leków, np. przeciwnowotworowych. Trwają również prace nad 

wykorzystaniem tej grupy nanomateriałów w leczeniu infekcji wirusowych, a także jako 

elementy w rozrusznikach serca i aparatach słuchowych. 

 

Słowa kluczowe: 

Nanotechnologia, nanomedycyna, fulereny, nanorurki węglowe
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Udział cytochromu P450 w biotransformacji leków 

Barbara Kołodziej 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 

e-mail: barbarakatarzynakolodziej@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką 4-go roku biotechnologii. Poza czynnym udziałem w Kole Naukowym 

Biotechnologia Thoruniensis swój czas wolny wykorzystuję na aktywność fizyczną oraz 

interaktywne zajęcia z dziećmi w języku angielskim. 

 

Abstrakt: 

Biotransformacja leków w organizmie człowieka jest procesem kilkuetapowym, jednak 

najważniejszym z nich jest faza pierwsza, czyli liczne reakcje enzymatyczne katalizowane 

przez cytochrom P450 (CYP). Białka CYP są hemoproteinami pełniącymi rolę końcowych 

oksydaz systemu. Oprócz metabolizmu ksenobiotyków, w tym składników diety czy leków, 

odpowiedzialne są również za metabolizm związków endogennych. Polimorfizm cytochromu 

P450 jak i jego izoform stanowi fundament do oceny, z jaką szybkością oraz efektywnością 

będzie zachodził proces metabolizowania leków. 

 

Słowa kluczowe: 

cytochrom P450, biotransformacja leków, farmacja, monooksygenacja
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Kosmiczne wydarzenia na wczesnym etapie ewolucji Ziemi 

Krzysztof Broda 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 

e-mail: krzybroda@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Krzysztof Broda, jestem doktorantem na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Śląskiego. Na co dzień zajmuje się paleontologią stawonogów, jednakże interesuje się także 

szeroko pojętą astronomią. Lubię również górskie wędrówki. 

 

Abstrakt: 

Układ słoneczny kojarzy się nam ze spokojnym miejscem. Planety obiegają słońce, księżyce 

obiegają planety. Trwa spokój i równowaga, tylko czasem zakłócana zdarzeniami takimi jak 

kolizja z bolidem który zakończył panowanie dinozaurów. Jednak nie zawsze tak było. 

W okresie między 4,4 a 3,8 miliarda lat temu nasz Układ był niezwykle niespokojnym 

i dynamicznym miejscem. Zawierał wielokrotnie więcej planet niż obecnie, przez co często 

dochodziło do kolizji między nimi. W takich warunkach proto Ziemia zderzyła się z planetą 

Theią, a z kolizji tej narodził się księżyc. Miliony lat później etap drugiego ciężkiego 

bombardowania (ang. Late Heavy Bombardment - LHB) ukształtował dziobatą powierzchnię 

księżyca, a Ziemi dał coś niezwykle cennego - oceany. W niniejszej prezentacji omówione 

zostaną wiodące teorie dotyczące powstania naszego satelity i etapu drugiego ciężkiego 

bombardowania - ich przyczyny i skutki. Te dwa wydarzenia są niezwykle istotne z punktu 

widzenia ewolucji życia na naszej planecie. Bez nich życie jakie znamy nigdy by nie powstało, 

albo nie byłoby go wcale. 

 

Słowa Kluczowe: 

Księżyc, LHB, hadaik, ewolucja, układ słoneczny
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Porównanie zawartości wybranych witamin w żółtkach jaj 

kurzych pochodzących z  różnych systemów utrzymania 

Wojciech Wójcik 

Koło Naukowe AVES 

e-mail: wojciooo@onet.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Student zootechniki na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

 

Abstrakt: 

Człowiek od zarania dziejów żywił się jajami zabierając je ptakom. Tradycyjnie jaja mają 

powszechne zastosowanie kulinarne. Stanowią ważne źródło białka oraz wielu składników 

niezbędnych do życia, takich jak: lipidy, witaminy, składniki mineralne i substancje 

o właściwościach prozdrowotnych. Szereg badań ostatnich lat dowodzi, że jaja kurze z uwagi 

na obecność w nich dużej ilości bioaktywnych składników stają się najlepszym surowcem do 

zastosowań biomedycznych i nutraceutycznych. 

Celem pracy było porównanie jakości jaj dostępnych dla konsumenta na rynku warszawskim 

z uwzględnieniem zawartości witamin. 

Materiał badawczy stanowiły jaja (po 20 szt.) pochodzące z 4 systemów utrzymania tj.: 

klatkowego, ściółkowego, wolnowybiegowego i ekologicznego. Jaja zostały poddane 

indywidualnej standardowej ocenie jakości morfologicznej gdzie określono masę jaja, barwę 

i wytrzymałość skorupy, udział białka i żółtka oraz barwę żółtka. Ocenie poddano również 

zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczu (witaminy A i E) z żółtka jaja. 

Wyniki: Wykazano wysoce istotny wpływ systemu utrzymania na zawartość witamin 

rozpuszczalnych w tłuszczu pozyskanego z żółtek jaj pochodzących z różnych systemów 

utrzymania, dostępnych na rynku warszawskim. 

 

Słowa kluczowe: 

jakość jaj, system utrzymania, witaminy
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Mangan - pierwiastek o kluczowym znaczeniu w żywieniu kurcząt 

rzeźnych 

Arkadiusz Matuszewski1, Monika Łukasiewicz1, Maciej Miąsko2,  

Patrycja Florczuk-Kołomyja2 

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

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

e-mail: arkadiusz_matuszewski@sggw.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Arkadiusz Matuszewski – doktorant na Wydziale Nauk o Zwierzętach, w Zakładzie Hodowli 

Drobiu SGGW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko pojętej hodowli drobiu, 

ptaków ozdobnych oraz ornitologii. 

 

Abstrakt: 

Mangan (Mn) jest elementem niezbędnym w żywieniu, w procesach enzymatycznych 

zachodzących w trakcie metabolizmu lipidów czy węglowodanów. Odgrywa także znaczącą 

rolę w procesie wzrostu drobiu, a co za tym idzie - przyczynia się do poprawy wyników 

produkcyjnych. Normy żywienia zwierząt podają, że rekomendowana ilość tego 

mikroelementu dla kurcząt rzeźnych wynosi 60mg/kg paszy. W praktyce, udział tego 

pierwiastka jest znacznie wyższy, ze względu na jego znacznie gorszą  przyswajalność 

w postaci nieorganicznej - siarczanu manganu i tlenków, które obecnie są podstawową formą 

podawaną w mieszankach paszowych.  

Coraz częściej poszukuje się alternatyw o lepszej biodostępności dla ptaków. Przykładem są 

np. formy chelatów lub nanocząstki. Celem doświadczenia było określenie i porównanie 

wpływu nanocząstek Mn oraz tlenku Mn, podawanych w różnym udziale na wyniki 

produkcyjne kurcząt brojlerów Ross 308. Kurczęta zostały podzielone na grupy doświadczalne, 

po 7 ptaków w grupie. Czynnikiem różnicującym był udział nanocząstek Mn i tlenku manganu 

MnO2 (30, 60 i 100mg/kg paszy). Ptaki były odchowywane w klatkach indywidualnych do 42. 

dnia życia. W trakcie wzrostu kontrolowano parametry takie jak spożycie paszy i masę ciała. 

Po uboju wykonano dysekcję, określając wydajność rzeźną, udział mięśni piersiowych, nóg 

i podrobów. Stwierdzono różnice w badanych parametrach. 

 

Słowa kluczowe: 

nanocząstki manganu, tlenek manganu, kurczęta brojlery, wyniki produkcyjne
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Wpływ wieku pierwszego wycielenia na kształtowanie się 

parametrów użytkowych w trakcie trwania laktacji 

Paweł Solarczyk1,2, Kamila Puppel1,2, Grzegorz Grodkowski1,2, Edyta Wąsowska1,2, 

Wojciech Wójcik1, Jan Slósarz1,2 

(1)  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,  

(2) Zakład Hodowli Bydła 

e-mail: pawel_solarczyk@sggw.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Paweł Solarczyk - doktorant na Wydziale Nauk o Zwierzętach 

 

Abstrakt: 

Hodowla bydła mlecznego stanowi jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej na 

świecie i w Polsce, o czym świadczy 4. miejsce pod względem ilości produkowanego surowca 

wśród krajów Unii Europejskiej. W Polsce do produkcji mleka wykorzystywanych jest 12 ras 

bydła oraz mieszańce międzyrasowe (MM) oraz inne rasy o małym znaczeniu gospodarczym. 

Zarówno w Polsce jak i na całym świecie do produkcji białego surowca najczęściej 

wykorzystywane są krowy rasy Holsztyńsko – Fryzyjskiej ze względu na wysoki potencjał 

produkcyjny. Poziom ten rasa ta zawdzięcza, konsekwentnie prowadzonej przez wiele lat pracy 

hodowlanej, w zakresie poprawy cech mleczności oraz cech typu i budowy. Nie byłoby to 

możliwe bez rozwoju biotechnik rozrodu w tym głównie inseminacji, której ogromną zaletą 

(jako metody hodowlanej), jest to, że nasienie najlepszych rozpłodników, po wcześniejszej 

ocenie wartości genetycznej, może być wykorzystywane na szeroką skalę. Celem pracy było 

określenie wpływu wieku pierwszego wycielenia na kształtowanie się parametrów użytkowych 

w trakcie trwania laktacji. 

 

Słowa kluczowe: 

wiek pierwszego wycielenia, parametry użytkowe, laktacja
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Wpływ wieku pierwszego wycielenia na kształtowanie się 

potencjału produkcyjnego pierwiastek 

Paweł Solarczyk1,2, Kamila Puppel1,2, Grzegorz Grodkowski1,2, Edyta Wąsowska1,2, 

Wojciech Wójcik1, Jan Slósarz1,2 

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

Szczegółowej Hodowli Zwierząt,  

(2) Zakład Hodowli Bydła 

e-mail: pawel_solarczyk@sggw.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Paweł Solarczyk -  doktorant na Wydziale Nauk o Zwierzętach 

 

Abstrakt: 

Rosnąca liczba ludności na świecie, a wraz z nią wzrastające zapotrzebowanie na żywność 

powoduje szereg działań zmierzających do wzrostu produkcji żywności pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego. Jednym z wiodących obszarów w produkcji zwierzęcej jest 

pozyskiwanie mleka od krów. W związku z dużym zapotrzebowaniem na surowiec, 

opracowane zostały programy doskonalenia zwierząt. Programy doskonalenia genetycznego 

zwierząt zakładają zmiany genetyczne w wybranym kierunku, które wyznaczane są poprzez 

efekt środowiska. Hodowla bydła mlecznego na całym świecie opiera się o najbardziej wydajną 

rasę Holsztyńsko – Fryzyjską (HF). Podobnie jest w Polsce, gdzie powstała jej odmiana – 

Polska Holsztyńsko – Fryzyjska (PHF) w wyniku krzyżowania wypierającego nisko wydajnych 

krów ras rodzimych z buhajami rasy HF. Swoją wysoką produkcję HF zawdzięcza 

konsekwentnie prowadzonej pracy hodowlanej w kierunku produkcji mleka. Celem pracy jest 

określenie wpływu wieku pierwszego wycielenia na wydajność mleczną podczas pierwszej 

laktacji 

 

Słowa kluczowe: 

wiek pierwszego wycielenia, potencjał produkcyjny, pierwiasta 
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Wpływ podstawienia pierścienia fenylowego na profil aktywności 

biologicznej wybranych  naftalen-2-karboksanilidów 

Andrzej Nowok, Piotr Kuś 

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

e-mail: andrzejnowok@interia.eu 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Andrzej Nowok- student I roku studiów III stopnia w zakresie nauk chemicznych na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Abstrakt: 

Naftalen-2-karboksanilidy po raz pierwszy zostały one otrzymane w 1892r. przez Schoepff’a, 

jednak dopiero w XXI wieku przeprowadzono pierwsze próby scharakteryzowania ich profilu 

aktywności biologicznej [1,2]. Ze względu na swe podobieństwo strukturalne do powszechnie 

stosowanych farmaceutyków oraz herbicydów (salicylamidów, 

hydrosychinolinokarboksamidów), naftalen-2-karboksanilidy stanowią atrakcyjną grupę 

związków potencjalnie biologicznie czynnych [2,3]. Dotychczasowe badania wykazały, iż 

aktywność biologiczna tej grupy związków chemicznych może zależeć od wielu czynników 

strukturalnych [2,3]. Z tego względu podjęto próbę scharakteryzowania wpływu położenia i 

rodzaju podstawnika w pierścieniu fenylowym na profil aktywności biologicznej naftalen-2-

karboksanilidów. Badania oparto na modelowaniu 3D-QSAR techniką CoMFA. Wykazano, iż 

najbardziej korzystne jest położenie podstawnika w pozycjach meta pierścienia fenylowego ze 

względu na wysoki stopień zgodności przestrzennej cząsteczki liganda oraz centrum 

aktywnego fotosystemu II. Dowiedziono również, iż istotny wpływ na profil aktywności 

biologicznej naftalen-2-karboksanilidów ma przestrzenny rozkład oddziaływań 

elektrostatycznych liganda z centrum aktywnym celu molekularnego.    

Literatura: 

1. Schoepff, Chemische Berichte, 1892, 2744 

2. T. Gonec et al., Bioorg. Med. Chem., 21, 2013, 6531 

3. T. Gonec et al, Molecules, 19, 2014, 10386 

 

Słowa kluczowe: 

naftalen-2-karboksanilidy, 3D-QSAR, CoMFA
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Modyfikacja żywicy poliestrowej 

Paulina Urban 

Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego Janka 

Krasickiego 54, 26-612 Radom 

e-mail: urban.paulina@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Paulina Urban - doktarantka I roku na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn na Wydziale 

Mechanicznym Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu 

 

Abstrakt: 

Żywice poliestrowe, należą do grupy żywic syntetycznych. Ich głównym składnikiem są 

poliestry. Rozróżnia się różne rodzaje tworzyw min. żywice nasycone i nienasycone. 

Reorganizacja żywicy poliestrowej jest szeroko stosowana do poprawy jej właściwości. Usuwa 

wady żywicy niezmodyfikowanej, rozszerza zastosowanie i popularność użytkowania 

otrzymanych wyrobów.  Żywice polepsza się przez dodanie odczynników takich jak kauczuki, 

włókna szklane, cząstki stałe.  

W wielu dziedzinach i warunkach wykorzystywane są żywice poliestrowe nienasycone  między 

innymi w lotnictwie, jako materiały konstrukcyjne w budownictwie, itp. Nie można zaniedbać 

oceny właściwości wytrzymałościowych pod działaniem naprężenia, jak również analizy 

i badania zachowaniach tych materiałów. Stosowane są jako do produkcji blatów. Kauczuki 

wykorzystywane są do produkcji uszczelek odpornych na smary, oleje i produkcji opon. 

 

Słowa kluczowe: 

żywica poliestrowa, modyfikacja żywicy poliestrowej, kauczuk, nanobent
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Nanofiltracja jako jedna z technik membranowych  

do oczyszczania ścieków 

Justyna Kapusta 

Zakład Automatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki 

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

e-mail: kapustajustyna@tlen.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Justyna Kapusta – doktorantka I roku kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Instalacji 

Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. 

 

Abstrakt: 

W XXI wieku  coraz większy nacisk w przypadku nowoczesnych technologii kładzie się na 

ekologię i zminimalizowanie zanieczyszczeń środowiska. Niestety nieustanny rozwój 

przemysłu i gospodarki powoduje wzrost odpadów i substancji niebezpiecznych dla otoczenia. 

Jednym z takich źródeł są niewątpliwie ścieki, które zawierają szkodliwe dla środowiska sole. 

Istotne jest zatem, znalezienie najefektywniejszych, a zarazem najmniej kosztownych metod 

mających na celu wyodrębnienie tych związków ze ścieków. Do tego celu mogą być 

wykorzystywane procesy membranowe. Jednym z nich jest nanofiltracja wykorzystująca 

naładowane membrany nanofiltracyjne, zatrzymujące mieszaniny jonowe, aby nie przedostały 

się do środowiska. 

 

Słowa kluczowe: 

techniki membranowe, mambrany polimerowe, nanofiltracja
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Kevlar- bezpieczne tworzywo sztuczne 

Justyna Kapusta1, Paulina Urban2 

(1) Zakład Automatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki 

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

(2) Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

Janka Krasickiego 54, 26-612 Radom 

e-mail: kapustajustyna@tlen.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Justyna Kapusta- doktorantka kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Instalacji 

Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. 

Paulina Urban- doktorantka kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn na Wydziale 

Mechanicznym UTH w Radomiu. 

 

Abstrakt: 

Wynaleziony w latach 60. ubiegłego wieku Kevlar to obecnie jeden z najbardziej wytrzymałych 

materiałów na świecie. Specyficzna struktura i ułożenie cząsteczek sprawia, że to tworzywo 

sztuczne wykazuje znacznie większą odporność na jednostkę masy w stosunku do innych 

materiałów. Dzięki takim właściwościom znalazł zastosowanie m.in. w wielu przedmiotach, 

które zapewniają bezpieczeństwo człowiekowi, czy też w przemyśle. Zaskakujący jest również 

fakt, że ten niezwykle wytrzymały materiał powstaje z roztworu w postaci pałeczek. Stąd rodzi 

się wiele pytań, jak powstaje Kevlar, gdzie zyskuje przewagę, z czego to wynika. 

 

Słowa kluczowe: 

kevlar, tworzywo sztuczne, włókna aramidowe
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Oddziaływanie soczewek kontaktowych z gałką oczną 

Sylwia Stiler, Sylwia Golba 

Zakład Biomateriałów, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

e-mail: stiler.sylwia@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Sylwia Stiler - studentka I roku studiów doktoranckich w Instytucie Nauki o Materiałach 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą 

inżynierię materiałową, a w szczególności tematykę soczewek kontaktowych. 

 

Abstrakt: 

Soczewki kontaktowe to bezpieczna, dokładna oraz komfortowa metoda korekcji wad wzroku. 

Umożliwiają korekcję większości występujących wad wzroku, jednocześnie dają pacjentom 

wygodę. 

Stosowanie soczewek kontaktowych niestety może dawać pewne powikłania. Mogą one zostać 

ograniczone do minimum, jeśli pacjent stosuje podstawowe zasady higieny oraz pielęgnacji 

soczewek, a także przestrzega czasu oraz trybu ich noszenia. 

Najczęstszymi przyczynami objawów w obrębie narządu wzroku są niedotlenienie rogówki, 

alergie, czynniki infekcyjne a także działanie toksyczne składników płynów  

do pielęgnacji. 

Tlen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania rogówki. Jest on pobierany przez 

komórki nabłonka poprzez dyfuzję z powietrza atmosferycznego. Najczęstszym objawem 

patofizjologicznym obserwowanym u pacjentów, którzy stosują soczewki kontaktowe jest 

niedotlenienie rogówki. Jest to spowodowane ograniczeniem dostępu tlenu do komórek 

nabłonka, które przykryte są soczewką kontaktową.  Najczęściej w nieprawidłowo dotlenianej 

rogówce obserwuje się obrzęk jej nabłonka, obrzęk jej istoty właściwej, a także mikrocysty 

i wakuole.  

 

Słowa kluczowe: 

soczewki kontaktowe, gałka oczna, patofizjologia narządu wzroku
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Badania termograwimetryczne hydrożelowych soczewek 

kontaktowych 

Sylwia Stiler, Sylwia Golba 

Zakład Biomateriałów, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

e-mail: stiler.sylwia@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Sylwia Stiler - studentka I roku studiów doktoranckich w Instytucie Nauki o Materiałach 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą 

inżynierię materiałową, a w szczególności tematykę soczewek kontaktowych. 

 

Abstrakt: 

Ważnym parametrem charakteryzującym soczewki kontaktowe jest równowagowa zawartość 

wody (EWC). Określa on stopień uwodnienia materiału, jest związany ze zdolnością materiału 

do wiązania wody w danych warunkach środowiskowych. Jest on niezwykle istotny 

z klinicznego punktu widzenia, ponieważ wpływa bezpośrednio na wiele użytkowych 

parametrów soczewki.  

Biorąc pod uwagę właściwości termodynamiczne, wodę w hydrożelach można podzielić na 

dwie główne grupy: wodę związaną (podział na wodę silnie związaną oraz luźno związaną) 

oraz wodę niezwiązaną. 

Wykonane zostały badania desorpcji roztworów (woda destylowana, sztuczne łzy, płyn do 

przechowywania soczewek oraz roztwór soli fizjologicznej), które polegały na pomiarze zmian 

masy badanego materiału podczas desorpcji po przechowaniu w danym środowisku. Badania 

wykonywane były w temperaturze 37 °C w celu zasymulowania warunków występujących 

w organizmie.  

Przed badaniem próbki umieszczane były w poszczególnych roztworach na okres 24 godzin. 

Następnie wkładano je do suszarki laboratoryjnej i za pomocą wagi analitycznej określano ich 

masę w odstępach 5-minutowych, aż do jej stabilizacji, co oznaczało koniec desorpcji. Dla 

każdego z roztworów badaniom poddane zostały dwie próbki.  

Przeprowadzona analiza termograwimetryczna wykazała duże zróżnicowanie w przebiegu 

dynamiki procesu odwadniania wskazując na oddziaływania matrycy polimerowej z każdym 

ze środowisk w swoisty dla siebie sposób. 

 

Słowa kluczowe: 

soczewki kontaktowe, termograwimetria
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Testy specjalistyczne w pracowniach mammograficznych 

Kamila Kosk-Joniec 

Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie 

e-mail: kamilakosk@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim oraz Politechnice Częstochowskiej fizykę medyczną 

oraz fizykę techniczną. Moje zainteresowania naukowe to głównie fizyka medyczna, 

mechanika kwantowa, nadprzewodnictwo. 

 

Abstrakt: 

Celem niniejszych badań było sprawdzenie procedur przeprowadzania testów 

specjalistycznych w pracowniach mammograficznych, porównanie wyników dla aparatów tej 

samej marki produkowanych w różnych latach, na których wykonano podobną ilość badań.  

Określenie wzajemnej zależności negatywnych wyników różnych testów dla tych samych 

aparatów, a także próba określenia zależności wyników testów od wieku aparatów.  

Badania przeprowadzono w pięciu różnych przychodniach, wyniki opracowywano za pomocą 

specjalnie sformatowanego arkusza MS Office Excel.  

 

Słowa kluczowe: 

ochrona radiologiczna, mammografia, promieniowanie, rentgenodiagnostyka



 

50 

 

Różne rodzaje zbiorów małych na prostej 

Piotr Nowakowski 

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź 

e-mail: pieter21@autograf.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantem matematyki I roku w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej na 

Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Moimi opiekunami 

naukowymi są prof. Marek Balcerzak oraz dr Tomasz Filipczak. 

 

Abstrakt: 

Ze zbiorami małymi możemy spotkać się w wielu przypadkach. Przykładowo, gdy mówimy, 

że jakaś własność zachodzi prawie wszędzie, lub też w sytuacji, gdy założenia są spełnione 

poza jakimś małym zbiorem. Poznanie własności i zależności między różnymi rodzajami 

zbiorów małych może nam pomóc w uzyskaniu lepszych, czy bardziej dokładnych wyników 

naszych badań.  

 Aby pewną rodzinę zbiorów można było nazwać rodziną zbiorów małych, muszą być 

spełnione dwa warunki. Po pierwsze, każdy podzbiór zbioru z tej zbioru rodziny też musi 

należeć do tej rodziny. Ponadto,  przeliczalne sumy zbiorów z rodziny zbiorów małych nie 

mogą zawierać przedziału. Każdą rodzinę, która spełnia te dwa warunki nazwiemy rodziną 

zbiorów małych. Każdy element takiej rodziny będziemy nazywać zbiorem małym. 

 Rozważać będziemy kilka rodzin zbiorów małych. Będą to rodziny zbiorów 

przeliczalnych, nigdziegęstych, pierwszej kategorii, porowatych, σ-porowatych, silnie 

porowatych,  σ-silnie porowatych, miary zero i mikroskopijnych. Wszystkie te rodziny 

spełniają warunki, których wymagamy od rodziny zbiorów małych. Udało mi się porównać 

wszystkie te rodziny między sobą, to znaczy określić, które rodziny się w sobie zawierają, 

a jeżeli zawierania nie ma, to wskazać konkretny przykład zbioru z jednej rodziny, który nie 

należy do drugiej. Część z tych zależności nie była wcześniej znana. W szczególności nie były 

porównywane zbiory mikroskopijne i silnie porowate, czy σ-silnie porowate. 

 

Słowa kluczowe: 

zbiory małe, porowatość, zbiory mikroskopijne
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Od Ulpiana do Halleya - kilka słów o historii tablic trwania życia 

Jakub Madej 

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, 

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź 

e-mail: jmadej836@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Student studiów II st. na kierunku Matematyka Stosowana. Absolwent studiów licencjackich 

na kierunku Matematyka (specjalność Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa). 

Zainteresowania ukierunkowane na matematykę aktuarialną, także historię jej rozwoju. 

 

Abstrakt: 

Prawidłowości związane z czasem trwania życia ludzkiego i umieralnością stanowią od wieków 

przedmiot intensywnych badań. Już ok. 220 r. rzymski prawnik, Domitius Ulpianus, zajmował 

się modelami czasu trwania życia. Opracowana przez niego tzw. tablica Ulpiana pokazuje 

wartości dalszego trwania życia obywateli ówczesnego Imperium Rzymskiego. Za ojców 

aktuariatu uważa się jednak żyjących 14 stuleci później Johna Graunta i Edmunda Halleya. 

Tablice wymieralności  Graunta  opublikowane w 1662 r. obrazują porządek wymierania 

generacji Londynu. Z kolei Halley w 1693 r. skonstruował tablice wymieralności w oparciu 

o dane o zgonach we Wrocławiu w latach 1687 – 1691.  

W wystąpieniu przybliżę słuchaczom, jak daleko sięgają korzenie metodologii budowy tablic 

trwania życia i czy historyczne tablice posiadają jakiś wspólny pierwiastek z dzisiejszymi. 

Spróbuję przekonać słuchaczy, że wkład Halleya w stworzenie podwalin dzisiejszych nauk 

aktuarialnych ma dużo większe znaczenie niż odkrycie przez niego ciała niebieskiego 

ciągnącego za sobą warkocz. 

 

Słowa kluczowe: 

tablica Ulpiana, tablice wymieralności, tablice trwania życia
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Nierówność wariacyjno-hemiwariacyjna w modelowaniu 

dynamicznych problemów mechaniki kontaktowej 

Piotr Gamorski 

Politechnika Łódzka, FTIMS 

e-mail: piotrgamorski@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Piotr Gamorski. Jetem doktorantem Matematyki na wydziale FTIMS na 

Politechnice Łódzkiej. Moje zainteresowania naukowe to metody wariacyjne 

i monotonicznościowe w rozwiązywaniu cząstkowych równań różniczkowych oraz sterowanie 

optymalne. 

 

Abstrakt: 

Rozważamy pewną ogólną nierówność wariacyjno-hemiwariacyjną modelującą dynamiczny 

problem mechaniki kontaktowej z operatorem pamięci. Istnienie i jednoznaczność rozwiązania 

problemu dowodzimy poprzez odpowiedni rezultat dla inkluzji różniczkowych oraz 

zastosowanie teorii wielowartościowych operatorów monotonicznych. 

 

Słowa kluczowe: 

mechanika kontaktowa, nierówności wariacyjne, inkluzje różniczkowe
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Sterowanie optymalne dla nierówności hemiwariacyjnych 

Piotr Gamorski 

Politechnika Łódzka, FTIMS 

e-mail: piotrgamorski@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Piotr Gamorski, jestem studentem Matematyki na wydziale FTIMS, Politechnika 

Łódzka. 

 

Abstrakt: 

Rozważamy pewien dynamiczny problem mechaniki kontaktowej. Warunki kontaktowe 

opisane są przy pomocy subróżniczki w sensie analizy wypukłej oraz subgradientu w sensie 

Clarke\'a. Przedstawiamy twierdzenie o istnieniu sterowania optymalnego dla rozważanego 

układu. 

 

Słowa kluczowe: 

sterowanie optymalne, mechanika kontaktowa, subgradient Clarke\'a
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Wykorzystanie programowania funkcyjnego w rozwiązywaniu 

równań różniczkowych na dyskretnych skalach czasowych 

Ewa Kulesza 

Politechnik Łódzka 

e-mail: ewa.kulesza92@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Ewa Kulesza. Jestem studentką studiów III stopnia na Wydziale FTIMS  

Politechniki Łódzkiej. Moje zainteresowania to programowanie i algorytmika. 

 

Abstrakt: 

Metody numeryczne to dziedzina wiedzy zajmująca się konstrukcją algorytmów 

rozwiązywania wielorakich problemów i zadań matematycznych. Umożliwiają one 

wyznaczanie lub aproksymację rozwiązań dla różnych modeli obliczeniowych, zarówno 

z czasem ciągłym, jak i czasem dyskretnym. Narzędziem służącym do modelowania czasu 

mogą być skale czasowe definiowane jaka domknięte podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. 

W moim referacie zaprezentuję wykorzystanie programowania funkcyjnego w implementacji 

wybranych algorytmów. Celem rozważań będzie rozwiązywanie równań różniczkowych na 

dyskretnych skalach czasowych. 

 

Słowa kluczowe: 

skale czasowe
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Układy dynamiczne na skalach czasowych 

Ewa Kulesza 

Politechnika Łódzka 

e-mail: ewa.kulesza92@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Ewa Kulesza. Obecnie kontynuuję studia III stopnia na kierunku matematyki - 

wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej. 

 

Abstrakt: 

Skala czasowa to pewien szeroko rozumiany model czasu. Definiuje się ją jako podzbiór 

domknięty zbioru liczb rzeczywistych. Skale czasowe mogą być używane do modelowania 

układów zarówno z czasem ciągłym, jak i dyskretnym. Są one bardzo dobrym narzędziem do 

unifikacji znanej teorii na inne niż klasyczne modele czasu. Wykorzystując pojęcie delta 

pochodnej oraz inne narzędzia charakterystyczne dla skal czasowych, możemy wprowadzić 

liniowe systemy dynamiczne na skalach czasowych w celu modelowania wybranych zjawisk. 

Celem mojego referatu będzie przedstawienie podstawowych własności i przykładowych 

zastosowań rozważanych układów. 
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Ewaluacja kryterium akceptacji podstawowych testów 

zapewniania jakości projekcji wykonanej tomografem wiązki 

stożkowej 

Joanna Redutko 

Zakład Bioinżynierii i Obróbki Plastycznej, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii 

Mechanicznej i Informatyki Politechnika Częstochowska, 

e-mail: joanna.redutko@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na Politechnice 

Częstochowskiej, na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn. Członek Kół Naukowych 

Inżynierii Biomedycznej oraz Design Thinking Space. 

 

Abstrakt: 

Kontrola jakości projekcji w tomografii wolumetrycznej powinna być wykonywana cyklicznie 

w celu eliminacji możliwości otrzymania obrazu bezwartościowego diagnostycznie. Badania 

kontroli jakości przeprowadzane są poprzez obrazowanie specjalnie do tego celu 

przygotowanych fantomów, stosując jednocześnie klinicznie wykorzystywane parametry 

projekcji. Aby sprawdzić czy kontrolna projekcja jest wykonana poprawnie należy określić czy 

oznaczone na niej wartości  jednostek Hounsfielda spełniają wymagane przez odpowiednie 

rozporządzenia kryteria. 

Na potrzeby badania przeanalizowano 5 testów kontroli jakości projekcji wykonanych 

w odstępach około 30 dni. Wartości jednostek Hounsfielda każdego testu określono dzięki 

oprogramowaniu producenta, wyszczególniając wartości takie jak: wielkość analizowanego 

pola, wartość minimalna HU, maksymalna HU, średnia HU oraz odchylenie standardowe. 

Wartość odniesienia wyznaczona została poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej wartości 

HU otrzymanych podczas pojedynczego badania. Kryteria akceptacji fantomowych testów 

kontroli jakości oznaczono jako ±10%  wartości odniesienia oraz ±4 HU. 

Określono, że tolerancja na poziomie ±10%  wartości odniesienia jest wartością zbyt małą, aby 

tomograf wolumetryczny wygenerował obraz spełniający powyższe wymagania. Należy 

zwiększyć tolerancję wyników, ponieważ poprawnie działającym tomografem wiązki 

stożkowej nie wykonamy obrazu testowego, który w każdym cyklu testowym będzie spełniał 

analizowane kryterium. 

 

Słowa kluczowe: 

tomografia wolumetryczna, CBCT, tomografia komputerowa wiązki stożkowej
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Wpływ produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne 

Aleksandra Brzezińska 

Zakład Inżynierii Pojazdów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

e-mail: aleksandra.brzezinska91@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

mgr inż. Aleksandra Brzezińska  –  doktorantka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP, 

kierunek Budowa i Eksploatacja Maszyn. W działalności naukowej specjalizuje się w tematyce 

związanej z energetyką. Głównym obszarem badań stanowią elektrofiltry. 

 

Abstrakt: 

Wzrost gospodarczy w Polsce wiąże się z coraz większą emisyjnością zanieczyszczeń do 

środowiska 

naturalnego, co dotyczy również sektora energetycznego. Skutkiem ubocznym produkcji 

energii 

elektrycznej jest wytwarzanie szkodliwych substancji w tym, dwutlenku węgla 

odpowiedzialnego za ocieplanie się klimatu. Podejmowanie problematyki ochrony środowiska 

i wsparcie w tym obszarze polskiego sektora energetycznego wynika wprost z wymogów 

narzuconych przez Unię Europejską. Wykonanie rewitalizacji obiektów, w energetyce oznacza 

zmodernizowanie dotychczasowych bloków energetycznych przykładowo o mechanizmy 

usprawniające moduły turbin i kotłów, czy też rozbudowanie o instalacje wychwytu dwutlenku 

siarki, wielotlenków azotu, wraz z redukcją zapylenia pyłem węglowym otoczenia. Oprócz 

modernizacji obiektów energetycznych pomocne jest zastosowanie systemów diagnostyki 

technicznej, które wskazują parametry pracy poszczególnych urządzeń oraz maksymalne 

wartości emitowanych zanieczyszczeń podczas procesu spalania paliw kopalnych. 

Przeprowadzenie modernizacji pozwoli na przedłużenie eksploatacji obiektów energetycznych 

nawet do 2030 roku, przy zrealizowaniu określonych warunków nałożonych przez Unię 

Europejską. 

 

Słowa kluczowe: 

emisja zanieczyszczeń, wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, proces spalania, 

paliwa kopalne, elektrofiltr
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Eksploatacja elektrofiltru. Diagnozowanie stanu technicznego 

i przebieg modernizacji 

Aleksandra Brzezińska 

Zakład Inżynierii Pojazdów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

e-mail: aleksandra.brzezinska91@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

mgr inż. Aleksandra Brzezińska  –  doktorantka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP, 

kierunek Budowa i Eksploatacja Maszyn. W działalności naukowej specjalizuje się w tematyce 

związanej z energetyką. Głównym obszarem badań stanowią elektrofiltry. 

 

Abstrakt: 

Kwestia dbania o środowisko jest bardzo ważna, a spełnienie przez Polskę rygorystycznych 

norm Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla, wymaga od sektora 

energetycznego zastosowania odpowiednich technik oczyszczania i metod usprawniających 

proces oczyszczania spalin. Tendencje rozwojowe tego obszaru skupiają się na poprawie 

ekonomiczności konstrukcji i działania urządzenia. Zasada działania odpylaczy 

elektrostatycznych nie zmieniła się od dziesięcioleci, lecz ich konstrukcja rozwija się 

w kierunku obniżenia masy, gabarytów przy jednoczesnej poprawie skuteczności odpylania. 

Elektrofiltry należą do najefektywniejszych odpylaczy stosowanych w przemyśle. 

Tworzone są na bieżąco nowe patenty, które mają na celu modernizowanie i unowocześnienie 

dotychczasowych sposobów oczyszczania gazów spalinowych oraz samego urządzenia. 

Utrzymanie maszyn w ruchu w bloku energetycznym jest kluczową sprawą, w szczególności 

dotyczy to elektrofiltrów. Jednak w podejściu procesowym utrzymanie ruchu zostaje na ogół 

klasyfikowane, jako proces pomocniczy w stosunku do produkcji energii elektrycznej. 

Tymczasem proces ten ma lub może mieć zasadniczy wpływ na ilość i koszty, bezpieczeństwo 

ludzi i środowiska. 

 

Słowa kluczowe: 

eksploatacja, elektrofiltr, diagnostyka, analiza stanu technicznego, modernizacja
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Przyczyny powstawania defektów w rurociągach przemysłowych 

Michał Kopeć 

Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki, Łódź, Wólczańska 211/215 

e-mail: michal.kopec@dokt.p.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Michał Kopeć jest doktorantem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Michał Kopeć interesuje się badaniami nieniszczącymi 

z wykorzystaniem termografii. Prace naukowe związane są przemysłem. 

 

Abstrakt: 

Celem prezentacji jest określenie przyczyn powstawania defektów w rurociągach 

przemysłowych. Podczas wystąpienia zostały wymienione główne przyczyny powstawania 

defektów w rurociągach przemysłowych oraz najczęstsze miejsca występowania defektów. 

Praca ma charakter przeglądowy. 

 

Słowa kluczowe: 

rurociąg, badania nieniszczące, termografia
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Metody wykrywania defektów w rurociągach przemysłowych 

Michał Kopeć 

Politechnika Łódźka, Instytut Elektroniki, Łódź, Wólczańska 211/215 

e-mail: michal.kopec@dokt.p.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Michał Kopeć jest doktorantem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Michał Kopeć interesuje się badaniami nieniszczącymi 

z wykorzystaniem termografii. Prace naukowe związane są przemysłem. 

 

Abstrakt: 

Celem prezentacji jest pokazanie metod wykrywania defektów w rurociągach przemysłowych. 

Podczas wystąpienia zostały wymienione stosowane metody wykrywania defektów 

w rurociągach przemysłowych. Poza przeglądem literatury zaprezentowano oryginalne wyniki 

autora. 

 

Słowa kluczowe: 

rurociąg, badania nieniszczące, termografia
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Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne a rozwój 

przestrzenny miasta na przykładzie miejscowości Koronowo 

Marcin Furmański 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Al. prof. 

S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 

e-mail: marcin.furmanski@interia.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Marcin Furmański – absolwent studiów inżynierskich na kierunku Architektura i Urbanistyka 

na UTP w Bydgoszczy oraz Geodezja i Kartografia na UWM w Olsztynie. Aktualnie student 

studiów magisterskich na kierunku Architektura na WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy 

 

Abstrakt: 

Celem referatu jest przedstawienie wpływu projektowania architektoniczno-urbanistycznego 

na jakość przestrzeni miasta na przykładzie Koronowa w województwie kujawsko-pomorskim.  

Miejscowość charakteryzuje się dużym napływem turystów ze względu na walory Zalewu 

Koronowskiego. Radykalny wzrost liczby mieszkańców w sezonie letnim jest znaczącym 

obciążeniem dla infrastruktury miejskiej i wyznacznikiem w kształtowaniu przestrzeni na 

szczeblu lokalnym. 

W celu prawidłowego wpisania nowych założeń urbanistycznych w tkankę miasta, działania 

projektowe zostały poprzedzone analizami funkcjonalno-przestrzennymi. Na ich podstawie 

dokonano oceny struktury Koronowa pod względem kompozycji, funkcji, komunikacji 

i systemu zieleni. 

Ze względu na rekreacyjny charakter miasta należy zaproponować rozwiązania uwzględniające 

potrzeby rozwoju działu turystyki. Program użytkowy powinien uwzględniać zaprojektowanie 

struktury przyjaznej dla mieszkańców i turystów. Jedną z głównych wytycznych projektowych 

jest stworzenie atrakcyjnej strefy rekreacji nad Zalewem Koronowskim sprzężonej 

z oddalonym centrum miasta. W przedstawieniu uzyskanych wyników zastosowano metody 

prezentacji architektonicznej. 

 

Słowa kluczowe: 

projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, rozwój przestrzenny miasta, Koronowo
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Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej – 

podstawowe aspekty społeczne i techniczne 

Marcin Furmański 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Al. prof. 

S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 

e-mail: marcin.furmanski@interia.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Marcin Furmański – absolwent studiów inżynierskich na kierunku Architektura i Urbanistyka 

na UTP w Bydgoszczy oraz Geodezja i Kartografia na UWM w Olsztynie. Aktualnie student 

studiów magisterskich na kierunku Architektura na WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy 

 

Abstrakt: 

Celem referatu jest przedstawienie problematyki projektowania budynków  wielorodzinnych 

na przykładzie koncepcji architektonicznej osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Szwederowo 

w Bydgoszczy.   

W celu poprawnego wpisania nowych budynków w tkankę miasta działania projektowe zostały 

poprzedzone analizami stanu istniejącego. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, bliskość ważnych obiektów użyteczności publicznej (szkoła, dom kultury), 

dobre skomunikowanie z centrum miasta, dostępność miejsc parkingowych, bliskość terenów 

rekreacyjnych i obszarów zielonych świadczą o poprawnej lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej.  

Uwzględniając obecne trendy w architekturze oraz oczekiwania społeczeństwa powstał projekt 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych o nowoczesnej formie architektonicznej 

zaspokajający potrzeby przyszłych mieszkańców. Dostępność miejsc parkingowych garażu 

podziemnego, reprezentacyjne klatki schodowe z windami, rozkładowe mieszkania ze 

zróżnicowanymi powierzchniami użytkowymi, pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych, 

atrakcyjne lokale usługowe w parterze budynku, obecność balkonu lub tarasu to podstawowe 

oczekiwania przyszłych mieszkańców nowoprojektowanych obiektów. 

 

Słowa kluczowe: 

architektura mieszkaniowa wielorodzinna, koncepcja architektoniczna, Bydgoszcz
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Zagadnienie wiedzy i władzy 

Gabriel Bednarz 

Uniwersytet Jagielloński 

e-mail: gabriel.bednarz@student.uj.edu.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Mgr Gabriel Bednarz – doktorant filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Filozofii, 

Wydział Filozoficzny). Zainteresowania naukowe: logika, teoria sztuki, estetyka. Dwukrotny 

laureat stypendium naukowego dla najlepszy studentów MNiSW. 

 

Abstrakt: 

Zagadnienie wiedzy i władzy nie jest szeroko dyskutowanym problemem. W moim 

wystąpieniu poruszę problem relacji tych dwóch pojęć. Istnieje wiedza, która nie daje władzy, 

a także władza, która nie wiąże się z wiedzą, a także istnieje wiedza, która umożliwia władzę. 

Następnie zdefiniuję owe dwa pojęcia poprzez wartości. Wartość bowiem wyznacza to, co 

akceptowalne, i to, co takie nie jest. Wiedza jest wyznaczona przez wartość prawdy, 

prawdziwość teorii, natomiast władza - przez wartość skuteczności. W myśl założenia 

w trzecim zdaniu abstraktu: istnieją prawdy, które nie są skuteczne (tj. są nieużyteczne z pewnej 

perspektywy), a także istnieje coś (np. zdanie, hasło), które choć jest użyteczne, nie jest 

prawdziwe. Do pierwszego zbioru można zaliczyć np. prawdy nieprzyjemne albo nawet prawdy 

niekorzystne (np. gdy podanie wiadomości przez lekarza pacjentowi o jego śmiertelnej 

chorobie zwiększy reakcję stresową na tyle, że odporność organizmu spadnie, tak iż 

przyspieszy to jego śmierć). Do drugiego zbioru należą np. sugestie i wyobrażenia, które, choć 

nieprawdziwe, wywołują pożądane efekty terapeutyczne (sugestia hipnotyczna, pozytywne 

i afirmacyjne przekonania w ramach terapii poznawczo-behawioralne). Nie jest przypadkiem, 

że rozbieżność prawdy i skuteczności zachodzi właśnie na polu, w którym istotne są 

interwencje, jakie mają pokierować w odpowiedni sposób organizmem ludzkim. 

 

Słowa kluczowe: 

wiedza, władza, użyteczność, prawda, sterowanie
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Osoby fizyczne a ochrona ich dóbr osobistych w Internecie. Kilka 

uwag na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości  

Unii Europejskiej 

Bartłomiej Oręziak 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

e-mail: boreziak@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Student V roku Prawa na WPiA UKSW w Warszawie oraz współpracownik naukowy członka 

grupy ds. prawa do samookreślenia UNHCHR ONZ. Autor, wykonawca, prelegent 

i organizator wielu inicjatyw naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. 

 

Abstrakt: 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 459 z późń. zm.) \"Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, 

cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 

nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, 

pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych 

przepisach.\". Użyty w tym przepisie przez ustawodawcę zwrot \"w szczególności\" 

jednoznaczenie wskazuje, że mamy w tym wypadku do czynienia z tzw. katalogiem otwartym. 

Natomiast, problemem badawczym niniejszej pracy jest transgraniczne naruszenie dóbr 

osobistych osób fizycznych w Internecie oraz pytanie o sąd właściwy do dochodzenia roszczeń 

związanych z tym faktem. Przykładowo spółka X mająca siedzibę w Portugalii narusza dobra 

osobiste osoby fizycznej Y żyjącej na codzień w Polsce na witrynie internetowej 

zarejestrowanej i działającej we Francji. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym 

zasadne jest pytanie, czy osoba fizyczna Y może dochodzić roszczeń związanych z ochroną 

swoich dóbr osobistych w sądzie w Polsce (ze względu na centrum życiowe pokrzywdzonego), 

czy może powinna złożyć powództwo w Niemczech (ze względu na miejsce siedziby spółki 

X), a może musi udać się w tym celu do Francji (ze względu na miejsce faktycznego 

naruszenia)? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. 

 

Słowa kluczowe: 

dobra osobiste, osoby fizyczne, prawo prywatne międzynarodowe
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Zastosowanie standardów ochrony dóbr osobistych osób 

fizycznych do osób prawnych? Analiza na tle najnowszego 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

17 października 2017 roku w sprawie C-194/16 

Bartłomiej Oręziak 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

e-mail: boreziak@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Student V roku Prawa na WPiA UKSW w Warszawie oraz współpracownik naukowy członka 

grupy ds. prawa do samookreślenia UNHCHR ONZ. Autor, wykonawca, prelegent 

i organizator wielu inicjatyw naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. 

 

Abstrakt: 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (dalej: KC) (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 459 z późń. zm.) \"Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych 

stosuje się odpowiednio do osób prawnych.\". Powołana norma nakazuje odpowiednie 

stosowanie przepisu art. 23 KC do działaności osób prawnych. Jednakże, odpowiednie 

stosowanie może doprowadzać do wyeliminowania niektórych wartości z katalogu dóbr 

osobistych osób prawnych ze względu na ich specyfikę przypisaną jedynie człowiekowi. 

Powyższe potwierdza teza z orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego \"Jest oczywiste, że 

wizerunek, który został wymieniony w art. 23 k.c. jako jedno z dóbr osobistych człowieka, 

oznacza podobiznę człowieka utrwaloną jako portret, fotografia lub w innej postaci. Wizerunku 

w tym znaczeniu nie posiada osoba prawna, która jest bytem abstrakcyjnym i nonsensem 

byłoby przypisanie takiego znaczenia pojęciu \"wizerunek\" w odniesieniu do osoby prawnej.\" 

(Wyrok SN z dnia 7 października 2009 r., III CSK 39/09, OSNC-ZD 2010, nr 4, poz. 100). 

Problemem badawczym w niniejszej pracy jest transgraniczne naruszenie dóbr osobistych osób 

prawnych w Internecie oraz pytanie o sąd właściwy do dochodzenia roszczeń związanych z tym 

faktem. Czy w tych okolicznościach można posłużyć się wypracowanymi standardami 

z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawach 

połączonych C‑ 509/09 i C‑ 161/10? Odpowiedzi na to pytanie udziale nam najnowsze 

orzeczenie TSUE w tej materii. 

 

Słowa kluczowe: 

dobra osobiste, osoby prawne, prawo prywatne międzynarodowe



 

68 

 

Znaczenie prawa międzynarodowego publicznego w nauce 

i stosowaniu prawa 

Rafał Szewczyk 

Uniwersytet Warszawski 

e-mail: rafal.szewczyk.pv@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Prezes Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego. 

Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Kół Naukowych przy Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Członek   Grupy Polskiej -Stowarzyszenia Prawa 

Międzynarodowego. 

 

Abstrakt: 

Autor referatu w swoim wystąpieniu skupia się nad kwestiami stosowania prawa 

międzynarodowego publicznego w praktyce, a także zwraca uwagę na doniosłość nauczania 

tego przedmiotu jako podstawy do bycia prawnikiem kompletnym. W XXI wieku, gdy 

wyszukiwarka internetowa potrafi skojarzyć w ułamku sekundy przepis ustawy 

z orzecznictwem sądów i artykułami naukowymi, trzeba umieć poruszać się w obszarze 

z zakresu regulacji prawa międzynarodowego publicznego i rozumieć zasady na jakich owo 

prawo działa. Autor podkreśla ciężar gatunkowy kwalifikowania systemu prawa 

międzynarodowego i prawa krajowego według klucza teorii dualistycznej i monistycznej oraz 

wskazuje, iż umiejętność posługiwania się tymi pojęciami daje odpowiedź w kwestii 

stosowania prawa międzynarodowego bezpośrednio przez obywateli. W następnej kolejności 

poruszone zostało zagadnienie pojęć internacjonalizacji prawa konstytucyjnego 

i konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego publicznego, a także miejsce źródeł prawa 

międzynarodowego publicznego w systemie ustrojowym państwa. Na sam koniec 

przedstawione zostały rozważania nad zagadnieniem stosowania źródeł prawa 

międzynarodowego publicznego w kontekście artykułu 178 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Słowa kluczowe: 

prawo, międzynarodowe, publiczne, stosowanie, nauka
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Antropomorfizacja robotów społecznych przez dzieci i dorosłych 

na przykładzie RoboThespiana 

Sylwia Borycka 

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa 

e-mail: sylwiaborycka11@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Sylwia Borycka- studentka III roku Psychologii w zarządzaniu na Akademii Leona 

Koźmińskiego. Stażystka w Dziale Badań Centrum Nauki Kopernik. Interesuje się psychologią 

i interakcjami człowiek- technologia. 

 

Abstrakt: 

Celem badania było sprawdzenie różnic pomiędzy dziećmi, a dorosłymi w sposobach 

antropomorfizacji robota RoboThespiana. Jest to jeden z eksponatów znajdujących się 

w Centrum Nauki Kopernik. RoboThespian jest robotem humanoidalnym. Maszyna wykonuje 

zadania, wybrane przez użytkownika, spośród ikon umieszczonych na ekranie - potrafi kiwać 

głową, gestykulować, a także wyrażać uczucia. Badaną grupą byli zwiedzający Centrum Nauki 

Kopernik: dzieci i dorośli. Porównanie tych dwóch zbiorowości pod względem tendencji do 

antropomorfizacji robota społecznego zostało zrealizowane po raz pierwszy. Przeprowadzono 

obserwację nieuczestniczącą. Interakcja dzieci z RoboThespianem trwała dłużej niż dorosłych. 

Różnice dotyczą także kwestii nadawania imienia czy komunikacji z robotem. Dzieci nadawały 

obiektowi nazwę, zadawały pytania, na które oczekiwały odpowiedzi, a także wyrażały wobec 

niego emocje i postawy interpersonalne. Może to świadczyć o przypisywaniu robotowi 

świadomości i wolnej woli. Wśród dorosłych nie zaobserwowano tendencji do nadawania 

imion, zadawania pytań nastawionych na uzyskanie informacji czy nazywania swoich uczuć 

wobec obiektu. W celu pogłębienia wiedzy na temat sposobów antropomorfizacji zostało 

przeprowadzone drugie badanie. Wykorzystaną metodą agregacji danych był kwestionariusz, 

który zawierał 14- pozycyjną skalę i dotyczył trzech rodzajów cech ludzkich: pozytywnych, 

negatywnych i związanych z zachowaniem. 

 

Słowa kluczowe: 

antropomorfizacja, RoboThespian, interakcja człowiek- robot
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Wywiad psychologiczny jako podstawa pracy z klientem 

Sylwia Jankowicz 

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

e-mail: sylwia_jankowicz@poczta.onet.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, doktorantką I roku 

psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Moje zainteresowania 

naukowe oscylują wokół depresji młodzieńczej. 

 

Abstrakt: 

Wywiad stanowi najczęściej stosowaną w praktyce psychologicznej metodę badania. Służy on 

zarówno pracy indywidualnej z klientem, jak i badaniom eksploracyjnym skierowanym do 

szerszej grupy respondentów. Z reguły przybiera on postać swobodnej lub nieznacznie 

ustrukturyzowanej rozmowy z badanym, podczas której badacz próbuje poznać jego historię 

życia, motywy, postawy, czy cechy. Wywiad zazwyczaj stanowi pierwszą formę kontaktu 

psychologa z klientem, dlatego też zebrane dzięki niemu informacje, stanowią podstawę dalszej 

pracy zarówno diagnostycznej, jak i terapeutycznej. Z tego względu, niezwykle istotna wydaje 

się być kwestia odpowiedniego przygotowania specjalisty do stosowania tego typu narzędzia. 

Wywiad psychologiczny opiera się na procesie komunikacji, dlatego też można powiedzieć, że 

stanowi on spotkanie dwóch osobowości. Psycholog w swojej pracy nie jest do końca wolny 

od własnych, osobistych przekonań czy wyznawanych wartości, dlatego oprócz odpowiedniego 

warsztatu, na przebieg i efekty rozmowy będzie miała wpływ także jego indywidualność. 

Osobiste uwarunkowania diagnosty mogą stanowić czynnik zarówno pomocniczy w jego pracy 

jak i zakłócający. Drogą do sukcesu wyznaczanego przez charakter relacji między 

psychologiem a jego klientem wydaje się być więc wiedza obejmująca zarówno odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne jak i znajomość samego siebie jako człowieka. 

 

Słowa kluczowe: 

wywiad psychologiczny, relacja psycholog-klient, diagnoza psychologiczna
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Ordynacje wyborcze do samorządu terytorialnego w Polsce, 

Francji, Niemczech oraz Włoszech. Analiza porównawcza 

Marcin Sobczyk 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

e-mail: marsob55@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Marcin Sobczyk. Jestem doktorantem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe to: socjologia sfery publicznej 

oraz polityki, współczesne teorie socjologiczne oraz neoinstytucjonalizm. 

 

Abstrakt: 

Problematyka wystąpienia skupia się na ukazaniu rozwiązań ordynacji wyborczych do 

wyborów samorządowych we Francji, Niemczech oraz Włoszech. Omówione i poddane 

analizie porównawczej zostaną praktyki obowiązujące we wszystkich głosowaniach 

wyborczych nie mających ogólnokrajowego charakteru. Wzorce te zostaną zestawione 

z regulacjami obowiązującymi w Polsce podczas ostatnich wyborów do samorządu 

terytorialnego, które zostały przeprowadzone w dniach 16 oraz 30 listopada 2014 r. na 

podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r., zwanej Kodeksem 

wyborczym, a także zmianami proponowanymi przez partię rządzącą. 

 

Słowa kluczowe: 

wybory samorządowe, ordynacja wyborcza, analiza porównawcza, Kodeks wyborczy
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Świat Idealny 

Bartosz Wójtowicz 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

e-mail: bartoszjanjerzy@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentem KULu na kierunku Psychologia. Naukowo interesuję się poznawczym 

ujęciem psychologii klinicznej oraz osobowości. Prowadzę również Studenckie Koło 

Neuronauk KUL. Hobbystycznie zajmuję się fotografią, śpiewem chóralnym oraz sportem. 

 

Abstrakt: 

Obecne badania zwracają uwagę na silnie negatywny wpływ środowiska medialnego na rozwój 

dzieci. Wyniki wskazują na deficyty w samoregulacji 5-cio latków, terapeuci spotykają się 

z uzależnieniami czynnościowymi, a pornografia wywołuje zmiany funkcjonalne mózgu 

i trudności w relacjach intymnych. Młodzi ludzie mają dostęp do tych treści i urządzeń dzięki 

rodzicom, którzy wolą zająć się własnymi sprawami (69% przypadków). 

Opisany mechanizm jest jednym z możliwych wyjaśnień zjawiska. Dziecko używające mediów 

(30% dwu latków używa ich codziennie) obserwuje podawany w nich wyidealizowany świat 

wysportowanych mężczyzn i atrakcyjnych kobiet. Tworzy następnie Ja idealne - zestaw 

standardów, które pragnie osiągnąć, aby zostać zaakceptowanym przez medialny świat. Gdy to 

się nie udaje doznaje przykrych uczuć smutku, niezadowolenia, zniechęcenia. Doświadcza 

tego, że przyswojony obraz jest ekstremalnie trudny do osiągnięcia, a rodząca się frustracja 

zmusza do dalszego wysiłku. 

Osoba w takim błędnym kole traci siebie w zamian za wykreowany przez media świat. 

Niektórzy zdają sobie sprawę, że ich wytworzone pragnienia są utopią.  Niestety wychowując 

się w takim środowisku człowiek nie uczy się radzenia sobie z trudnościami realnego życia. 

Trudno podjąć regularny wysiłek w nauce lub w pracy, trudno trwać w bliskiej relacji, która 

wymaga wzajemnego poświęcenia. Stwórzmy zatem dorastającym lepsze środowisko do 

odnalezienia siebie i wejścia w dorosłość. 

 

Słowa kluczowe: 

media, rozwój, oczekiwania, wczesna dorosłość, Ja Idealne,
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(Nie)wiedza w pracy nauczyciela. Porażka czy klucz do sukcesu 

w pracy z dzieckiem? 

Magdalena Mikołajczyk 

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

e-mail: m.miko15@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką studiów  II stopnia na kierunku Pedagogika: Edukacja wczesnoszkolna 

z arteterapią i jednocześnie pracuję jako wychowawca świetlicy i nauczycielka przedmiotu: 

Wychowanie do życia w rodzinie w jednej z kaliskich szkół podstawowych. 

 

Abstrakt: 

W pracy podjęto kwestię roli i znaczenia wiedzy i niewiedzy w pracy nauczyciela. Jej celem 

było zbadanie wpływu (nie)wiedzy nauczyciela na jakość procesu kształcenia i jego relacje 

interpersonalne z uczniami.  Prezentowane analizy, refleksje i wnioski zostały  sformułowane 

na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych  badań przeprowadzonych wśród 

uczniów klas IV – VII  metodą ankietowania w listopadzie 2017 roku.  Uzyskane wyniki 

potwierdziły hipotezę, iż wiedza nauczyciela wciąż jest wartością wysoko  cenioną przez 

uczniów i jest jedną z determinant wpływających na efektywność kształcenia. Jednakże - obok 

niej - równie wysoko uczniowie cenią niebanalny sposób prowadzenia zajęć i posiadanie przez 

nauczyciela poczucia humoru. 

 

Słowa kluczowe: 

nauczyciel, uczeń, edukacja, kompetencje, umiejętności
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Wpływ przekazów medialnych na wizerunek osób chorujących 

psychicznie w społeczeństwie 

Katarzyna Chotkowska 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

e-mail: k.chotkowska@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Katarzyna Chotkowska - Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego 

w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na 

kierunku Polityka Społeczna (UW) oraz studiów na kierunku Psychologia (APS). 

 

Abstrakt: 

Przedstawione zostaną dostępne dane dotyczące opinii polskiego społeczeństwa na temat osób 

cierpiących z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. W wystąpieniu zostaną 

zaprezentowane przykłady negatywnego przedstawiania osób chorujących psychicznie 

w mediach. Przykłady będą dotyczyły tego jak osoby chorujące są opisywane w medialnych 

przekazach informacyjnych oraz sposobu przedstawiania osób chorujących 

w najpopularniejszych polskich serialach. Ponadto zostanie podjęta próba przeanalizowana 

tego jak przekazy medialne wpływają na postrzeganie osób chorujących w społeczeństwie. 

 

Słowa kluczowe: 

media, choroby psychiczne, stygmatyzacja
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Dodatek olejków eterycznych do pożywki jako metoda 

zwiększająca skuteczność sterylizacji na przykładzie lawendy 

(Lavandula sp.) w kulturze in vitro 

Natalia Prządka, Dominika Kapuścińska, Alina Trejgell  

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń  

e-mail: nataliaprzadka27@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Natalia Prządka, reprezentuję Katedrę Fizjologii Roślin i Biotechnologii na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moje zainteresowania naukowe to kultury 

roślinne in vitro - ich znaczenie oraz zastosowanie w kultywacji roślin.  

Dominika Kapuścińska- studiuje biotechnologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Swoją pracę magisterską realizuje w katedrze Fizjologii Roślin i Biotechnologii. 

Prowadzone badania dotyczą mikrorozmnażania roślin w kulturach in vitro. 
 

Abstrakt: 

W celu zapewnienia sterylnych warunków w kulturach in vitro powierzchniowo odkaża się 

materiał roślinny, wykorzystując wodne roztwory alkoholi, detergentów, fungicydy oraz 

antybiotyki, jednak działania te nie zawsze są skuteczne. Celem doświadczenia była ocena 

skuteczności olejków eterycznych (paczulowego i tymiankowego) na proces sterylizacji nasion 

Lavandula sp. oraz jej wpływ na kondycję siewek.  

Nasiona Lavandula sp. sterylizowano w 70% etanolu i 20% roztworze podchlorynu sodu lub 

bez sterylizacji wykładano na wyjałowione pożywki MS z dodatkiem przefiltrowanych 

roztworów w/w olejków. Po upływie 14 dni, oba olejki eteryczne w stężeniu 0,1%; 0,2% i 0,6% 

zwiększały skuteczność działania zastosowanego sterylizatora. Na pożywkach z olejkiem 

tymiankowym w stężeniu 0,6% nie obserwowano kontaminacji, natomiast olejek paczulowy 

w tym samym stężeniu ograniczał rozwój mikroorganizmów. Pominięcie etapu chemicznej 

sterylizacji nasion, zwiększyło znacząco ilość infekcji, na pożywce MS uzyskano tylko 40% 

sterylnego materiału. Dodatek olejków już w najniższych stężeniach hamował wzrost 

mikroorganizmów, zaś w wyższych całkowicie eliminował infekcje grzybowe. Eksplantaty 

wyizolowane z siewek uzyskanych na pożywce z 0,05% olejkiem tymiankowym oraz na 

pożywce MS bez żadnego dodatku były zdolne do organogenezy pędów.  

Olejki eteryczne mogą ograniczyć rozwój mikroorganizmów, chroniąc przed kontaminacją 

niezainfekowany materiał, jednak zbyt wysokie stężenia znacząco hamują kiełkowanie nasion. 

 

Słowa kluczowe: 

in vitro, lawenda, olejki eteryczne, sterylizacja
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Bakteryjne mechanizmy promowania wzrostu roślin uprawnych 

Krzysztof Sosnowski 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

e-mail: sosnowskicris@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Krzysztof Sosnowski,  należę do Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moje zainteresowania naukowe to 

mikrobiologia, m. in. bakterie glebowe oraz ich wykorzystanie w fitoremediacji. 

 

Abstrakt: 

Obecnie stosuje się ogromne ilości nawozów chemicznych w rolnictwie, co powoduje 

zachwianie równowagi w środowisku naturalnym. Dodatkowo uprawy GMO są zakazane 

w wielu krajach, dlatego tak ważne jest wykorzystywanie w dzisiejszych czasach 

biotechnologii zielonej do której zalicza się m. in. użycie preparatów zawierających bakterie 

promujące wzrost roślin (ang. plant growth promoting rhizobacteria). 

Endofityczne bakterie ryzosferowe mogą wywierać bezpośredni lub pośredni wpływ na wzrost 

roślin. Bezpośredni wpływ bakterii na wzrost roślin objawia się wytwarzaniem przez te bakterie 

związków o charakterze hormonalnym, zwiększaniem dostępności składników mineralnych dla 

rośliny oraz zmniejszaniem poziomu etylenu poprzez deaminazę ACC (deaminaza kwasu 1-

aminocyklopropano- 1- karboksylowego). Z kolei pośredni wpływ bakterii na wzrost rośliny 

wiąże się z ograniczaniem rozwoju (antagonizm) lub ochroną rośliny przed patogenami poprzez 

wytwarzanie indukowanej odporności systemicznej. Istotnym elementem antagonizmu jest 

wytwarzanie sideroforów, antybiotyków i bakteriocyn. Antagonizm bakteryjny wiąże się także 

z wytwarzaniem enzymów takich jak chitynazy, celulazy, proteazy, lipazy, które rozkładają 

komórki grzybów.  

Bionawozy zawierające bakterie endofityczne mogą znaleźć zastosowanie nie tylko 

w zwiększaniu produktywności roślin, ale także w fitoremediacji terenów skażonych, na 

których w przyszłości będą mogły rosnąć rośliny uprawne. 

 

Słowa kluczowe: 

fitoremediacja, PGPR, rośliny uprawne
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Wpływ pasożytów na behawior i fizjologię człowieka 

Katarzyna Bodasińska, Łukasz Tymiński 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

e-mail: kasiabodas007@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Katarzyna Bodasińska, studiuję nowatorski kierunek - Biologię sądową na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Interesuję się biologią, w szczególności organizmami związanymi z człowiekiem. 

 

Abstrakt: 

Wszystkie żywe organizmy dążą do jednego, zasadniczego celu – wydania potomstwa. Istnieje 

specyficzna grupa organizmów, dla których niezbędne do osiągnięcia tego celu jest pozyskanie 

żywiciela, są to pasożyty. Od dawna wiadomym jest, że pasożyty wpływać mogą na 

zachowanie zwierząt, potrafią sprawować kontrolę niemal nad wszystkimi ze sfer życia 

żywiciela. W ostatnich latach wykazano jednak, że pasożyty wpływają znacząco również na 

fizjologię i behawior człowieka. 

Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za sterowanie behawiorem i fizjologią człowieka 

przez pasożyty jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnej parazytologii i dziedzin 

pokrewnych. 

Celem pracy jest dokonanie przeglądu strategii działania wybranych gatunków pasożytów, 

mających zdolność wpływania na zachowanie i funkcjonowanie człowieka oraz zwrócenie 

uwagi odbiorcy na zagrożenia będącymi skutkami inwazji przedstawionych w pracy 

pasożytów. 

 

Słowa kluczowe: 

pasożyt, behawior człowieka, Toxoplasma gondii 
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Kolor odzieży jako czynnik wpływający na atrakcyjność zwłok 

i miejsca składania jaj przez muchówki nekrofagiczne 

Katarzyna Bodasińska, Łukasz Tymiński 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

e-mail: kasiabodas007@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Katarzyna Bodasińska, studiuję nowatorski kierunek - Biologię sądową na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Interesuję się biologią, w szczególności organizmami związanymi z człowiekiem. 

 

Abstrakt: 

Jednym z czynników wpływających na proces rozkładu zwłok jest obecność owadów, w tym 

muchówek nekrofagicznych. Stadia preimaginalne muchówek nekrofagicznych w skutek 

aktywnego żerowania bezpośrednio wpływają na tempo rozkładu zwłok. Obecność muchówek 

na zwłokach wykorzystywana jest przez biegłych sądowych do określenia tak zwanego 

przybliżonego czasu zgonu (post-mortem intervallum). Gatunki muchówek istotne z punktu 

widzenia entomologii sądowej  wykazują różne preferencje co do rozmiarów zwłok, stanu ich 

rozkładu, pory dnia oraz warunków środowiskowych.  

Ostatnie obserwacje wskazują na to, iż kolor pułapek wykorzystywanych w celu odłowu 

muchówek synantropijnych istotnie wpływa na liczbę odłowionych osobników. Dlatego celem 

pracy jest przedstawienie wyników eksperymentu, który dotyczył zweryfikowania hipotezy, 

jakoby kolor ubrań na zwłokach wpływał na liczbę oraz skład gatunkowy muchówek 

nekrofagicznych na nich żerujących.  

Zgromadzone w pułapkach dorosłe muchówki zostały oznaczone ilościowo oraz dokonana 

została ich klasyfikacja gatunkowa. Pomimo obecności podobnego substratu wabiącego 

zaobserwowane zostały istotne różnice w liczbie i składzie gatunkowym pomiędzy próbami. 

Na podstawie zgromadzonych danych ilościowych i jakościowych przedstawione zostaną 

wnioski, które mają na celu określić, czy kolor ubrań na zwłokach wpływa na liczbę oraz skład 

gatunkowy muchówek żerujących na martwych ciałach. 

 

Słowa kluczowe: 

muchówki, organizmy nekrofagiczne, kolor 
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Wykorzystanie „ancestry-informative markers (AIM)” jako 

nowatorska metoda molekularna wykorzystywana 

w kryminalistyce 

Łukasz Tymiński, Katarzyna Bodasińska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

e-mail: lukasz.tyminski1@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Łukasz Tymiński, studiuję biologię sądową na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od zawsze interesuję się 

biologią, a w szczególności biologią molekularną i genetyką. 

 

Abstrakt: 

Możliwość wykorzystania materiału genetycznego w celu identyfikacji sprawców przestępstw, 

niewątpliwie zrewolucjonizowała świat kryminalistyki. W laboratoriach przeprowadzane są 

obecnie analizy mikrosatelitów mieszczących się na autosomach. Eksperci wykonują w tym 

przypadku testy multipleksowe. Obejmują one analizy chromosomu Y lub, w razie 

konieczności, odczyt całego genomu lub jego części. Takie badania pozwalają w dużej mierze  

potwierdzić lub wykluczyć tożsamość osób. Jednak skuteczną identyfikację można 

przeprowadzić tylko w przypadku, gdy dysponujemy oznaczoną próbką, którą można 

porównać z materiałem pobranym. Co w przypadku wyizolowanego materiału biologicznego,  

którego nie można porównać z próbkami pobranymi od podejrzanych, czy brak jakichkolwiek 

danych w systemach typu CODIS czy polskiej Bazie Danych DNA?  

Nowatorskim rozwiązaniem tego problemu okazuje się być  wykorzystanie 

wysokoprzepływowej metody genotypowania SNP (single nucleotide polymorphism), za 

pomocą której poszukuje się oryginalnych biomarkerów w próbkach DNA, tzw. „ancestry-

informative markers (AIM)”. Te specyficzne fragmenty DNA są charakterystyczne dla 

poszczególnych grup etnicznych i na ich podstawie można z dużym prawdopodobieństwem 

określić geograficzne pochodzenie człowieka oraz jego podstawowe cechy fenotypowe. 

Molekularna metoda SNP jest szczególnie przydatna w zawężaniu grona podejrzanych. 

 

Słowa kluczowe: 

DNA, kryminalistyka, fenotypowanie, SNP,
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Biotechnologiczne wykorzystanie hydrofobin 

Łukasz Tymiński, Katarzyna Bodasińska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

e-mail: lukasz.tyminski1@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Łukasz Tymiński, studiuję biologię sądową na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od zawsze interesuję się 

biologią, a w szczególności biologią molekularną i genetyką. 

 

Abstrakt: 

Hydrofobiny stanowią liczną rodzinę małych, bogatych w cysteinę białek wytwarzanych przez 

grzyby strzępkowe. Są to zewnątrzkomórkowe, powierzchniowo czynne białka, które pełnią 

wiele funkcji w rozwoju oraz cyklu życiowym grzybów. Hydrofobiny są zaangażowane 

w powstawanie hydrofobowych struktur, takich jak grzybnia powietrzna, owocniki oraz 

zarodniki. Dzięki tym białkom komórki grzybni posiadają właściwości hydrofobowe, co 

umożliwia przyleganie do różnych powierzchni. Cząsteczki te zostały odkryte i po raz pierwszy 

wyizolowane w 1991 roku w czasie badań nad genami ulegającymi silnej ekspresji podczas 

formowania się zarodni u rozszczepki pospolitej (Schizophyllum commune). Hydrofobiny 

posiadają wiele interesujących właściwości, takich jak amifipatyczny charakter, czyli 

posiadanie w cząsteczce miejsc zarówno hydrofobowych, jak i hydrofilowych. Nadaje to 

monowarstwom hydrofobin zdolność zmieniania charakteru hydrofobowego powierzchni, na 

których występują, na hydrofilowy i odwrotnie. 

Hydrofobiny wykazują unikalne właściwości, pełnią również bardzo zróżnicowane role 

biologiczne. W oparciu o właściwości amfipatyczne i zdolność do samoorganizowania się 

warstw hydrofobin białka te, mogą znaleźć szerokie zastosowanie jako: biosurfaktanty, 

emulgatory, mogą pełnić istotne role w takich sektorach przemysłu jak: przemysł spożywczy, 

kosmetyczny, nanotechnologiczny, farmaceutyczny i browarniczy. Hydrofobiny mogą być 

także wykorzystywane przy produkcji biomateriałów, biosensorów i elektrod. 

 

Słowa kluczowe: 

biotechnologia, hydrofobiny, grzyby, amfipatyczność 
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Monitoring foki szarej w wodach Morza Bałtyckiego 

Magdalena Rogoza, Joanna Gruszczyńska 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa 

e-mail: magdalenarogoza@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką II stopnia na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Dzikich 

i Towarzyszących, specjalizacja towarzyszące. Moje naukowe zainteresowania to psy – ich 

behawior oraz dobrostan (w szczególności w terapii z udziałem psa (AAI)). 

 

Abstrakt: 

Foka szara jest największą foką żyjącą w Morzu Bałtyckim i była również najliczniej 

występującym gatunkiem spośród gatunków fok zasiedlających polskie wybrzeże na przełomie 

lat 30. i 40. XX wieku. W 1910 roku szacowano, iż w Bałtyku znajduje się ok. 92 000 

osobników. Jednak wielkość populacji foki szarej w Morzu Bałtyckim na przestrzeni ostatniego 

stulecia drastycznie się zmniejszyła, osiągając w latach 80. liczbę 3 000. Celem pracy było 

sprawdzenie, czy obecne metody monitoringu foki szarej oraz ochrona tego gatunku są 

prowadzone we właściwy sposób i jakie są skutki tych działań. Na podstawie dostępnych 

wyników badań oraz literaturze naukowej, przedstawiono czynniki wpływające na wielkość 

populacji foki szarej w Morzu Bałtyckim, jak i również działania związane z monitoringiem 

przyrodniczym. Wskazano możliwość wprowadzenia zmian, które spowodują poprawę 

wskaźników populacji i siedliska. Wykazano, iż populacja i zagęszczenie foki szarej w Bałtyku 

osiągnęła stan dobry i wszelkie prognozy wskazują na to, iż sytuacja gatunku będzie coraz 

lepsza. Natomiast jeżeli chodzi o stan zdrowotny foki szarej, jej migracje oraz reprodukcję, jest 

to nadal stan niezadowalający. Dlatego też czynna ochrona tego gatunku jest niezbędna, a kroki, 

zmierzające w kierunku poprawy siedliska foki szarej, konieczne. 

 

Słowa kluczowe: 

foka szara, siedlisko Morza Bałtyckiego, monitoring przyrodniczy



 

84 

 

Charakterystyka Bryndzy Podhalańskiej 

Magdalena Skotniczny 

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: magdalena.skotniczny@urk.edu.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej na 

Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Moje zainteresowania 

naukowe związane są z mikrobiologią żywności. 

 

Abstrakt: 

Bryndza Podhalańska to miękki ser podpuszczkowy produkowany w regionie Podhala, 

posiadający unijny certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia. Zgodnie z tradycją, 

produkowany jest poprzez zmielenie i doprawienie solą dojrzałego bundzu, który powstał 

z mleka owczego z maksymalnie 40% dodatkiem mleka krowiego. 

Celem pracy była charakterystyka mikrobiologiczna (analiza ilościowa) i chemiczna Bryndzy 

Podhalańskiej. Materiał badawczy stanowiły 3 próbki certyfikowanego sera z Małopolski. 

Zostały one wyprodukowane i pobrane w lipcu 2017. Próbki były analizowane pod względem 

zawartości ogólnej liczby bakterii mezofilnych (TGYE), bakterii kwasu mlekowego (MRS 

i M17 LAB-AGAR z dodatkiem 100 mg/l aktidionu) oraz pleśni i drożdży (Sabouraud Dextrose 

with Chloramphenicol LAB-AGAR). W serach zostały także oznaczone: pH, kwasowość 

miareczkowa, aktywność wodna, sucha masa i zawartość tłuszczu.  

We wszystkich próbkach liczebność bakterii kwasu mlekowego wynosiła ok. 10^9 jtk/g, 

natomiast drożdży ok. 10^6 jtk/g. Pleśnie stanowiły najbardziej zróżnicowaną grupę 

mikroorganizmów, ich liczba wahała się od 10^4 jtk/g (ser A) do 10^7 jtk/g (ser B). Analiza 

chemiczna nie wykazała znaczących różnic między próbkami. 

Badania były sfinansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich nr BM-4762/KTFiMT/2017 

 

Słowa kluczowe: 

analiza ilościowa, analiza chemiczna, drożdże, LAB
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Wpływ sonikacji na wydajność enzymatycznej ekstracji  

mio- i d-chiro-inozytoli z produktów gryczanych 

Dagmara Poniewska, Krzysztof Żyła 

Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Technologii Żywności, ul.Balicka 122 Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

e-mail: d.poniewska@ur.krakow.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Doktorantka na Wydziale Technologii Żywności  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

w Katedrze Biotechnologii Żywności. W swoich badaniach zajmuje się głównie inozytolami 

i fagopirytolami pochodzącymi z gryki. 

 

Abstrakt: 

Gryka jest rośliną szeroko rozpowszechnioną na świecie, charakteryzującą się wysoką 

wartością odżywczą, jak również znaczną zawartością inozytoli w postaci wolnej i związanej.  

W formie związanej mioinozytol występuje jako fityniany, czyli połączenia inozytolu oraz 

kwasu fitynowego. Natomiast D-chiroinozytol występuje w połączeniu z podjednostkami 

galaktopiranozowymi, czyli fagipirytoli. Duża zawartość inozytoli w postaci kompleksów 

sprawia, że konieczne staje się zastosowanie enzymów w celu hydrolizy istniejących połączeń. 

Wykorzystanie enzymów nie pozwala jednak na całkowitą ekstrakcję inozytoli. Sonikacja jest 

procesem powodującym przede wszystkim dezintegrację struktur komórkowych co umożliwia 

uwalnianie zawartości komórek do środowiska. 

Celem badań było sprawdzenie wpływ sonikacji na wydajność enzymatycznej ekstrakcji  mio- 

oraz D-chiro-inozytoli z produktów gryczanych. Wykonane badania pokazują, że zastosowanie 

ultradźwięków w procesie enzymatycznej ekstrakcji inozytoli powoduje zwiększenie 

wydajności procesu ekstrakcji D-chiro-inozytoli. Nie wpływa natomiast istotnie na ilość 

otrzymanego mio-inozytolu w postaci wolnej. 

 

Słowa kluczowe: 

gryka, inozytol, sonikacja
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Wpływ syntetycznych antyoksydantów na biodostępność tłuszczu 

– badania absorpcji z wykorzystaniem modelu komórek caco-2 

Anna Antończyk, Magdalena Mika 

Katedra Biotechnologii Żywności   Wydział Technologii Żywności  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja  ul. Balicka 122,  31-149 Kraków 

e-mail: a.antonczyk@ur.krakow.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem uczestnikiem III roku studiów doktoranckich na wydziale Technologii Żywności. 

 

Abstrakt: 

Za jedną z głównych przyczyn otyłości uważana jest nieprawidłowa dieta bogata w lipidy 

i węglowodany. Wpływ na masę ciała wykazują również związki tj. antyoksydanty naturalne 

(uważane za sprzymierzeńców w walce z otyłością) lub syntetyczne dla których takich badań 

dotychczas nie prowadzono.   

W pracy oceniono wpływ dodatku antyoksydantów syntetycznych na absorpcję produktów 

hydrolizy tłuszczu. Do badań wchłaniania składników odżywczych na etapie jelita 

wykorzystano model komórek Caco-2. Oceniono stężenie białka apoB oraz lipidów (dwa 

składniki chylomikronów). W pracy zastosowano sześć antyoksydantów syntetycznych: 

galusan propylu, oktylu i dodecylu, BHT (butylohydroksytoluen), BHA 

(butylohydroksyanizol) oraz TBHQ (tetrabutylohydrochinon).  

Na podstawie uzyskanych wyników antyoksydanty syntetyczne można podzielić na dwie 

grupy: stymulujące komórki do zwiększonego wchłaniania produktów trawienia tłuszczu 

(TBHQ, BHT, GP, GD, BHA), z pośród których tylko TBHQ i BHT powodowały wzrost 

syntezy apoB, oraz na takie które nie wpływają na sekrecję lipidów i apoB (GO).  

  

Badania zostały zrealizowane w ramach tematu BM-4751/KBŻ/17 finansowanego z dotacji 

celowej na naukę przyznanej przez MNiSW 

 

Słowa kluczowe: 

biodostępność, komórki Caco-2
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Aktywność biologiczna flawanonów i ich pochodnych 

Paulina Błazińska, Elżbieta Łodyga-Chruścińska 

Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o  Żywności, Politechnika Łódzka, 

ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź 

e-mail: paulina.blazinska@dokt.p.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Paulina Błazińska - doktorantka III roku na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii 

i Nauk o Żywności w Instytucie Podstaw Chemii Żywności w Zespole Chemii 

Bionieorganicznej. Oprócz umysłu ścisłego, posiada duszę artystyczną. 

 

Abstrakt: 

W dzisiejszych czasach istnieje moda na zdrowy tryb życia związany z dietetyczną żywnością 

zastępującą tłuste pokarmy lekkimi i smacznymi produktami pochodzenia roślinnego bogatymi 

w polifenole, a więc i flawonoidy. Fenolowe metabolity wtórne obecne w żywności 

pochodzenia roślinnego wywierają korzystny wpływ na zapobieganie chorobom sercowo-

naczyniowym lub nowotworom. 

Te wtórne metabolity mają wiele interesujących i cennych właściwości, takich jak, 

antyoksydacyjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, 

przeciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe. Jedną z największych grup polifenoli są 

flawonoidy. Ostatnio najbardziej opisywaną i rosnącą klasą flawonoidów są flawanony. 

Badania ostatnich lat, szczególnie dotyczące naringeniny, hesperytyny i ich pochodnych, 

przyniosły wiele interesujących wyników i ukazały nowe możliwości zastosowania ich 

w medycynie i kosmetologii. 

Flawanony są należą do tej samej klasy flawonoidów, co flawony, izoflawony lub flawanole. 

Biodostępność i bioaktywność flawanonów zależy od ich chemicznej modyfikacji. W naturze 

występują w wielu roślinach wyższych z rodzin takich jak Compositae, Leguminosae 

i Rutaceae, w naturalnych formach i glikozydach, występują również w wielu owocach 

cytrusowych. Flawanony mają ogromny potencjał terapeutyczny wykorzystywany między 

innymi w chemioterapii raka, chorobach układu krążenia i wielu innych. 

 

Słowa kluczowe: 

polifenole, flawonoidy, flawanony, pochodne flawanonów, bioaktywność
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Wpływ podstawnika hydroksylowego na profil lipofilowości 

i aktywności biologicznej wybranych chinolino-2-karboksanilidów 

Andrzej Nowok, Piotr Kuś 

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

e-mail: andrzejnowok@interia.eu 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Andrzej Nowok- student I roku studiów III stopnia w zakresie nauk chemicznych na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Abstrakt: 

Chinolino-2-karboksanilidy stanowią grupę związków chemicznych opartych na 

heterocyklicznym pierścieniu chinolinowym, który jest strukturą wiodącą wielu 

farmaceutykach. Badania wykazały, iż związki te mogą być z powodzeniem stosowane 

w atybiotykoterapii zakażeń bakteriami opornymi na metycylinę. Jampilek i współpracownicy 

wskazują ponadto na ich potencjalne zastosowanie jako środki roślinobójcze [1,2]. Chinolino-

2-karboksanilidy cechują się bowiem zdolnością hamowania fotosyntezy na drodze inhibicji 

fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów w chloroplastach. Badania wykazały, iż 

istnieje korelacja między strukturą przestrzenną tych związków a ich aktywnością biologiczną. 

Z tego względu podjęto próbę scharakteryzowania wpływu podstawnika hydroksylowego na 

profil lipofilowości i aktywności biologicznej chinolino-2-karboksanilidów. W badaniach 

wykorzystano techniki modelowania molekularnego 0D-QSAR oraz 3D-QSAR. Wykazano, iż 

obecność grupy hydroksylowej znacząco poprawia profil lipofilowości i biodostępności 

chinolino-2-karboksanilidów. Zaobserwowano ponadto zależność właściwości 

farmakodynamicznych badanego szeregu molekuł od położenia grupy hydroksylowej 

w pierścieniu chinolinowym. W badaniach wykazano, iż meta-podstawione 8-

hydroksychinolino-2-karboksanilidy cechują się optymalnym profilem lipofilowości 

i aktywności biologicznej. 

Literatura: 

1. J. Jampilek et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 26, 2016, 3862–3865 

2.  Gonec et al. Molecules, 17, 2012, 613-644 

 

Słowa kluczowe: 
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Indukcja apoptozy w komórkach glejaka ludzkiego przez ekstrakt 

z korzeni transformowanych Salvia miltiorrhiza Bunge 

Karol Górski1, Ewa Skała1, Tomasz Kowalczyk2, Przemysław Sitarek1 

(1) Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej,   

ul. Muszyńskiego, 90-151 Łódź, 

(2) Uniwersytet Łódzki, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin,  

ul. Banacha 12/13, 90-237 Łódź 

e-mail: karol.gorski@stud.umed.lodz.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentem 4.roku farmacji i aktywnym członkiem koła naukowego. Swoje pierwsze 

kroki w świecie poważnych badań naukowych stawiam pod opieką dr Przemysława Sitarka. 

Interesuję się szeroko pojętymi naukami medycznymi i farmaceutycznymi. 

 

Abstrakt: 

Salvia miltiorrhiza Bunge (szałwia czerwonokorzeniowa) jest gatunkiem należącym do rodziny 

Lamiaceae. W warunkach naturalnych to wieloletnia bylina rosnąca na pół - cienistych 

stanowiskach trawiastych, leśnych polanach, obrzeżach lasów i wzdłuż potoków. Szczególnie 

preferuje środowisko górskie (100–1200 m n.p.m.). Rozpowszechniona głównie w Chinach 

i Japonii, choć występuje także w Mongolii i Korei. Jest chińską rośliną farmakopealną, która 

dostarcza cennego surowca zielarskiego Salviae miltiorrhizae radix, bogatego w diterpeny 

abietanowe (tanszinony) i kwasy fenolowe (np. kwas rozmarynowy, kwas chlorogenowy, kwas 

salwianolowy A i B). Dzięki obecności tych związków posiada szerokie spektrum działania 

farmakologicznego. W medycynie Dalekiego Wschodu wykorzystuje się wysuszone korzenie 

zwane danshen, które są jednym z najważniejszych leków Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 

Celem pracy była indukcja apoptozy po działaniu ekstraktu z korzeni transformowanych S. 

miltiorrhiza w komórkach glejaka ludzkiego w IV stadium. Korzenie transformowane 

otrzymano przez zakażanie szczepem A4 Agrobacterium rhizogenes 4-tygodniowych 

wyhodowanych in vitro pędów. Potwierdzenie transformacji korzeni wykonano metodą PCR. 

Wyniki wykazały efekt cytotoksyczny na testowane komórki glejaka ludzkiego w IV stadium 

w teście MTT dla oraz indukcję apoptozy poprzez obniżenie potencjału mitochondrialnego. 

 

Słowa kluczowe: 
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Wpływ wybranych czynników na korozję narzędzi medycznych 
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Kilka słów o sobie: 

Anna Tomczak – studentka Wydziału Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu. Moje zainteresowania naukowe to nauki medyczne, staram się kreować wiedzę 

o narzędziach w sposób przystępny nie tylko dla lekarzy i konstruktorów. 

 

Abstrakt: 

W dzisiejszych czasach nakłady na narzędzia chirurgiczne stanowią ważną część wydatków 

szpitali. Jakość i stan narzędzi w sposób znaczący wpływa na stan zdrowia operowanego 

pacjenta oraz szybkość gojenia ran. Każdy z nas korzystał lub będzie korzystał z zabiegów 

medycznych, mniej lub bardziej inwazyjnych, wymagających użycia narzędzi, których wybór, 

konserwacja i sposób użytkowania leży w gestii władz szpitala i personelu. Każda z tych 

czynności powinna być wykonana z należytą dbałością o szczegóły, ponieważ stan narzędzi ma 

wpływ na skuteczność operacji, jak również na zdrowie pacjenta. Z tego względu tak istotne 

jest, w jaki sposób postępuje się z narzędziami po wykonanej operacji czy zabiegu. 

Narzędzia używane obecnie wykonane są ze stali nierdzewnej pokrytej pasywną warstwą 

tlenku chromu. Stal nierdzewna jest odporna na większość czynników zewnętrznych, jednakże 

niektóre z nich mogą ją uszkodzić. Zaliczają się do nich między innymi chlorki obecne np. 

w wodzie, czy w niektórych środkach myjących. Chlorki powodują niszczenie pasywnej 

warstwy tlenku chromu, co w rezultacie może powodować korozję i czynić narzędzie niezdatne 

do ponownego użycia. Jednakże na jakość narzędzi wpływają nie tylko cechy materiału, 

z którego zostały wykonane, a często decydujący jest tzw. czynnik ludzki, czyli dochowanie 

wszelkich procedur związanych z ich użytkowaniem. Dbałość o szczegóły podczas 

postępowania z narzędziami ma bezpośredni wpływ na długość ich użytkowania oraz zdrowie 

pacjentów. 

 

Słowa kluczowe: 

narzędzia medyczne, stal nierdzewna, korozja
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Sztuczne stawy 

Jakub Reszka 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: kubar1997@tlen.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Jakub Reszka, jestem studentem drugiego roku inżynierii medycznej na 

Politechnice Rzeszowskiej. Interesuję się techniką w medycynie oraz lotnictwem. 

 

Abstrakt: 

W mojej pracy została przedstawiona charakterystyka sztucznych stawów w organiźmie 

człowieka. Zostały poruszone kwestie techniczne, chemiczne oraz medyczne. Wpływ na 

funkcjonowanie i życie codzienne człowieka oraz możliwe komplikacje pooperacyjne jak i te 

występujące po dłuższym użytkowaniu . 

 

Słowa kluczowe: 

endoprotezy, medycyna, technika, inżynieria medyczna
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Mocowania endoprotez 

Jakub Reszka 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: kubar1997@tlen.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Jakub Reszka, jestem studentem drugiego roku inżynierii medycznej na 

Politechnice Rzeszowskiej. Interesuję się techniką w medycynie oraz lotnictwem. 

 

Abstrakt: 

W moim posterze zostały zawarte informacje na temat mocowania endoprotez. Mocowania 

cementowe, hybrydowe i wiele innych. Zostały opisane wady i zalety wszystkich możliwości 

oraz wskazania do użycia danego mocowania . Temat został opracowany od strony chemicznej, 

technicznej oraz medycznej . 

 

Słowa kluczowe: 

endoprotezy, medycyna, technika, inżynieria medyczna 
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Kwas hialuronowy 

Alicja Rokosz 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: ala9719@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Alicja Rokosz. Studiuję na Politechnice Rzeszowskiej kierunek Inżynieria 

Medyczna. Znalazłam się na takim kierunku z powodu zainteresowania naukami medycznymi, 

jak również naukami technicznymi. 

 

Abstrakt: 

Tematem mojego posteru jest kwas hialuronowy. W swojej pracy zamieściłam takie informacje 

jak: co to jest kwas hialuronowy, jak działa, zastosowanie w medycynie tego kwasu, jak 

również zabiegi z kwasem hialuronowym i możliwe powikłania występujące po takich 

zabiegach. 

 

Słowa kluczowe: 

kwas hialuronowy, kwas, medycyna
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Sztuczne serce 

Alicja Rokosz 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: ala9719@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Alicja Rokosz. Studiuję na Politechnice Rzeszowskiej kierunek Inżynieria 

Medyczna. Znalazłam się na takim kierunku z powodu zainteresowania naukami medycznymi, 

jak również naukami technicznymi. 

 

Abstrakt: 

Tematem mojego posteru jest sztuczne serce. Zawarłam w nim informacje na temat co to jest 

sztuczne serce, jak jest zbudowane oraz jak działa. Ponadto przedstawiłam rodzaje urządzeń 

(sztucznych serc), a także informacje dotyczące implantacji sztucznego serca (kiedy jest 

potrzeba implantacji i związane z tym możliwe powikłania). 

 

Słowa kluczowe: 

sztuczne organy, serce, medycyna, wiedza
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Rodzaje cieczy buforowych podczas stosowania płuczek olejowych 

w trakcie wierceń 

Filip Slavtchev, Adelina Paszajewa, Aldona Siwak, Filip Mazurkiewicz, Michał Maruta 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

e-mail: f.slavtchev@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Student 4. roku Górnictwa i Geologii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie im. Stanisława Staszica. Reprezentuje koło naukowe 

\"Zdrój\". Zainteresowania naukowe to wiertnictwo otworowe. 

 

Abstrakt: 

Analiza zabiegów uszczelniania kolumn rur okładzinowych wykazała, że najwięcej trudności 

podczas cementowania występuje w otworach wiertniczych, które zostały wywiercone 

z zastosowaniem płuczek na bazie olejowej oraz płuczkami inwersyjnymi. 

Główny problem wynikający z zastosowania tego rodzaju płuczek polega na tworzeniu się 

nieprzetłaczalnej mieszaniny na granicy płuczki i zaczynu uszczelniającego, co może 

uniemożliwić proces uszczelniania górotworu. 

Jednym ze sposobów zapobiegnięcia temu jest zwiększenie ciśnienia wytłaczania jednak często 

prowadzi to do pogorszenia przepuszczalności strefy przyodwiertowej oraz do 

rozszczelinowania słabo zwięzłych skał i tym samym zaników zaczynu. Drugim sposobem, 

znacznie bardziej skutecznym jest wtłoczenie pomiędzy zaczyn uszczelniający, a płuczkę 

cieczy buforowej, czyli płynu zapobiegającego mieszaniu się zaczynu i płuczki. Przez wzgląd 

na różnorodność zadań wykonywanych przez ciecze buforowe nie istnieje ich uniwersalna 

receptura, jednak są pewne typy tych cieczy wykorzystywane w konkretnych przypadkach. 

W pracy omówione zostały poszczególne typy buforów oraz kryteria zastosowania. 

Przedstawiono również wyniki badań podstawowych parametrów tego typu cieczy.  

 

Słowa kluczowe: 

płuczki wiertnicze, płuczki olejowe, ciecze buforowe, wiertnictwo
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Wykorzystanie wierceń kierunkowych do rozpoznania warunków 

geologicznych złóż węgla kamiennego 

Aldona Siwak, Adelina Paszajewa, Filip Slavtchev, Filip Mazurkiewicz, Michał Maruta 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

e-mail: aldona.siwak@vp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentką IV roku Górnictwa i Geologii, na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Reprezentuję KN 

\"Zdrój\". Interesuję się wiertnictwem i eksploatacją złóż. 

 

Abstrakt: 

Wiercenie kierunkowe polega na wykonaniu odwiertów za pomocą urządzeń pozwalających 

zarówno na pomiar trajektorii otworu, jak również na zmianę kierunku wiercenia stosowanego 

do zadanej trajektorii. W wierceniach kierunkowych do rozpoznania warunków geologicznych 

złóż węgla kamiennego krzywienie odwiertu wykonuje się poprzez zastosowanie wiercenia 

z użyciem turbowiertu.Wiercenie turbowiertem polega na zastosowaniu silnika wgłębnego 

napędzanego płuczką wiertniczą. Zastosowanie wiercenia kierunkowego umożliwia 

rozpoznanie zalegania pokładu węgla oraz występujących w jego obrębie zaburzeń 

litologiczno-facjalnych,z powodzeniem identyfikuje się również strefy uskokowe w obrębie 

pokładów węgla. Odpowiednio zaprojektowane otwory badawcze wykorzystuje się również do 

rozpoznania wymycia. Podczas wierceń badawczych w celu rozpoznania zalegania pokładu lub 

zlokalizowania jego zaburzeń, rodzaj przewiercanych skał określany jest na podstawie 

zwiercin. Dodatkowo w odróżnieniu węgla od skał płonnych pomaga także zainstalowana 

w żerdzi sonda dokonująca pomiaru promieniowania gamma. Wiercenie kierunkowe z użyciem 

turbowiertu pozwala również na wykonywanie otworów rozgałęzionych, które są powszechnie 

stosowane przy odmetanowaniu górotworu. 

Na posterze scharakteryzowano technologię wiercenia przy zastosowaniu turbowiertu, 

rozpoznanie strefy nieciągłości pokładu węgla kamiennego, rozpoznanie strefy uskokowej 

długimi otworami oraz efektywne odmetanowanie przedeksploatacyjne pokładów węgla. 

 

Słowa kluczowe: 

turbowiert, wiercenia kierunkowe, węgiel kamienny, odmetanowienie
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Rotary Steerable System w aspekcie rozwoju wierceń 

kierunkowych 

Adelina Paszajewa, Aldona Siwak, Filip Slavtchev, Filip Mazurkiewicz, Michał Maruta 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

e-mail: adelina4@wp.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka 4. roku Górnictwa i Geologii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Reprezentuję KN \"Zdrój\", będąc 

jednocześnie jego Przewodniczącą. Interesuję się wiertnictwem oraz eksploatacją złóż. 

 

Abstrakt: 

Na przestrzeni czasu starano się udoskonalać metody wiercenia oraz ich precyzyjność. 

Dotarliśmy do momentu, w którym możemy osiągnąć dokładnie postawiony cel, wykonując 

projekt nie tylko w trajektorii wertykalnej, ale także trajektorii horyzontalnej. Rozwój wierceń 

kierunkowych osiągnął niebywałą dokładność w dowiercaniu się do nawet najtrudniej 

dostępnych złóż węglowodorów. Rewolucyjnym odkryciem okazuje się system RSS (Rotary 

Steerable System). Wykorzystuje on specjalistyczne wyposażenie, które  jest zwykle 

programowane przez inżyniera MWD (Measurement While Drilling Engineer) lub inżyniera 

kierunkowego, który przekazuje komendy używając wyposażenia napowierzchniowego 

(najczęściej używa się do tego kontroli wydatku pomp płuczkowych, bądź obrotów przewodu 

narzędzia wiertniczego), narzędzie odbiera sygnał, który jest przetwarzany, dzięki czemu 

osiągany jest stopniowo pożądany kierunek. RSS umożliwia nam nie tylko prowadzenie otworu 

wiertniczego w dowolnym, wybranym przez nas kierunku, ale także jednocześnie może 

wysyłać obraz frakcji skał otaczających narzędzie wiertnicze, dzięki wbudowanemu zespołowi 

sond geofizycznych.  Rotary Steerable System zastępuje nam takie metody prowadzenia 

wierceń jak: stołowa, czy z użyciem wgłębnych silników hydraulicznych. Na posterze zostaną 

opisane narzędzia stosowane w RSS (Power Drive: Point the bit oraz Push the bit), podobnie 

jak schemat ich działania. Ujęty zostanie również przejaw korzyści jakie niesie stosowanie 

systemu RSS. 

 

Słowa kluczowe: 

RSS, wiercenia kierunkowe, Power Drive
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Technologia podziemnego wydobycia siarki metodą podziemnego 

wytopu 

Filip Mazurkiewicz, Adelina Paszajewa, Aldona Siwak, Filip Slavtchev, Michał Maruta 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

e-mail: f.mazurkiewicz@interia.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentem IV roku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. Działam aktywnie w kole naukowym \"Zdrój\" 

zrzeszającym studentów AGH. 

 

Abstrakt: 

Metoda podziemnego wytapiania polega na wytapianiu siarki bezpośrednio w złożu gorącą 

wodą o temperaturze 150–170oC zatłaczaną do złoża pod ciśnieniem 6-13 atm. otworami 

wiertniczymi (eksploatacyjnymi). Po wytopie płynna siarka jest pompowana na powierzchnię 

za pomocą sprężonego powietrza. Siarka topi się w temperaturze około 119oC.  

Aby zastosować metodę podziemnego wytopu złoże musi mieć charakter hermetyczny. 

Zapewnia to możliwość stworzenia ciśnienia złożowego umożliwiającego spływ 

i ustabilizowanie się siarki na odpowiednim poziomie w otworze wydobywczym. Zastosowanie 

tej metody zapewnia możliwość eksploatacji bez konieczności prowadzenia prac 

odkrywkowych co znacznie obniża koszty przedsięwzięcia i przyspiesza wydobycie. 

Na posterze zostanie opisana technologia i narzędzia stosowane w procesie wydobycia siarki 

metodą Frascha oraz schemat ich działania. Ujęty zostanie również przejaw korzyści jakie 

niesie stosowanie tej metody. 

 

Słowa kluczowe: 

wydobycie otworowe, siarka, metoda podziemnego wytopu siarki, technologia, górnictwo
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Spożycie mleka a wybrane czynniki socjo-demograficzne 

Zuzanna Całyniuk, Jakub Ceregrzyn, Patrycja Choma, Jakub Kalinowski, Karol Knap 

Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń SKN Biologów i Hodowców  Zwierząt,   

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin 

e-mail: jakub.ceregrzyn@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentem II roku Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. By 

rozwijać swoje zainteresowania uczestniczę w pracach sekcji SKN Biologów i Hodowców 

Zwierząt. Pozwala mi to na nabycie wiedzy także z zakresu zootechniki. 

 

Abstrakt: 

Mleko to płynna wydzielina wyspecjalizowanego gruczołu ssaków, zawierająca 80-90% wody 

i 10-20% suchej masy, w tym aż 250 różnych składników. Istotnym składnikiem mleka jest 

wapń, 100g mleka dostarcza aż 120mg wapnia.  Z powodu tak dużej zawartości wapnia, mleko 

krowie i jego produkty działają alkalizująco, przeciwdziałają zakwaszaniu organizmu.  Mleko 

spożywcze możemy podzielić również ze względu na zawartość tłuszczu. Wyróżniamy mleko 

pełne z zawartością tłuszczu powyżej 3%, półtłuste z zawartością tłuszczu 1,5-2% oraz chude 

o zawartości 0,3-1% tłuszczu. Szczególną odmianą mleka jest mleko zagęszczone, 

skondensowane oraz mleko w proszku. Celem badań było określenie zależności pomiędzy 

spożycia mleka z uwzględnieniem zawartości tłuszczu i sposobu przetworzenia 

a wykształceniem i miejscem zamieszkania dorosłych kobiet. Badanie zostało przeprowadzone 

wśród 100 dorosłych kobiet w wieku 19-36 lat z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza 

ankiety. Celem wykazania zależności zastosowano test chi-kwadrat. Przyjęto poziom istotności 

p≤0,05. Spośród badanych kobiet 87% deklarowało spożywanie w codziennej diecie mleka, 

44% wskazało, że spożywają mleko o zawartości tłuszczu 3,2%. Większość osób wskazała na 

spożycie mleka UHT. Najczęściej wybieranym mlekiem zarówno na wsi jak i w mieście było 

mleko o wyższej zawartości tłuszczu UHT. Rodzaj wybieranego mleka nie zależał od 

wykształcenia badanych i miejsca zamieszkania. 

 

Słowa kluczowe: 

mleko, konsumenci, preferencje
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Problem inwazji ptaszyńca (Dermanyssus gallinae) na fermach 

drobiu 

Monika Wiśniewska1, Jakub Ceregrzyn1, Ewelina Misiec1, Damian Spustek1,  

Justyna Batkowska2 

(1) Sekcja Hodowli Drobiu, Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt,  

(2) Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

e-mail: jakub.ceregrzyn@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem studentem II roku Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. By 

rozwijać swoje zainteresowania uczestniczę w pracach sekcji SKN Biologów i Hodowców 

Zwierząt. Pozwala mi to na nabycie wiedzy także z zakresu zootechniki. 

 

Abstrakt: 

Celem pracy było scharakteryzowanie zagrożenia inwazją ptaszyńca kurzego (Dermanyssus 

gallinae) na fermach drobiu. Jest on obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych 

i uciążliwych ektopasożytów drobiu. Inwazje ptaszyńca stanowią istotny problem 

ekonomiczny, sanitarny i zagrożenie dobrostanu ptaków. Jego obecność jest łatwo zauważalna: 

zwiększony stres, przyczynia się do wzrostu agresji wśród ptaków, następuje zmniejszenie 

produkcji jaj i pogorszenie ich jakości, na skorupach jaj pojawiają się plamy krwi, utraty krwi 

przez ptaki prowadzi do anemii, a nawet padnięć, wzrasta zachorowalność ze względu na 

infekcje przenoszone przez patogeny. Obecność ptaszyńca manifestuje się zmniejszeniem 

produkcji nieśnej i wzrostem śmiertelności do 6-8%.  

Walka z D. gallinae jest bardzo trudna, ponieważ może on przetrwać długi czas bez pożywienia 

i żyje w miejscach niedostępnych dla akarycydów. Największym wyzwaniem w kontroli 

ptaszyńca jest brak odpowiednich preparatów dopuszczonych do stosowania w obecności 

ptaków. Obecnie, ze względu na oporność pasożyta, popularny stał się związek chemiczny 

o nazwie fipronil, stosowany do zwalczania wszy, kleszczy i roztoczy, w tym właśnie 

ptaszyńca. Fipronil jest klasyfikowany przez WHO jako umiarkowanie toksyczny zaś 

problemem jest możliwość jego akumulacji oraz przenikania do pozyskiwanego mięsa i jaj. 

Obecnie poszukuje się skutecznych preparatów do walki z pasożytami, a jednocześnie do 

zapewnienia bezpieczeństwa ptaków i konsumentów. 

 

Słowa kluczowe: 

pasożyty drobiu, friptonil, akarycydy
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Pompy do transportowania cieczy spożywczych 

Krzysztof Towarnicki 

Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydrauliczncy, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska 

e-mail: krzysztof.towarnicki@pwr.edu.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Nazywam się Krzysztof Towarnicki, jestem doktorantem na wydziale Mechanicznym 

Politechniki Wrocławskiej. Moje zainteresowania naukowe to projektowanie elementów 

hydraulicznych i bierne redukcja drgań w układach hydraulicznych. 

 

Abstrakt: 

Początki hydrauliki sięgają starożytności, kiedy człowiek stosował prymitywne pomy do 

transportowania cieczy na własny użytek. Nie korzystano jeszcze ze zdefiniowanych praw, na 

których  obecnie opiera się technika hydrauliczna. Około 200 lat przed nasza erą zbudowano 

pompę ssąco-tłokową. W kolejnych latach wprowadzano coraz więcej rozwiązań 

pozwalających podwyższyć sprawność pomp. Najczęściej spotykaną wśród pomp wyporowych 

jest pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym, która skonstruował J. Kepler w około 1600 roku. 

W tamtym czasie nie znaleziono dla niej praktycznego zastosowania. Obecny rozwój techniki 

hydraulicznej wiąże się z upowszechnieniem układów elektroniki i automatyki w układach 

hydraulicznych. Bezustannie pracuje się nad optymalizacja budowy elementów 

hydraulicznych. W szczególności dotyczy to dwóch kierunków: obniżenia emitowanego hałasu 

podczas ich pracy oraz zmniejszenie masy poprzez redukcję ich gabarytów. Jeden ze znanych 

producentów pomp, firma ,,Grundfos” twierdzi, że wszelkiego typu pompy zużywają około 

20% światowej energii, co potwierdza słuszność badań w kierunku ulepszania pomp. 

W przemyśle spożywczym również wykorzystuje się pompy do transportowania różnego 

rodzaju cieczy. Elementy pompy muszą być odporne na korozję i zużycie oraz nie powinny 

reagować z tłoczonymi cieczami. W tym celu podjęto prace nad zmodernizowaniem istniejącej 

pompy poprzez zmianę konstrukcyjna wirnika i zastosowanego materiału, a ponadto 

zredukowano liczbę łopatek z 9 do 2. 

 

Słowa kluczowe: 

pompa mimośrodowa, łopatki pompy, żurownik
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Wiedza a architekt i język doświadczania świata 

Natalia Paprota 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

e-mail: natalia.paprota10@gmail.com 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Studentka architektury krajobrazu. Ucząca się swojej dziedziny nauki ale i ją praktykująca. 

 

Abstrakt: 

Architektura to sztuka kształtowania otaczającej nas przestrzeni. Dążenie do zmiany percepcji 

otaczającego nas świata. Dzięki projektowaniu zaspokajamy potrzeby użytkownika, służymy 

mu dzięki zdobytym przez nas informacjom. Wiedza którą powinien dysponować każdy 

architekt ale i każdy z nas, to nie tylko wyuczone treści czy działania.  To przede wszystkim 

sztuka zdobywania informacji w sposób niestandardowy, czytanie świata w języku 

doświadczeń. Jest to o wiele bardziej efektowna forma zdobywania wiedzy. Doświadczanie 

idzie w parze z porównaniem, co jeszcze bardziej wzbogaca naszą bazę informacji. Dzięki tej 

formie poszerzania swoich horyzontów, czerpiąc z doświadczeń minionych cywilizacji 

i własnych,  jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć. Ważnym aspektem nauki jest to, iż 

otaczający nas świat bardzo szybko się zmienia. Niejednokrotnie informacje zdobyte przez nas 

kilka miesięcy temu  w chwili obecnej są nieaktualne. Aby osiągać sukces trzeba nieustannie 

śledzić dziedzinę nauki w której się specjalizujemy. Nie wolno nam poprzestać również na 

czerpaniu wiedzy z osiągnięć czy odkryć innych, to my sami musimy być odkrywcami. Taka 

dziedzina nauki jak architektura krajobrazu również jest  przykładem na to, że aby  osiągnąć 

maksimum swoich możliwości, wiedza musi iść w parze z doświadczaniem świata. 

 

Słowa kluczowe: 

doświadczanie, wiedza, doświadczenie
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Innowacyjne wyroby włókiennicze dla przemysłu energetycznego 

Joanna Krzymianowska - Kozłowska 

1. Wydział Zarządzania UŁ  2. Instytut Włókiennictwa w Łodzi 

e-mail: krzymianowska@poczta.onet.pl 

 

 

Kilka słów o sobie: 

Jestem doktorantką I roku studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Na co dzień 

pracuję w Instytucie Włókiennictwa. 

 

Abstrakt: 

Wzrastające wymagania pewności zasilania w energię elektryczną powodują, że na terenach 

zurbanizowanych coraz większe zastosowanie mają kable elektroenergetyczne.  

Kable elektroenergetyczne są istotnym elementem współczesnej infrastruktury gospodarczej. 

Koszty utrzymania tej infrastruktury zależą m. in. od czasu eksploatacji ułożonych kabli.  

Najważniejszym celem rozwoju konstrukcji kabli elektroenergetycznych jest uzyskanie 

najwyższej niezawodności. Podstawowym wymogiem jest uzyskanie całkowitej odporności na 

działanie wilgoci. Prowadzone się także prace mające na celu ograniczenie palności elementów 

składowych kabla. Jednym z ważniejszych czynników determinujących zachowanie się kabla 

energetycznego ułożonego bezpośrednio w gruncie lub w kanale kablowym jest szczelność 

powłoki zewnętrznej osłaniającej żyły robocze i cały kabel. W nowoczesnych kablach 

energetycznych istotnym elementem poprawiającym szczelność tej powłoki są włókninowe 

zapory przeciwwilgociowe zabezpieczające przed wzdłużnym przepływem wody. Zapory te 

występują w postaci kompozytu o budowie  trójwarstwowej, pociętego na taśmy o wymaganej 

szerokości. Szeroka gama wyboru technik wytwarzania włóknin oraz dostępne różnorodne 

surowce pozwoliły na opracowania m.in. następujących technologii wytwarzania taśm 

włókninowych: 

- elektroprzewodzących, 

- nieprzewodzących, 

- trudno palnych. 

 

Słowa kluczowe: 

kable elektroenergetyczne, taśmy włókninowe, kompozyty
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