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Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, BRAINCITY, Instytut Nenckiego PAN, Warszawa

Zrozumienie istoty umysłu to zapewne największe wyzwanie stojące przed nauką. W naszych 
badaniach wychodzimy z  założenia, że umysł jest wytworem mózgu. Ponad 30 lat temu 
uznaliśmy, że uczenie się i pamięć mogą stanowić okno do wglądu w molekularne i komórkowe 
podłoże umysłu w mózgu. Zaczęliśmy od badań na zwierzętach, o których zjawiska te można 
analizować eksperymentalnie. Odkryliśmy, że uczeniu się towarzyszą zmiany w aktywności 
genów w  komórkach nerwowych mózgu, a  następnie, że wśród białek, których zawartość 
znacząco wzrasta w wyniku uczenia się jest metaloproteaza macierzowa, MMP-9. Pokazaliśmy 
także, iż enzym ten kontroluje kształt, wielkość i  czynność synaps pobudzających, czyli 
połączeń między komórkami nerwowymi, decydujących o funkcjonalności sieci neuronalnych 
w  mózgu. W  rezultacie MMP-9 odgrywa kluczową rolę w  tworzeniu śladów pamięciowych. 
Z drugiej strony zaburzenia MMP-9 mogą prowadzić do takich chorób umysłu, jak schizofrenia, 
autyzm, czy też uzależnienia, co wykazały nasze badania zarówno na ludziach, jak i modelach 
zwierzęcych chorób psychicznych.

Interdyscyplinarność w naukach społecznych

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

Regulacje prawne ostatnimi czasu narzucają nam sztywne przypisanie do dyscyplin 
naukowych ale poza całą administracyjną stroną związaną z zarządzaniem nauką jest nauka 
jako wartość sama w  sobie. Prowadząc badania na polu socjologii nie umiem dziś sobie 
wyobrazić zawężenia poszukiwań naukowych tylko do jednej dyscypliny. 

Niklas Luhmann  – niemiecki socjolog opisując współczesne społeczeństwa postulował 
budowanie nowego aparatu pojęciowego, który pozwoliłby na wyjaśnienie fenomenu jakim 
jest dziś społeczeństwo, które stało się tworem złożonym, nieredukowalnym do perspektywy 
pojedynczych ludzi. Aby ukazać specyfikę i sposób rozwijania się społeczeństwa wykorzystał 
on teorię autopojezy Humberto Maturano, chilijskiego biologa. W  socjologii, od samego 
jej początku już, można przywołać wiele odwołań do nauk przyrodniczych, choć socjologia 
koncentruje się na konstrukcjonistycznym wyjaśnianiu rzeczywistości społecznej. 

Celem wystąpienia jest ukazanie znaczenia interdyscyoplinarności we współczesnej nauce 
a także ukazanie jej jako czegoś, co przyczynia się do dynamiki jej rozwoju.
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Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś

prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

Nowy, wymagający skrajnie niskich temperatur, stan materii  – tak zwany kondensat 
Bosego-Einsteina został odkryty na drodze teoretycznej w  1924 roku. Upłynęło 70 lat nim 
postęp technik chłodzenia i  pułapkowania gazów atomowych doprowadził do wytworzenia 
kondensatu w laboratorium. Było to w 1995 roku, a już 6 lat później Eric Cornell, Carl Wieman 
i Wolfgang Keterle otrzymali za to osiągnięcie nagrodę Nobla. W wykładzie wyjaśnię zjawisko 
kondensacji Bosego-Einsteina. Opowiem jak doszło do pierwszych doświadczeń z kondensatem 
i dlaczego jest to nadal fascynujące zjawisko. Najciekawsze, że jest to niemal makroskopowy, 
stosunkowo duży, bo często złożony z miliona atomów układ, który w całości zachowuje się 
jak fala materii. Wreszcie opowiem o fluktuacjach kondensatu i opiszę najnowszy, przełomowy 
wynik doświadczalny, w  którym uczestniczyliśmy jako teoretycy. Doświadczenie zostało 
wykonane w Aarhus, w Danii, w grupie profesora Jana Arlta.

Zarządzanie wiekiem emerytalnym 
w powszechnym systemie emerytalnym na przykładzie Polski 

Maciej Raszewski, maciej.raszewski@umcs.pl, maciej.raszewski@zus.pl, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tel. 502007793

Publiczne systemy emerytalne są powszechne w większości rozwiniętych krajów na świecie, 
również w Polsce. Ich celem jest zabezpieczenie osób starszych przed utratą lub zmniejszeniem 
dochodów po zakończeniu kariery zawodowej. System emerytalny jest zarządzany przez 
państwo. Kluczowym elementem systemu jest zarządzanie wiekiem emerytalnym. Zarządzanie 
może mieć formę bezpośrednią lub pośrednią. Bezpośrednie zarządzanie ma formę ustawowej 
regulacji poziomu wieku emerytalnego, która istotnie wpływa na finanse państwa m.in. na 
saldo funduszu emerytalnego. Zarządzanie pośrednie ma formę zachęt pozaustawowych, 
których celem jest wpływ na opóźnienie decyzji ubezpieczonych o  terminie przejścia na 
emeryturę. Sytuacja demograficzna oraz decyzje polityczne wpływają na adekwatność 
systemów emerytalnych. Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego pogarsza saldo 
funduszu emerytalnego. Pośrednie zarządzanie wiekiem emerytalnym przez państwo nie jest 
wystarczająco efektywne. Brak w tym zakresie skutecznych i elastycznych narzędzi.

Studenci w Polsce A.D. 2020 – Finanse i rynek nieruchomości

Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

 Techniczne zastosowania mikrotomografii komputerowej

dr inż. Leszek Latacz, Smart Solution



Wystąpienia Ustne
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OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Analiza tendencji w zmianie obrazu Polski w społeczeństwie 
izraelskim pod wpływem turystyki rozrywkowej

Agata Szepe, agata.szepe@student.uw.edu.pl, Zakład Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, 
Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl

Zjawisko podróży izraelskich do Polski i ich znaczenie zostały opisane przez wielu badaczy. 
Na przykład, Erica Lehrer i Hannah Smotrich (Lehrer, Smotrich, 2017) wskazują, że wyjątkowość 
turystyki żydowskiej, w tym izraelskiej, do Polski polega na skupieniu na śmierci, zamiast na 
życiu, co w typologii socjologii podróży określa się jako ciemną turystykę (Sharpley, 2005).

Takie podejście niejednokrotnie uniemożliwiało doświadczenie wielu elementów 
rzeczywistości współczesnej Polski. W powtarzanym według kilku ustalonych paradygmatów 
schemacie podróży Izraelczyków do Polski brak było zwykle miejsca na turystykę typu „leisure”, 
czyli skupionej na odpoczynku, rozrywce i miłym spędzeniu wolnego czasu. Można ten stan 
uznać za niezwykle interesujący punkt wyjściowy, gdy przyjmiemy założenie socjologa Deana 
McCanella (McCanell w: Podemski, 2005), który uważa leisure (próżnowanie) za podstawę 
zarówno współczesnych struktur społecznych, jak i typowego dla obecnych czasów zjawiska 
turystyki. 

W  referacie zostanie przedstawiony kontekst izraelskiej ciemnej turystyki do Polski oraz 
ogólne tło zmian w stylu podróżowania oraz sposobie pamiętania Polski w turystyce izraelskiej 
ostatnich lat pod wpływem turystyki rozrywkowej. Analizy danych dostępnych w statystykach 
„Google trends” posłużą do opisania ogólnych tendencji w  sposobach postrzegania Polski, 
a przykładowe hebrajskojęzyczne mediów turystyki izraelskiej do Polski – do przedstawienia 
sposobu opisywania i pamiętania tego kraju w nowej turystyce izraelskiej.

Architektura w grafikach G.B. Piranesi inspiracją  
dla artystów współczesnych

Witalij Bohatyrewicz, bohatyrewicz@onet.pl

Włoski artysta, grafik i architekt Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Najbardziej znany 
jest dzięki swoim grafikom. Twórczość tego znakomitego artysty jest obszerna i  bardzo 
interesująca. Jednym z  najbardziej znanych tematów są widoki Rzymu. W  kompozycjach 
artysta często łączy elementy architektoniczne nie występujące obok siebie w świecie realnym. 
W swoich pracach G.B. Piranesi przedstawia miasto tworząc nieraz jego wizerunek zbiorowy, 
czyli swoistą syntezę. Poszczególne obiekty architektoniczne są jednak przedstawione z dużą 
precyzją i dbałością o każdy detal. Piranesi pracował w technice akwaforty i miedziorytu. 

Grafiki G.B. Piranesi często są źródłem inspiracji dla artystów współczesnych. Cały szereg 
artystów w  pewnym stopniu korzysta z  osiągnięć i  dorobku Piranesiego w  sferze grafiki. 
Prace tych artystów również charakteryzują się ogromną precyzją oraz dbałością o szczegół. 
Tematyka wystąpienia dotyczy zasadniczo twórczości Piranesi oraz artystów współczesnych 
którzy inspirują się jego grafiką. 
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Bitcoin – próba definicji prawnej

Konrad Dałek, konrad _dalek@o2.pl, Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

Praca ma na celu przybliżenie odbiorcom tematyki związanej z najpopularniejszą obecnie 
wirtualną walutą: sposobami jej pozyskiwania, obrotu nią, oraz wreszcie prawnymi aspektami 
jej definicji. Autor stawia sobie za zadanie przybliżenia najpopularniejszych sposobów 
definiowania jej na gruncie przepisów polskiego i europejskiego prawa cywilnego, autorskiego 
oraz podatkowego. 

Praca jest także próbą zmierzenia się z próbą definicji pozyskania jednostek bitcoina jako 
czynności prawnej na gruncie przepisów prawa cywilnego. Przypomina ona swoim charakterem 
instytucję znalezienia rzeczy ruchomej lub też znaną z prawa rzymskiego regulację inventio 
thesauri. Jej specyfika jednak polega na tym, iż bitcoin nie jest rzeczą, a  – według jednej 
z teorii – prawem rzeczowym względnym. Jest również specyficznym przypadkiem wydobycia 
prawa z rzeczywistości internetowej czyli swoistego rodzaju „wirtualnej natury”. Zdefiniowanie 
wszystkich cech czynności nabycia bitcoina pozwoli być może na stworzenie zupełnie nowego 
rodzaju czynności prawnej.

Droga do „głębszej humanistycznej medycyny” z perspektywy 
neurologii O. Sacksa i hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera

Edyta Orman, edytaorman@umg.pl, freelancer

„(...) może (...) uda się Panu (...) przyczynić do zmiany »weterynaryjnego« podejścia do 
schorzeń nerwów obwodowych i utorowania drogi do głębszej (...) humanistycznej medycyny”. 
Słowa te skierował do neurologa Olivera Sacksa korespondujący z nim neuropsycholog A.R. 
Łuria. W autobiograficznej książce „Stale w ruchu” Sacks pisał o tym, w jaki sposób, wskutek 
czysto mechanicznej opieki medycznej, człowieczeństwo było podporządkowane medycznej 
arogancji zbrojnej w technikę. Tymczasem pozbawionym sensu życia i godności pacjentom 
potrzeba szacunku i elementarnej autonomii.

Angielski neurolog utrzymywał, że dolegliwości i  jej leczenia nie wolno odrywać od 
całego kontekstu życia. Postulował uzupełnienie odpowiedniego dla badania populacji 
oglądu zbiorczego o konkretne, szczegółowe i osobiste „spojrzenie na pacjenta”. W praktyce 
medycznej łączył nastawienie kliniczne i  narracyjne. Gdy we własnym życiu przyszło mu 
się zmierzyć z  chorobą, uczynił się przedmiotem swoich obserwacji. W  sobie i  dotkniętych 
najróżniejszymi schorzeniami pacjentach znalazł dowód na terapeutyczną moc muzyki, co 
zostało udokumentowane m.in. w „Muzykofilii. Opowieściach o muzyce i mózgu”.

Celem przedstawionej pracy było przeprowadzenie paraleli między podjętymi przez Sacksa 
kwestiami a tym, o czym na kartach przede wszystkim „O skrytości zdrowia” pisał Hans-Georg 
Gadamer. Zdaniem niemieckiego hermeneuty bowiem przyswajający własne doświadczenia 
i ograniczenia lekarz musi w pacjencie dostrzec człowieka w całości jego sytuacji życiowej. 
Podobnie właściwa sztuka lecznicza ma za zadanie zrównoważenie medycyny naukowej, 
a  konkretne zastosowanie wiedzy do jednorazowego przypadku weryfikuje ogólną wiedzę 
o rzeczach.
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Dyrektywa o sygnalistach a ochrona danych osobowych

Mateusz Jakubik, mateusz.jakubik@doctoral.uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie, 
Wydział Prawa i Administracji, www.wpia.uj.edu.pl; Piotr Kłosowski, piotr.klosowski@doctoral.
uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, www.wpia.uj.edu.pl 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) z  dnia 16 grudnia 2019  r. w  sprawie 
ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa 
o sygnalistach) przewiduje trójstopniowy model kanałów zgłoszeniowych, z których skorzystać 
mogą sygnaliści. Kluczowym kanałem zgłoszeniowym jest kanał wewnętrzny, który powinien 
być skonstruowany tak, aby chronił tożsamość sygnalisty przed ujawnieniem osobom spoza 
dedykowanego dla rozpatrywania tego rodzaju zgłoszeń zespołu merytorycznego. 

Czy dane osobowe sygnalistów powinny zatem podlegać pod reżim Ogólnego Rozporządzenia 
o  ochronie danych? Czy każdy kanał ma możliwość zapewnienia pełnej anonimowości 
sygnalisty? Jak zagwarantować, aby zgłoszenie dokonane kanałem elektronicznym nie 
umożliwiało utraty przymiotu bezpiecznego kanału? Poufność komunikacji z  sygnalistą 
oraz odpowiednie planowanie czynności wyjaśniających w taki sposób, aby nie naprowadzać 
osób trzecich na źródło zgłoszenia, a  także zapewnienie bezpiecznego przechowywania 
i archiwizowania dokumentacji zgłoszeń to nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami 
oraz nowy aspekt ochrony danych osobowych.

e–Duszpasterstwo na Przykładzie Metropolii Warszawskiej

Artur Górski, artur@coachgorski.pl; Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Wydział 
Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, www.uksw.edu.pl

Kościół w  Polsce rozpoczął prace nad wykorzystaniem internetu już w  latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Dziś Kościół nie pyta, czy używać nowoczesnych mediów, ale 
jak oraz w jakim zakresie to robić. Nie istnieją żadne przeszkody, by używać środków masowego 
przekazu do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Działalność Kościoła w internecie 
stała się wręcz normalną częścią duszpasterskiej pracy. Można rzec, że jest to wręcz obowiązek 
duszpasterzy, co podkreślali papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek. 

Wobec tego wyzwania Kościół nie może pozostać obojętny. Elektroniczne duszpasterstwo 
ma olbrzymi potencjał w dziedzinie ewangelizacji i budowania wspólnoty. Tym bardziej, że 
coraz więcej osób, szczególnie młodych, rezygnuje z Kościoła. Wielu duchownych już teraz 
aktywnie działa w  sieci. Potrzeba jednak, by działania podejmowane w  internecie miały 
charakter spójny i powszechny.

Autor wystąpienia podjął próbę analizy wybranych stron internetowych parafii metropolii 
warszawskiej pod kątem wykorzystania ich do celów duszpasterskich. Podjęto także kwestie 
mediów społecznościowych jako integralnej części obecności parafii w  Internecie. Autor 
w  wystąpieniu odpowiada na pytania takie jak: czy parafie powinny mieć własne strony 
internetowe; co powinno znajdować się na parafialnych stronach internetowych, by były 
prawidłowo prowadzone; kto powinien tworzyć parafialne strony internetowe, aby programy 
duszpasterskie były odpowiednio realizowane; jak duszpasterstwo internetowe oddziałuje na 
wspólnotę parafialną.
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Efekt selfie i jego wpływ na zdrowie psychiczne: 
przegląd najnowszych badań

Paulina Bronowicka, paulina.bro001@gmail.com, EAT Lab, Instytut Psychologii, Wydział 
Nauk Historycznych i  Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.wnhip.uni.wroc.pl; 
Anna Brytek-Matera, anna.brytek-matera@uwr.edu.pl, Instytut Psychologii, Wydział Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, www. wnhip.uni.wroc.pl

Selfie określa się zdjęcie samodzielnie wykonane, poddane edycji, służące autoprezentacji 
w  mediach społecznościowych. Okres adolescencji jest szczególny ze względu na 
rozwój identyfikacji własnego wizerunku oraz społecznych interakcji. Według badań 
epidemiologicznych co piąte dziecko i  nastolatek ma problemy ze zdrowiem psychiczny, 
a prawie połowa z nich może mieć początek przed 14 rokiem życia. 

Celem badań był przegląd najnowszych badań w  zakresie wpływu selfie na obraz ciała, 
nastrój oraz dobrostan psychiczny u  adolescentów i  młodych dorosłych. Rezultaty badań 
pokazują, że w wyniku wykonywania własnych zdjęć (selfie), a następnie zamieszczania ich 
na portalach społecznościowych u młodych kobiet wzrasta poziom niepokoju, zmniejsza się 
poziom pewności siebie oraz oceny własnej atrakcyjności fizycznej. W grupie adolescentów 
oglądanie własnych zdjęć za pośrednictwem Instagrama negatywnie wpływa na poziom 
dobrostanu psychicznego oraz zadowolenia z ciała. Co więcej, publikowanie selfie w mediach 
społecznościowych uaktywnia porównywanie społeczne w górę oraz wzmacnia internalizację 
ideału szczupłej sylwetki.

Wyniki badań pokazują, że zamieszczanie selfie na portalach społecznościowych może mieć 
szkodliwy wpływ na obraz siebie, dobrostan psychiczny i nastrój zarówno wśród adolescentów, 
jak i młodych kobiet.

Funkcjonowanie duszpasterstw wyznań niekatolickich 
na Bliskim Wschodzie w latach 1939-1945

Joanna Pyczel, kanonierka30@gmail.com, Interdyscyplinarne Doktoranckie koło Miłośników 
Historii Kultury, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Podczas pierwszych lat wojny działalność duszpasterstwa wyznań niekatolickich była 
dość ograniczona. Wyjątek stanowili członkowie wyznania mojżeszowego. Było to związane 
z  małą liczbą żołnierzy prawosławnych i  ewangelików. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się po 
zawarciu układu Sikorski-Majski. Wówczas wraz ze zwolnieniami z łagrów i więzień, Polacy 
zaczęli kierować się do ośrodków formowania Wojska Polskiego w ZSRR. Wśród nich znaleźli 
się obywatele wyznań niekatolickich, w tym: Białorusini, Ukraińcy i Żydzi. Zgodnie z danymi 
z  1942  r. wśród ewakuowanych z  ZSRR oddziałów znajdowało się: 2013 prawosławnych 
i  3255 żołnierzy wyznania mojżeszowego. Nie ma natomiast informacji o  ewentualnej 
liczbie wyznawców prawosławia. Wzmianka o protestantach pojawia się dopiero w ewidencji 
z 1944 r. Wykazano wówczas, że mogło być ich 256. Jesienią 1941 roku na terenie ZSRR zostało 
utworzone Duszpasterstwo wyznań niekatolickich. Praca została oparta o materiały znajdujące 
się w zasobach Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Jej głównym zamierzeniem 
było przedstawienie organizacji i  funkcjonowania duszpasterstw wyznań niekatolickich 
na Bliskim Wschodzie. Poruszono przy tym kwestie dotyczące, m.in. prowadzonej pracy 
duszpasterskiej i wychowawczej, napotykanych trudności oraz pojawiających się konfliktów.
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Harmonika w instrumentalnej muzyce kameralnej kompozytorów 
Górnego Śląska w latach 1945-2020

Aleksandra Joanna Garbal, wojtek329@op.pl, Związek Kompozytorów Polskich, www.zkp.pl

Celem badań jest analiza harmoniki  z  ostatnich 75lat. Punktem wyjścia refleksji 
jest zwrócenie uwagi na morfologię współbrzmień omawianej twórczości. Wyłania się 
obraz o  zdecydowanej przewadze współbrzmień różnorodnych. Rzadko wykorzystane 
są współbrzmienia jednorodne. Preferowane są przez kompozytorów starszej generacji. 
Współbrzmienia różnorodne wyróżniają twórczość kompozytorów średniej generacji 
i młodszej generacji. Modalizm i skala dwunastotonowa stanowią podstawę skalową. Często 
odnaleźć można inne porządki modalne o  dowolnym układzie dźwiękowym tworzącym 
skalę syntetyczną w  utworach dodekafonicznych. Reguły dodekafonii traktowane są raczej 
swobodnie. Podstawą organizacji przebiegów harmonicznych staje się obraz morfologii, 
oraz ukształtowany materiał dźwiękowy, różne typy skal na bazie której kształtowany 
jest rysunek linii melodycznej oraz budowany cały przebieg harmoniczny. Z  perspektywy 
techniki operowania centrum można wyszczególnić neotonalność interwałową, skalową, 
klasterową, neotonalność dźwięku centralnego,  sonorystyczną i  ostinatową. Istnieje również 
zmienne centrum dźwiękowe i brzmieniowe. Badania autorki wykazały, iż ostinato pełni rolę 
czynnika formotwórczego i  jednocześnie centrum brzmieniowego. W omawianej twórczości 
myślenie tonalne istnieje nadal, lecz prowadzi się swobodnymi regułami zaistniałymi już 
od momentu rozpadu dawnych reguł harmonii. Stało się ono ideą dalszych poszukiwań dla 
każdego z kompozytorów w sposób indywidualny, a nieustannie rozwijając się stworzyło obraz 
kształtującej się najnowszej harmoniki naszych czasów.

Ignacy Szydłowski. Wokół badań nad twórczością poety zapomnianego

Paulina Podolska, p.podolska@wp.pl, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Wydział Filologiczny, 
Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl

Mimo wzrastającej liczby opracowań, będącej wynikiem stopniowego rozwoju 
zainteresowania epoką postanisławowską, wiedza na temat spuścizny kulturalnej tego czasu 
wymaga wciąż licznych uzupełnień. Terra incognita badań nad literaturą doby porozbiorowo-
przedpowstaniowej stanowi również pisarska działalność Ignacego Szydłowskiego, cenionego 
w  swojej epoce poety, krytyka i  redaktora, którego dorobek nie doczekał się jednak, jak 
dotąd, rzetelnego opracowania. Celem wystąpienia jest przedstawienie sprawozdania 
z prowadzonych przez referentkę badań, poświęconych życiu i twórczości wzmiankowanego 
klasyka. Zawiera ono krytyczną analizę dostępnej literatury przedmiotu, wynikającą z prób 
konfrontacji zawartego w  niej, krzywdzącego i  jednostronnego portretu Szydłowskiego, 
odmalowanego na postawie ograniczonego doboru źródeł, z materiałami nieuwzględnianymi 
dotychczas w charakterystykach tego pisarza. Zestawienie takie prowadzi do ukazania wysokiej 
stronniczości utrwalonych wyobrażeń o jego działalności. Tym samym przynosi konstatację 
o  pilnej potrzebie reinterpretacji chętnie przywoływanych przez historyków archiwaliów, 
w tym między innymi filomackich memuarów i korespondencji, traktowanych przeważnie jako 
punkt wyjścia dla opisu wczesno-dziewiętnastowiecznej kultury ośrodka wileńskiego.
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Interdyscyplinarna archeologia: 
badania chemiczne dostosowane do próbek

Julia Kościuk-Załupka, ju.kosciuk@gmail.com, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, 
Uniwersytet Jagielloński, https://www.uj.edu.pl

Poza głównym nurtem badań archeologicznych, jakim są prace terenowe, warto zaznaczyć 
obecność innych dziedzin nauki w  opracowaniach zebranego materiału. Przede wszystkim, 
dzięki rozwojowi techniki, na czoło wysuwają się metody geochemiczne. Obecnie dostępny 
jest pełen wachlarz możliwości. Pojawiają się jednak pewne zastrzeżenia, gdyż nie wszystkie 
metody będą odpowiednie dla delikatnej materii, jaką są próbki z warstw archeologicznych. 
Pierwszym elementem dyskwalifikującym jest możliwość uszkodzenia próbki, bądź wymaganie 
jej zniszczenia celem przeprowadzenia konkretnego badania.

W trakcie swojego krótkiego wystąpienia, autorka przybliży różnorakie metody badawcze, 
jakie pojawiają się w artykułach dotyczących badań nad zabytkami. Jednocześnie, na przykładzie 
próbek z własnego projektu, podkreśli zarówno wagę takich badań, jak i odpowiedzialność, 
związaną z wyborem metody. Scharakteryzuje również korzyści, jakie płyną z zastosowania 
różnorodnych badań w obszarze zagadnień związanych z pigmentami mineralnymi.

Interdyscyplinarne badania w zakresie prawa i literatury – historia, 
główne założenia, kierunki rozwoju

Katarzyna Ginszt, ka.ginszt@gmail.com, Instytut Anglistyki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl

Nurt naukowy łączący dyscypliny prawa i literatury wykształcił się w latach siedemdziesiątych 
na amerykańskich uniwersytetach i od tego momentu prężnie rozwija się nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych. Badania nad relacjami pomiędzy prawem i  literaturą, ich wzajemnym 
przenikaniem się i  uzupełnianiem prowadzone są przez przedstawicieli zarówno nauk 
humanistycznych, jak i prawnych. Interdyscyplinarne podejście do badań literacko-prawnych 
oferuje nowe narzędzia, perspektywy i konteksty dla obydwu dyscyplin naukowych.

W prezentacji przedstawiono historię rozwoju badań określanych jako „law and literature 
movement”. Omówione zostały dwa główne podejścia w  zakresie owego kierunku: „law in 
literature”, traktujące dzieła literackie jako źródła wiedzy prawniczej, oraz „law as literature”, 
dostrzegające wartość literacką w dokumentach prawnych. Analizie poddano m.in. wyznaczniki 
doboru powieści jako nośnika wiedzy prawniczej, zaproponowane przez prekursora kierunku – 
Johna Henry’ego Wigmore’a, wpływ literatury na promowanie wartości leżących u podstaw 
praw człowieka, jak również kierunki rozwoju ruchu i jego wpływ na inne dyscypliny naukowe. 
Promowanie interdyscyplinarnych studiów nad prawem i  literaturą oraz rozwoju badań 
literacko-prawnych w Polsce stanowiło główny cel prezentacji.

Inuit czy Eskimos? Obcokrajowcy w polskich podręcznikach

Sonia Czaplewska, soniaczaplewska33@gmail.com, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, 
https://ug.edu.pl/

Podręczniki szkolne są dla uczniów ważnym źródłem wiedzy podpartym autorytetem 
placówki edukacyjnej. Prezentowane w  nich treści mogą stanowić pierwsze spotkanie 
z obcokrajowcami i zaważyć na późniejszym stosunku do obywateli innych państw. Niniejszy 
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referat prezentuje wyniki analizy obrazu cudzoziemców zawartego w  podręcznikach dla 
pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jest to zagadnienie bardzo istotne, gdyż znacząco rośnie 
liczba obcokrajowców przebywających w  Polsce. Według danych Urzędy ds. cudzoziemców 
w  ciągu ostatnich ośmiu lat liczba osób posiadających aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do pobytu w Polsce zwiększyła się prawie czterokrotnie (z 107573 w 2012 r. do 
425928 w 2019 r.). 

Za materiał badawczy posłużyło siedem kompletów podręczników, składających się z  28 
książek, używanych w roku szkolnym 2018/2019. 

Jak pokazują wyniki analizy obcokrajowców przedstawionych w  podręcznikach można 
podzielić na osiem grup:

1) nazwiska autorów (książek, opowiadań, obrazów, kompozycji itp.);
2) nie-Polacy jako część polskiego społeczeństwa;
3) obcokrajowcy oraz Polacy jako część rasy ludzkiej;
4) cudzoziemcy zaprezentowani jako wzór moralnych postaw;
5) obywatele innych państw w kontekście nauczania geografii;
6) obcokrajowcy w historii;
7) elementy cudzoziemskie jako urozmaicenie prezentowanych treści;
8) elementy cudzoziemskie jako przebrania.
Niestety w części materiału badawczego przedstawienia te można określić jako wyjątkowo 

schematyczne czy wręcz stereotypizujące.

Kim są „nieosoby”? 
Analiza pojęcia i jego etyczne implikacje

Dawid Wincław, dwinclaw@doktorant.umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, 
Instytut Filozofii, Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki

Mogłoby się wydawać, że we współczesnych państwach demokratycznych, w  których niemal 
powszechnie przyjmuje się, że prawa człowieka mają charakter uniwersalny, pojawianie się 
kategorii, które opisują ludzkie istnienia w  sposób trwale wykluczający i  odmawiający im 
podmiotowości za coś absurdalnego. A  jednak, co sugestywnie pokazują wydarzenia ubiegłego 
wieku i początku obecnego stulecia – wielu ludzi znajdujących się poza marginesem prawa i ram 
społeczeństw określanych jako demokratyczne, pozbawionych zostaje statusu osoby, swoistego 
gwarantu wszelkich praw. Celem mojego wystąpienia będzie, odwołując się do poglądów i analiz 
dwóch włoskich badaczy: Roberta Esposito i, przede wszystkim, Alessandro dal Lago, zdefiniować 
i opisać kategorię ludzi w literaturze naukowej opisywanych jako nonpersons, nieosoby. By móc 
jednak tego dokonać – w pierwszej kolejności zostanie zreferowane stanowisko, które łączy obu 
badaczy dotyczące wykluczającego charakteru pojęcia „osoba”, specyficznego wytworu europejskiej 
kultury. W dalszej zaś kolejności zostanie omówiona i zobrazowana przykładami problematyczna 
kondycja nie osób, w której przyszło im żyć.

Kompetencje funkcjonariuszy policji do rozwiązywania konfliktów na 
tle społeczno-kulturowym za pomocą mediacji w języku angielskim

Bartosz Hinc, hinc.bartosz@gmail.com, Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Cel badania: Celem dwuetapowych badań ilościowych oraz jakościowych było ustalenie 
czy podręcznik „Campaign. English for law enforcement.” prezentuje koncept mediacji 
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komunikacji jako środka do rozwiązywania konfliktów w  trakcie kursu języka angielskiego 
przeznaczonego dla policji.

Metodyka: Z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) wyodrębniono 
deskryptory charakteryzujące umiejętności uczącego się w dziedzinie mediacji na poziomie 
średnio zaawansowanym, które posłużyły za bazę do stworzenia profilu zakładanych 
umiejętności. W badaniu jakościowym, profil został porównany z zadaniami w podręczniku. 
Zadania zawierające mediacje, zostały policzone i porównane do całkowitej liczby zadań.

Wyniki: Badania jakościowe wykazały, że koncept mediacji w  kursie języka angielskiego dla 
policji jest realizowany w  odniesieniu do mediacji tekstu czy konceptu, ale nie w  odniesieniu 
do mediacji komunikacji. Ponadto, badania ilościowe wykazały, że podręcznik ma trzy zadania 
dotyczące mediacji tekstu, trzynaście zadań dotyczących mediacji konceptu, a  ich suma stanowi 
0.05% wszystkich zadań.

Konkluzja: Wobec braku zadań rozwijających kompetencje mediacji komunikacji, uczący się 
policjanci mogą natrafić na problemy w trakcie rozwiązywania konfliktów na tle kulturalno-
społecznym w  języku angielskim. Dlatego sugeruje się, aby stworzyć kurs, który umożliwia 
nabycie kompetencji mediacji komunikacji. 

Konieczność interdyscyplinarnej perspektywy 
w badaniach nad faszyzmem

Dominik Puchała, dominikpuchala@badanianadfaszyzmem.eu; Koło Badań nad Nowym 
Autorytaryzmem, Wydział „Artes Liberales” UW oraz Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW

Faszyzm ma charakter hybrydowy, a przez to jego zdefiniowanie budzi kontrowersje wśród 
badaczy i badaczek. Z uwagi na to badanie faszyzmu często skazane jest na niedopowiedzenia, 
nadmierne uogólnienia lub uproszczenia. Problem ten wydaje się jednak zanikać ze 
względu na stosowanie coraz to nowszych perspektyw w  zgłębianiu wskazanego zjawiska. 
Powstała bowiem konieczność, aby spojrzeć na faszyzm nie tylko przez pryzmat historii, 
socjologii, ale także psychologii, filozofii czy nawet biologii. W  wystąpieniu przedstawione 
zostały problemy związane z  badaniami nad faszyzmem oraz proponowane odpowiedzi 
uwzględniające zastosowanie kilku różnych perspektyw i narzędzi, które określić można jako 
interdyscyplinarne. Dzięki nim faszyzm jawić zaczyna się jako nie tylko dawna (czy wciąż 
obecna) ideologia, ale również siedzące w  nas samych pragnienia lub nawet predyspozycje 
do poddania się mu. Odrzucenie homogenicznych paradygmatów pozwoliło tym samym na 
uzyskiwanie pełniejszych  – a  przez to bardziej adaptacyjnych i  trafnych  – odpowiedzi na 
stawiane przez badaczy i badaczki pytania.

Kontynuanty prsł. *gordъ w języku polskim, czeskim i rosyjskim

Paweł Baryś, pevf@op.pl, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl

W  świecie globalizacji i  amerykanizacji, w  którym, przynajmniej w  krajach rozwiniętych, 
podróże międzykontynentalne stały się powszechnym doświadczeniem, a  język angielski 
jego lingua franca, dbałość o własne korzenie jest nie tylko szczególną wartością, pozwalającą 
na rozumny rozwój własnej osobowości, lecz również trudnym wyzwaniem. Już potoczna 
obserwacja rzeczywistości dowodzi niezwykłej ekspansywności kultury anglosaskiej, co łatwo 
odnotować można np. w  języku. Jeden z  przejawów troski o  rodzime zaplecze kulturowe 
stanowi w wypadku Polaków zainteresowanie słowiańszczyzną. 
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 Celem niniejszych rozważań jest ukazanie, na przykładzie kontynuantów prasłowiańskiego 
rzeczownika *gordъ w  języku polskim, czeskim i  rosyjskim, silnych związków między 
językami słowiańskimi. Służy temu analiza porównawcza wyrazów gród, hrad oraz город, 
dlatego też omówiono procesy fonetyczne, których efekt stanowi ich dzisiejsze brzmienie, 
i  scharakteryzowano sposób ich funkcjonowania we wspomnianych wyżej językach 
narodowych, co wymagało m.in. ustalenia tego, czy są one nacechowane stylistycznie, czy 
były wykorzystywane jako podstawy słowotwórcze w procesie derywacji, oraz czy pełniły rolę 
formantów nazewniczych. Za punkt wyjścia posłużyła analiza zmian znaczeniowych wyrazów 
gród, hrad i город na przestrzeni wieków.

Ksiądz profesor Józef Kruszyński a sprawa żydowska

Adrian Durys, a.adriandurys@gmail.com, Katedra Historii Kościoła w  XIX w  XX w., Sekcja 
Historii Kościoła i Patrologii, Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/

Ksiądz profesor Józef Kruszyński, jeden z  najwybitniejszych biblistów w  okresie 
dwudziestolecia międzywojennego i  rektor Uniwersytetu Lubelskiego a  następnie KUL 
w  latach 1925-1933 zapisał się również w  powszechnej świadomości jako autor licznych 
broszurek i publikacji poświęconych tematyce sytuacji Żydów w Rzeczpospolitej oraz ich relacji 
z Polakami. Wiele z jego publikacji, szczególnie z lat dwudziestych XX w. budzi dziś niemałe 
kontrowersje z  powodu ostrego języka oraz poglądów rektora, które współcześnie mogłyby 
zostać uznane za przejaw antysemityzmu. Autor przeanalizuje przyczyny zainteresowania 
Kruszyńskiego kwestią żydowską oraz źródła z  których czerpał wiedzę pisząc swoje prace. 
Zostaną również wskazane przypuszczalne cele które Kruszyński zamierzał osiągnąć w swoich 
dziełach, szczególnie tych o  charakterze publicystycznym, oraz główne przesłanie z  nich 
wynikające. Przedstawi również społeczne i  naukowe tło twórczości profesora dotyczącej 
spraw semickich, bazując także na innych pismach polskich autorów o podobnej tematyce.

Metodyka nauczania języka angielskiego 
w ujęciu czterowymiarowej koncepcji kreatywności

Marzena Foltyn, marzenafn@gmail.com, Wydział Pedagogiczny, Dydaktyka i Literatura Języka 
Angielskiego, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, glottodydaktyczni.com

Przez ostatnie dziesięciolecia kreatywność była postrzegana jako potężna siła i supermoc 
największych twórców. To podejście jest w  ostatnich latach szczególnie kwestionowane 
w  środowiskach naukowych. Według współczesnych opinii, kreatywność to twórczy proces 
wynikający z  odpowiednich uwarunkowań oraz interakcji myśli i  kontekstu społeczno-
kulturowego (Csíkszentmihályi 2013). Istota nauczania dla kreatywności ucznia jest 
również coraz częściej poddawana dyskusjom wśród dydaktyków języków obcych, organów 
administracyjnych szkół, twórców programów dydaktycznych czy pracowników akademickich. 
Wiemy również, że wraz ze zmianami punktu widzenia kreatywności, dramatycznie zmieniły 
się potrzeby dzisiejszego ucznia i nauczyciela. Nauka języka obcego jak nigdy dotąd powinna 
wpasować się w  ramy zrównoważonego rozwoju edukacji, do czego pojęcie kreatywności 
w metodologii języków, według opinii autora, jest niezbędne. Mimo tego, wśród materiałów 
naukowych, nadal trudno znaleźć racjonalne podłoże teoretyczne czy praktyczne zastosowanie 
tego pojęcia w klasach języka obcego. Zatem w bieżącym wystąpieniu, przedstawiona zostanie 
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opracowana przez autorkę The Fourfold Concept of Creativity (Czterowymiarowa Koncepcja 
Kreatywności) w odniesieniu do metodologii językowej (podejście, metoda, technika). Celowość 
pracy jest dwutorowa. Po pierwsze, opracowanie tego pojęcie ma w  zamiarze przedstawić 
kreatywność w „uchwytnym” i  możliwym do nauczenia świetle. Po drugie, według autorki, 
skonstruowanie kreatywnej metodologii językowej jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej 
edukacji językowej.

Miejsce mniejszości narodowych II RP 
w myśli politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza

Daniel Patrejko, dan.patr.93@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut 
Historii

Celem referatu było zaprezentowanie tego, jakie miejsce w  swojej politycznej koncepcji 
ustroju i  polityki zagranicznej odrodzonego Państwa Polskiego Stanisław Cat-Mackiewicz 
przewidział dla kwestii mniejszości narodowych zamieszkujących II RP. Posłużono się analizą 
artykułów prasowych z  okresu międzywojennego oraz książek publicysty. Przedstawiono 
pokrótce system ustrojowy, którego wdrożenie w Polsce postulował Cat, a więc dziedziczną 
monarchię konstytucyjną, która napędza polską ekspansję na wschodzie. 

Wskazano definicję patriotyzmu imperialistycznego publicysty, którą formował w kontrze 
do ciasnego nacjonalizmu. Odwołano się do przykładów, jakich używał Mackiewicz, a  więc 
polityki narodowościowej I  Rzeczypospolitej, Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgier oraz 
Turcji. Skupiono się na roli mniejszości narodowych żydowskiej, białoruskiej, litewskiej, 
ukraińskiej, rosyjskiej i  niemieckiej w  jego koncepcji. Wskazano, iż publicysta dzielił te 
mniejszości na dwie kategorie. W  przypadku Żydów początkowo opowiadał się za ich 
wyodrębnieniem ze społeczeństwa polskiego i organizacją w oparciu o gminy wyznaniowe, 
które posiadałyby szerokie kompetencje administracyjne. Jednak od połowy lat trzydziestych 
zmienił zdanie, postulując ich wypchnięciem z granic Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o  inne 
wymienione mniejszości, Mackiewicz propagował ich asymilację.

Narracyjny portret kobiety z zespołem Turnera

Kamila Ciepiela, kamila.ciepiela@uni.lodz.pl, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny, 
Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl

W  referacie zostanie omówione zagadnienie konstruowania tożsamości osobowej 
i społecznej przez kobiety z zespołem Turnera (ZT).

Zespół Turnera jest zaburzeniem genetycznym występującym wyłącznie u  kobiet, a  jego 
głównymi symptomami jest bezpłodność i  niskorosłość. Celem badania przeprowadzonego 
metodą wywiadu było wykazanie, że ten specyficzny profil biologiczny znajdzie swe 
odbicie w  zaburzeniach w  funkcjonowaniu społecznym, przede wszystkim w  budowaniu 
i utrzymywaniu relacji interpersonalnych. 

Możliwość wykazania trudności i odmienności tych relacji stwarza analiza narracji metodą 
zaproponowaną przez Bamberga, która zakłada, iż ulokowanie bohaterów i relacje pomiędzy 
nimi w fabule opowiadania pozwalają na wnioskowanie o ich pozycji i tożsamości przeniesionej 
w rzeczywiste konteksty makrospołeczne. Ulokowanie bohaterów i  relacje fabularne można 
efektywnie zbadać, dokonując analizy środków semantycznych, składniowych i dyskursywnych 
wykorzystanych w konstruowaniu i realizacji narracji.
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Przeprowadzona analiza potwierdza, że wzrost osoby z ZT znacząco wpływa na kreowanie 
tożsamości społ., natomiast niepłodność można rozpatrywać jedynie w powiązaniu z cechami 
osobowościowymi.

Badanie jest współfinansowane ze środków PFRON w ramach konkursu „Niepełnosprawność 
w naukach humanistycznych”. Grant nr BEA/000050/BF/D.

Obrazy rosyjskich kobiet i mężczyzn jako elementy rosyjskiej 
konceptosfery na przykładzie wybranych tekstów kultury rosyjskiej

Maria Kossakowska-Maras, marineczka@mail.ru, Katedra Rusycystyki, Instytut Neofilologii, 
Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Koncepty „mężczyzna” i  „kobieta” są odzwierciedleniem idei dotyczących mężczyzny 
i kobiety jako przedstawicieli rosyjskiej społeczności językowej i kulturowej. Dynamika zmian 
stereotypów, standardów, pozycji społecznych mężczyzn i kobiet przejawia się w społeczno-
kulturowej specyfice reprezentacji tych konceptów. W  procesie kształcenia językowego 
studentów rusycystyki konieczne jest stosowanie różnych tekstów kulturowych. 

Celem pracy było przedstawienie wizerunków rosyjskich mężczyzn i  kobiet w  wybranych 
tekstach kultury rosyjskiej – są to precedensowe imiona żeńskie oraz męskie, a także wizerunki 
kobiet i  mężczyzn w  wybranych tekstach literatury klasycznej i  współczesnej. Kobiety 
i  mężczyźni zajmują ważne miejsce w  twórczości większości pisarzy rosyjskich. Postacie 
żeńskie zwykle wyróżniają się głębią uczuć, emocjonalnością i wielkim sercem. Są to bohaterki, 
które potrafią walczyć i składać ofiary, niektóre z nich są piękne i czarujące, inne są brzydkie 
i odpychające, często nieprzewidywalne i prawie zawsze dwuznaczne. Natomiast mężczyźni 
to cała plejada różnorodnych postaci  – w  zależności od epoki w  której żyli, pochodzenia, 
możliwości wpływu na zmiany rzeczywistości społeczno-politycznej. Postaci przedstawione 
w utworach Wiktora Pielewina, Zachara Prilepina, Tatiany Tołstoj, Ludmiły Pietruszewskiej 
czy Ludmiły Ulickiej zdecydowanie różnią się od postaci inteligenta XIX wieku z  utworów 
Iwana Turgieniewa czy Iwana Gonczarowa.

O „wyższej nauce natury” czyli rzut oka na mesmeryzm... 
Jana Baudouin de Courtenay’a

Anna Szmuc, anna.szmuc@interia.pl, Uniwersytet Rzeszowski, info@ur.edu.pl

Panteistyczna refleksja nad naturą stanowiła od wieków niewyczerpaną pożywkę dla 
ludzkiej wyobraźni. Nic dziwi zatem fakt, iż z czasem zaczęto uznawać wyższość przyrody nad 
człowiekiem, a poczucie silnego związku z nią traktowano jako przejaw odwiecznej równowagi 
we wszechświecie. Przekonanie to dało podwaliny pod osiemnastowieczną teorię magnetyzmu 
zwierzęcego, mieszczącą w  swojej doktrynie składowe z  zakresu wiedzy medycznej oraz 
przeświadczenie o własnościach uzdrawiających, istniejących w przyrodzie. Powyższe założenia 
stały się przyczynkiem do powstania rozprawy Jana Baudouin de Courtenay’a  Rzut oka na 
mesmeryzm…, będącej głównym przedmiotem planowanego wystąpienia. Wspomniana praca, 
stanowiąca publicystyczne echo koncepcji magnetyzmu, służyła wyjaśnieniu zachodniego 
trendu na potrzeby polskiego odbiorcy. Przynosiła zarazem wyraźnie holistyczny ogląd teorii 
Mesmera. Autor – podążając za swoim mentorem – wykracza poza to, co można zrozumieć 
w  sposób empiryczny. Stara się uzmysłowić czytelnikowi istotę oraz sens poddawania się 
zabiegom magnetycznym, leczenia przez dotyk oraz wyrównywania poziomu kosmicznego 
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fluidu w  organizmie, przestrzegając tym samym przed niebezpieczeństwem, jakie niesie za 
sobą zaburzenie harmonii w  ciele ludzkim, stanowiące  – wg zwolenników mesmeryzmu  – 
główną przyczynę wszelkich chorób. Celem referatu będzie zatem omówienie głównych 
założeń teorii magnetycznej, wyłożonej na kartach wymienionej w  temacie rozprawy, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli, jaką przypisuje się w niej naturze.

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy pożarnictwa 
Państwowej Straży Pożarnej – uwagi de lege ferenda

Damian Witczak, damianwitczak@o2.pl, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W pracy opisano postępowanie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy 
pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej. Zostało ono uregulowane w  rozdziale 11 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1499 z późn. 
zm.). Strażak odpowiada dyscyplinarnie za zawinione, nienależyte wykonywanie obowiązków 
służbowych oraz za czyny sprzeczne ze złożonym ślubowaniem. Przedstawione w  pracy 
uwagi de lege ferenda dotyczą w szczególności katalogu kar dyscyplinarnych, które w ocenie 
autora należy rozszerzyć. Ponadto analizie poddano kwestie problematyki przewinienia 
dyscyplinarnego mniejszej wagi i  środków zaskarżenia decyzji w  przedmiocie nałożenia na 
strażaka kary upomnienia na piśmie, przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
powoływania rzecznika dyscyplinarnego a  także trwania postępowania dyscyplinarnego po 
rozwiązaniu stosunku służbowego. Osobną uwagę poświecono przepisom dotyczącym stricte 
procedury dyscyplinarnej, która w sprawach nieuregulowanych w ustawie o Państwowej Straży 
Pożarnej nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W tym 
zakresie zasygnalizowano problematykę związaną z  zaskarżeniem orzeczenia kończącego 
postępowanie dyscyplinarne.

Pomiędzy fikcją a faktem: mentalność świata nadprzyrodzonego

Tomasz Jerzy Brenet, tj.brenet@gmail.com, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczno-
Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, https://www.ath.bielsko.pl/

Podstawowym założeniem zaproponowanego wystąpienia jest przybliżenie zjawiska, jakim 
jest wiara w  praktyki magiczne. Fenomen ten, rozwijający się szczególnie na przestrzeni 
XVI i XVII stulecia, dotyczył wielu wspólnot na różnych kontynentach, wyrastając z wierzeń 
ludowych oraz obrzędów przedchrześcijańskich. Mimo iż w czasie swojego rozkwitu problem 
domniemanych czarów został nacechowany pejoratywnie i  nader skutecznie ścigany przed 
powołane do tego organy, obecnie z  powodzeniem wpisuje się we współczesną kulturę 
popularną, stanowiąc inspirację dla wielu tekstów kultury  – czego niezaprzeczalnym 
dowodem jest niekończąca się lista produkcji filmowych, dzieł literackich czy wreszcie 
komiksów nawiązujących do prawdziwych lub zmyślonych wydarzeń, w  których magia 
gra pierwszoplanową rolę. Podobnie i  świat nauki (zwłaszcza w  perspektywie antropologii, 
etnografii czy historiografii) podejmuje się próby zrozumienia historii tego zjawiska, jego 
powszechności, a  także podstaw zachowań skarżących i  osądzających w  procesach o  czary. 
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Właśnie w  tym duchu przeprowadzona zostaje analiza wspomnianego zjawiska, które na 
poziomie społecznym oscylowało między pomówieniem a  konfabulacją w  społeczności 
purytańskiej Nowej Anglii.

Problem synoptyczny jako interdyscyplinarny przedmiot badań 
w perspektywie interdyscyplinarności Ricka Szostaka

Wiesław Szałaj, wszalaj@o2.pl, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wydział Neofilologii

Przedstawiając problem synoptyczny, autor Synopsy Czterech Ewangelii (1997) W. 
Chrostowski pisze: „Trzy pierwsze, według Mateusza, Marka i  Łukasza, zawierają tak wiele 
tekstów podobnych, że musiała istnieć między nimi więź bezpośrednia, jedni autorzy korzystali 
z  wyników pracy drugich, a  przynajmniej ze wspólnych źródeł pisanych. Te trzy Ewangelie 
określa się mianem synoptycznych. Problem zależności  – i  różnic  – między nimi określa 
się »problemem synoptycznym«. Już starożytni egzegeci opisywali te kwestie, […] ale ścisłe 
naukowe ujęcie otrzymał problem dopiero w czasach nowożytnych”. R. Bartnicki w artykule 
Problem synoptyczny dawniej i  dziś (1989) wymienia kilkadziesiąt modeli współzależności 
Ewangelii synoptycznych, kończąc prezentację stwierdzeniem: „Niniejsze opracowanie 
nie rości sobie pretensji do rozwiązania tak trudnego problemu. Ukazuje jedynie w zarysie 
historię dyskusji nad tym skomplikowanym zagadnieniem, dołączając także własny pogląd 
w tej sprawie”.

Przyczyną niepowodzeń w  rozwiązaniu problemu synoptycznego jest to, że jest on 
rozwiązywany monodyscyplinarnie, w ramach Biblistyki. Choć Biblistyka jest „grupą dyscyplin 
naukowych zajmujących się badaniem Biblii; w  ich skład wchodzi: introdukcja biblijna, 
egzegeza biblijna oraz teologia biblijna”, to dominującą dyscypliną jest teologia, która wg 
Encyklopedii PWN, jest „nauką o Bogu, jego naturze i  relacji do świata i  ludzi, odrębna dla 
każdej religii”. W  tak zawężonej perspektywie badawczej możliwości właściwego zbadania 
problemu synoptycznego są ograniczone. Dlatego w  prezentacji proponuje się badanie go 
w podejściu interdyscyplinarnym, z udziałem dyscyplin naukowych mogących mieć wpływ na 
jego rozwiązanie, takich jak psychologia, socjologia, politologia, językoznawstwo i inne.

W  zaproponowanym podejściu interdyscyplinarnym według Ricka Szostaka (2013), autor 
prezentacji przyjmuje, że problem synoptyczny jest zbyt złożonym by go rozwiązać w ramach 
jednej dyscypliny nauki, więc poszukuje rozwiązania w różnych domenach badawczych. W tym 
celu tworzy wspólną interdyscyplinarną płaszczyznę badań wymagającą pewnych modyfikacji 
założeń lub pojęć w  obrębie uczestniczących dyscyplin, w  szczególności: redefiniuje 
pojęcia; rozszerza teorie; transformuje przeciwieństwa na kontinuum od najmniejszych do 
największych; używa map powiązań różnych wniosków, by wiedzieć kiedy autorzy (dyscypliny) 
mówią o tych samych lub różnych rzeczach, i poznaje, które dyscypliny ignorują jakie zmienne.
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Rodzina w ujęciu ekonomicznej analizy, a doktryna prawna 
i orzecznictwo sądów powszechnych – próba zdefiniowania instytucji 

rodziny w oparciu kryteria interdyscyplinarne

Jakub Styrna, jakub.styrna@interia.pl, Kolegium Ekonomii Finansów i  Prawa, Instytut Prawa, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W  ujęciu prawnym małżeństwo jest instytucją prawną, stosunkiem prawnym, który 
zostaje zawarty w  wyniku zgodnych oświadczeń woli kobiety i  mężczyzny. Oprócz definicji 
zakresowych zawartych w kilku ustawach, brak jest obecnie jednoznacznego określenia czym 
jest rodzina, została ona ukształtowana przez doktrynę i  orzecznictwo. Prawo kanoniczne 
natomiast wprost wskazuje, że celem wspólnoty małżeńskiej jest dobro małżonków oraz 
zrodzenie i wychowanie potomstwa. Ekonomiczna analiza stara się opisać wskazane powyżej 
kwestie w  sposób bardziej szczegółowy, nadać im pewien sens, a  nawet wskazuje jakie 
czynniki kierują nupturientami. Podczas swojego wystąpienia chciałbym skupić się przede 
wszystkim na teoriach, które prezentuje Gary S. Becker, zdobywca nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii za rozwinięcie dziedziny analizy ekonomicznej na szeroki zakres ludzkich zachowań 
i  interakcji. Podstawowymi założeniami wskazanej teorii jest ujmowanie małżeństwa, jako 
małe przedsiębiorstwo działające w  postaci podobnej do spółki cywilnej. Podstawowymi 
celami założenia rodziny jest więc zwiększenie użyteczności osób wstępujących w  związek 
małżeński, a użyteczność ta zależy od dóbr wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Analiza 
wskazanych zagadnień oraz podejście do instytucji rodziny w  sposób interdyscyplinarny 
pozwala na stworzenie jednoznacznej definicji instytucji rodziny, która wydaje się być ważnym 
argumentem w występujących w ostatnim czasie sporów dotyczących wskazanych zagadnień.

Rola Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego 
w „Wydarzeniach Czerwcowych” w 1956 r.

Artur Zieliński, a.zielinski@onet.pl, Wydział Historii i  Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie, http://upjp2.edu.pl/

St. chor. rez. mgr Artur Zieliński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Historia), 
„Rola Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i  Wojska Polskiego w  „Wydarzeniach 
Czerwcowych” w 1956 r.” 

Jednym z pierwszych wystąpień, przeciwko reżimowi komunistycznemu były wydarzenia, 
które miały miejsce w Poznaniu w 1956 r. 

Od kilku lat gospodarka zmagała się z problemami. Pracownicy od jesieni 1955 r. upominali 
się o niesłusznie pobierany podatek od najlepiej zarabiających czyli od pracowników zwanych 
przodownikami pracy i  pracujących na akord. W  związku, z  zaistniałą sytuacją, Rząd PRL 
zdecydował się na obniżenie tzw. premii pracowniczych, które wynosiły od 20 do 30% 
zasadniczego wynagrodzenia. 

Rozmowy robotników z Rządem nie przynosiły rezultatów. 28.06.1956 r. robotnicy z Zakładów 
im. Józefa Stalina Poznań (Hipolit Cegielski Poznań), Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego (ZNTK) i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) zdecydowali się 
podjąć strajk. Rozpoczęła się wielka manifestacji, która zgromadziła około 100 tysięcy osób. 
Niezadowoleni robotnicy wyszli na ulice Poznania. 

Do akcji przeciw strajkującym robotnikom zdecydowano się wysłać funkcjonariuszy Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), stacjonujących w  Poznaniu, Milicji Obywatelskiej 
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(MO), Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) oraz żołnierzy Wojska Polskiego (WP). 
W wyniku pacyfikacji manifestantów zginęło 57 osób, a 800 zostało rannych. Wydarzenia 

przeszły do historii jako „Poznań 56”. 

Stan badań nad twórczością Piotra Wiaziemskiego 
w literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Toczyńska-Pęksa, a.toczynska@gmail.com, Katedra Filologii Rosyjskiej, Instytut 
Neofilologii, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl

W  pracy zaprezentowano przegląd najważniejszych prac dotyczących życia i  twórczości 
Piotra Wiaziemskiego w literaturoznawstwie rosyjskim. 

Piotr Wiaziemski zapisał się na kartach historii literatury jako poeta, krytyk i publicysta. 
Aktywnie współpracował z  takimi czasopismami jak «Moskowskij tielegraf», «Litieraturnaja 
gazieta», «Sowriemiennik», napisał również artykuły w  których sięgał pamięcią do epoki 
puszkinowskiej, nawet lat wcześniejszych. Wiaziemski jest także autorem Notatników 
(Записные книжки), gdzie śmiało wyrażał swoje poglądy, komentował, często krytykował 
otaczającą go rzeczywistość. Przyjaciel Adama Mickiewicza pozostawił po sobie bogatą 
korespondencję, w której, podobnie jak w Notatnikach, zawarł wiele interesujących komentarzy 
na temat wydarzeń, których był świadkiem podczas swojego długiego życia.

Dorobek Wiaziemskiego przyciągał uwagę współczesnych, którzy głównie recenzowali jego 
dokonania na polu literatury. W  świadomości ludzi lat 20-, 30-stych był przede wszystkim 
uznanym poetą, krytykiem, poetą, twórcą plejady puszkinowskiej oraz członkiem Arzamasu. 
Dorobek poety pozytywnie oceniali m.in.: Iwan Dmitrijew, Wasilij Żukowski, Aleksander Puszkin.

Style jedzenia kobiet w ciąży i ich związek z zachowaniami służącymi 
zmniejszeniu niezadowolenia z ciała: wstępne badania przekrojowe

Justyna Waliłko, jwalilko1808@gmail.com, EAT Lab, Instytut Psychologii, Wydział 
Nauk Historycznych i  Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.wnhip.uni.wroc.pl; 
Martyna Gruszczyńska, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w  Toszku, www.szpitaltoszek.pl; 
Anna Brytek-Matera, anna.brytek-matera@uwr.edu.pl, Instytut Psychologii, Wydział Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, www. wnhip.uni.wroc.pl

Cel badań: Celem badań była analiza zależności między stylami i postawami wobec jedzenia 
a zachowaniami służącymi zmniejszeniu niezadowolenia z ciała u kobiet w ciąży. 

Metoda: W badaniach wzięło udział 38 kobiet w ciąży, 31 kobiet w połogu oraz 46 kobiet 
z  grupy kontrolnej. Do oceny badanych zmiennych wykorzystano Three-Factor Eating 
Questionnaire – R18 (Karlsson i wsp., 2000; Brytek-Matera, Rogoza i Czepczor-Bernat, 2017), 
Eating Attitudes Test (Garner i wsp., 1982; Rogoza, Brytek-Matera i Garner, 2016) oraz Body 
Image Avoidance Questionnaire (Rosen i wsp., 1991; Brytek-Matera i Rogoza, 2016).

Wyniki: Uzyskane wyniki badań pokazują, że kobiety w  ciąży w  porównaniu z  kobietami 
z  grupy kontrolnej rzadziej jedzą w  odpowiedzi na negatywne emocje, przy czym mają 
największe nasilenie zachowań bulimicznych. Kobiety ciężarne, jak i  te z  grupy kontrolnej 
wykazują większą skłonność do unikania sytuacji, w których wygląd lub jedzenie mogą stanowić 
zainteresowanie innych osób aniżeli kobiety w  połogu. U  kobiet w  ciąży istnieje zależność 
pomiędzy niekontrolowanym jedzeniem a skłonnością do ukrywania swojej sylwetki poprzez 
noszenie luźnych ubrań, zaabsorbowaniem własnym wyglądem oraz zaabsorbowaniem 
jedzeniem. Co więcej, im bardziej kobiety w  ciąży są zaabsorbowane własnym wyglądem, 
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tym cechuje je wyższy poziom jedzenia emocjonalnego. Dodatkowo, większa świadomość 
żywieniowa wiąże się u nich z częstszym ograniczaniem jedzenia.

Dyskusja: Rola kobiety-matki w kształtowaniu nawyków, postaw i zachowań żywieniowych 
jej dziecka jest bardzo ważna. Dlatego wydaje się zasadna edukacja żywieniowa kobiet w ciąży 
i połogu oraz działania psychoedukacyjne służące akceptacji własnego ciała.

Symbol wody a muzyka – interpretacje, komparatystyka. 
Woda przechowuje pamięć pokoleń...

Jolanta Szulakowska, poliwoda@autograf.pl, Akademia Muzyczna, Katowice

Tematyka referatu obejmuje głównie ekfrazę znaczenia usymbolizowania wody w muzyce 
klasycznej, w  rozumieniu chronologicznym, porównawczym oraz w  sensie metod ilustracji 
i reprezentacji. Dokonanie to jest przedstawione w kontekście sztuk plastycznych i eksplikacji 
kulturowych; istotną rolę odgrywa przegląd różnych symboli wody w kulturze. Akcent położony 
został na repertuar kompozytorów impresjonizmu (C. Debussy, M. Ravel) obok wskazania na 
twórczość romantyzmu (R. Strauss) i wcześniejszą (G. F. Haendel, L. van Beethoven). Celem 
tych refleksji jest wykazanie, jakim zmianom podlega zobrazowanie zjawiska wody w muzyce 
w zależności od okresu historycznego. Twórcy wcześniejszych orientacji artystycznych posługiwali 
się ilustracją syndromów przyrody, podczas gdy obecnie jest to proces symbolizacji. Funkcją tych 
metamorfoz estetycznych jest zaprezentowany w  rozprawie ogląd technik kompozytorskich, 
w  pojmowaniu tak postaci działających w  ramach systemu tonalnego, jak i  w  warsztacie 
współczesnym. Tekst został opracowany przede wszystkim na podstawie literatury obcojęzycznej.

Szkice biograficzne w twórczości Erazma z Rotterdamu 
w oparciu o list do Jonasa Jodoka (Ep. 1211)

Małgorzata Pęgier, m.pegier@uksw.ed.pl, Instytut Historii, Wydział Nauk Historycznych, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biografia w twórczości Erazma z Rotterdamu nie zajmuje zbyt wiele miejsca i, jak na tak 
pokaźną różnorodność gatunkową, reprezentowana jest raczej w znikomy sposób i raczej nie 
pojawia się jako odrębny gatunek. Najczęściej Erazm umieszczał swoje teksty o charakterze 
biografii we wstępach do przekładów bądź wydań dzieł innych osób, albo też w listach pisanych 
do przyjaciół, podążając tu za przykładem innych humanistów. Na treść listu 1211 do Jonasza 
Jodoca Erazma z Rotterdamu z roku 1521 składają się dwa drobne szkice biograficzne – żywot 
Jeane’a Vitriera oraz Johna Coleta. Obaj oni mieli wpływ na myśl Erazma, który, podejmując 
temat biografii, miał do dyspozycji bardzo obfite wzory z tej dziedziny nie tylko starożytne, ale 
też późniejsze, szczególnie renesansowych humanistów, którzy wypracowali pewne konwencje 
własne. Właściwie cały tekst listu do zajmują szkice biograficzne, przedstawiające koleje życia 
bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem godnych pochwały dokonań, tworząc niejako 
obrazy cnót chrześcijańskich. Ponadto jest to niejako prezentacja własnych przemyśleń 
autora, widziana przez pryzmat życia opisywanych postaci.
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Sztuczna Inteligencja a prawo w przyszłości

Bartosz Kotylak, bartek.kotylak@gmail.com, Wydział Prawa i  Administracji, Uniwersytet 
Warszawski, www.uw.edu.pl

Pierwszym wielkim odkryciem prawa było wykreowanie spółek, możliwość zakładania 
przedsiębiorstw  – stworzono jednostki organizacje posiadające zdolność prawną, ale 
kontrolowanie przez ludzi. Powstanie komputerów kwantowych i samopiszących programów 
komputerowych pokazuje, iż nadchodzi koniec obecnie trwającej rewolucji cyfrowej. Czas na 
nową rewolucje, która będzie również drugą wielką rewolucją prawa, a do której przyczyni się 
Sztuczna Inteligencja, która będzie poza ludzką kontrolą, ponad kontrolą konkretnych państw 
i rządów. Referat porusza problematykę, jaka pojawi się, gdy samokontrolująca się, posiadająca 
zdolność do nauki i  tworzenia Sztuczna Inteligencja stanie się naturalnym elementem 
naszego życia i  jak je zmieni. Stara się odpowiedzieć jak będzie wyglądała rewolucja gałęzi 
prawa takich jak prawo spadkowe, prawo autorskie, prawo karne, prawo kontraktów, prawa 
majątkowe oraz przepisy związane z  odpowiedzialnością cywilną jak i  karną. Pokazuje też 
ułomność prawa międzynarodowego i  wszelkich organizacji międzynarodowych w  starciu 
z Sztuczną Inteligencją. Drugim ważnym aspektem jest określenie, czym z punktu widzenia 
prawa jest i  będzie Sztuczna Inteligencja. Bada na konkretnych przykładach, jak obecne 
regulacje i  przepisy poradzą sobie w  konfrontacji z  Sztuczną Inteligencji. Przedstawia też, 
jakie metody i przepisy postępowania należałoby przyjąć, aby były skuteczne wobec Sztucznej 
Inteligencji a kończąc na tym jak stosować przymus i jak karać Sztuczną Inteligencje.

Transformacje japońskich modlitw sintoistyczny

Sonia Czaplewska, soniaczaplewska33@gmail.com; Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, 
https://ug.edu.pl/

Modlitwy stanowią bardzo ważny element japońskiej religii sinto. Wierni ufają, że 
sformalizowana ceremonia przyniesie znacznie większe korzyści niż indywidualne składanie 
próśb lub podziękowań. Jednym z najważniejszych elementów rytuałów porozumiewania się 
z bóstwami są specjalne modlitwy, po japoński zwane norito. 

Najstarsze norito, przekazywane w  tradycji ustnej z  pokolenia na pokolenie, pochodzą 
jeszcze sprzed okresu piśmienniczego. Formy przechowane w  rodach kapłańskich spisane 
zostały w  dziele Engishiki (927). Uznaje się, że z  racji koncepcji kotodama, czyli wiary 
w  magiczną moc słów, których jakakolwiek modyfikacja może spowodować brzemienne 
w  skutkach konsekwencje, norito mogą stanowić najbardziej wiarygodne źródło dotyczące 
mitologii japońskiej. Jednakże analiza materiału badawczego wykazała, że modlitwy nie 
pozostały niezmienne. W  niniejszym referacie starano się zaprezentować na wybranych 
przykładach zmiany, jakie zaszły w  norito: jak słowa, które dawniej wyrażały boskie myśli 
i miały zapewnić dobrobyt całemu krajowi, w obecnych czasach przyjęły funkcję osobistego 
wezwania do bóstwa, najczęściej w  celach błagalnych lub dziękczynnych. Przedstawiona 
analiza pozwala również na zaobserwowanie przemiany w samym sintoizmie. 
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Trauma transgeneracyjna I wojny światowej w powieści 
„Wojna i terpentyna” Stefana Hertmansa

Aleksandra Seń, olasen@10g.pl, Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika 

Występowanie motywu traumy transgeneracyjnej w literaturze europejskiej po tragicznych 
doświadczeniach XX wieku doczekało się licznych interpretacji – zwłaszcza na licznych jej 
przykładach w kulturze żydowskiej, w której wspomniana trauma jest zazwyczaj rezultatem 
kryzysu antysemityzmu oraz Holokaustu. W  przypadku Flandrii dużą popularnością 
w  kontekście postpamięci i  „drugiego pokolenia” cieszy się nawiązywanie do I  wojny 
światowej, która na tym obszarze przyjęła wyjątkowo drastyczny przebieg (tzw. Flanders 
Fields). Niniejszy referat dotyczy formy traumy transgeneracyjnej w  powieści „Wojna 
i terpentyna” autorstwa Stefana Hertmansa, która wpisuje się w powyższy nurt. Analizowany 
tekst to opatrzony komentarzami autora pamiętnik jego dziadka, który przeżył piekło okopów, 
stanowiących później jeden z  istotnych elementów pamięci rodzinnej. Powieść zostanie 
osadzona w  kontekście historycznym i  literaturoznawczym, a  następnie skonfrontowana 
z modelami narracji o I wojnie światowej i modelami narracji postpamięci.

Utwory sub imagine na przełomie wieków XVIII i XIX: 
ekfraza dzieł sztuki malarskiej z kręgu puławskiego

Magdalena Zaremba, magdalena.zaremba7@gmail.com, Wydział Nauk Humanistycznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Literaturoznawstwa, www.kul.pl

Referat ma na celu przybliżenie zagadnienia poetyckiej ekfrazy, a przede wszystkim tych 
wierszy o  dziele sztuki, które powstały na przełomie wieków XVIII i  XIX w  środowisku 
puławskim. Krótkie utwory, zaliczane przez historyków literatury zazwyczaj w poczet poezji 
okolicznościowej, jak choćby w przypadku wybranych liryków Niemcewicza — powstawały pod 
wpływem artystycznej atmosfery Puław, na prośbę samej Czartoryskiej, bądź w wyniku swego 
rodzaju mody na transponowanie słynnych płócien ze zbiorów Domu Gotyckiego na tekst 
poetycki. Okazywały się również doskonałym ćwiczeniem literackim, świadczyły o znajomości 
osiemnastowiecznych poetyk i  arcydzieł malarstwa. Wystąpienie skupia się wyłącznie na 
ukazaniu wybranego typu wiersza o dziele sztuki malarskiej, a więc passusach: sub imagine, 
in picturam czy imagines, icones, wraz z przedstawieniem tematu trwania gatunku u schyłku 
Oświecenia. Wywód ukazuje także wpływ tego typu wiersza na wybrane odmiany lirycznych 
opisów malarstwa w twórczości romantyków polskich.
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Zasady przesłuchania w polskim 
procesie karnym małoletniego, który ukończył 15 lat

Katarzyna Osiak-Krynicka, katarzynaosiak@vp.pl, Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl

W  polskim procesie karnym ustawodawca przewidział kilka sposobów przesłuchiwania 
małoletnich świadków. W  ostatnim czasie pojawia się coraz więcej publikacji opisujących 
przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a KPK. Jednakże znacznie mniej miejsca poświęca 
się tematyce przesłuchania małoletniego świadka oraz pokrzywdzonego, który ukończył 15 lat 
i ma zostać przesłuchany w procesie karnym. 

Małoletni świadek, który ukończył 15 lat może zostać przesłuchany na zasadach ogólnych 
jak osoba dorosła lub w  trybie art. 177 §1a KPK, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że 
bezpośrednia obecność mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub wywierać 
negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Jeżeli natomiast w charakterze świadka ma zostać 
przesłuchany małoletni pokrzywdzony, który ukończył 15 lat, może on zostać przesłuchany na 
zasadach ogólnych lub w trybie art. 185a, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie 
w  innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny albo 
w trybie art. 185c KPK. 

 Celem wystąpienia jest opisanie i przedstawienie zasad przesłuchania w poszczególnych 
trybach oraz różnic między przesłuchaniem małoletniego świadka a  przesłuchaniem 
małoletniego pokrzywdzonego.
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OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Biokompatybilny substytut skóry na bazie agarozy i chitozanu

Vladyslav Vivcharenko, vlad.vivcharenko@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Michał Wójcik, 
emichal.wojcik@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Kowalczyk, katarzyna.kowalczyk@
umlub.pl, Katedra i  Zakład Biochemii i  Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Agata Przekora, agata.przekora@umlub.pl, Katedra 
i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl

Inżynieria tkankowa jako nowoczesna dziedzina nauki zmienia sposób podejścia do 
leczenia ran skóry, proponując alternatywne rozwiązania polegające na wykorzystaniu 
innowacyjnych biomateriałów i substytutów skóry. Celem niniejszej pracy było opracowanie 
nowego biokampatybilnego substytutu skóry na bazie agarozy i chitozanu do potencjalnych 
zastosowań w  inżynierii tkankowej skóry. W  ramach przeprowadzonych badań udało się 
stworzyć biokompatybilny materiał, który sprzyja adhezji i proliferacji ludzkich fibroblastów 
skóry. Wyprodukowany substytut nie tylko jest nietoksyczny, ale również zapewnia optymalne 
warunki dla podziałów komórkowych, ponieważ zaobserwowano znaczny wzrost liczby 
fibroblastów w  czasie, co świadczy o  sprzyjających warunkach panujących na powierzchni 
materiału. W  wyniku badań udało się również potwierdzić biodegradowalność oraz 
właściwości absorpcyjne uzyskanego biomateriału, pozwalające na pochłanianie wydzielin 
z ran, tym samym przyspieszając i ułatwiając proces gojenia. Wszystkie te cechy sprawiają, że 
materiał wyprodukowany na bazie agarozy i chitozanu może być potencjalnie wykorzystywany 
w inżynierii tkankowej jako substytut skóry, stosowany w celu naprawy uszkodzeń ciągłości 
tkanki skórnej.

Wsparcie finansowe zostało udzielone przez Narodowy Centrum Nauki (NCN) w  Polsce 
w ramach grantu OPUS 16 nr. UMO-2018/31/B/ST8/00945.

Chromogranina A w diagnostyce biochemicznej 
nowotworów neuroendokrynnych

Marlena Markiewicz, mmarkiewicz@doktorant.umk.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, 
Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy UMK w  Toruniu, 
www.cm.umk.pl; Anna Piórkowska, anna_doktorant@doktorant.umk.pl, Katedra Biologii 
i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
UMK w  Toruniu, www.cm.umk.pl; Jarosław Nuszkiewicz, jnuszkiewicz@cm.umk.pl, Katedra 
Biologii i  Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy UMK w Toruniu, www.cm.umk.pl

Nowotwory neuroendokrynne (NENs, ang. neuroendocrine neoplasms) to heterogenna 
grupa nowotworów wywodząca się z  komórek neuroendokrynnych rozproszonego układu 
hormonalnego. Stanowią zaledwie 0,5% wszystkich nowotworów złośliwych i  najczęściej 
pierwotnie zlokalizowane są w  przewodzie pokarmowym (62-67%) oraz w  układzie 
oskrzelowo-płucnym (22-27%). Ponieważ NEN są niejednorodną grupą nowotworów, trudno 
je zdiagnozować. Dlatego poszukuje się markera, który byłby specyficzny dla NEN, łatwy 
do zmierzenia, zdolny do identyfikacji, zarówno funkcjonalnych, jak i  nieczynnych guzów 
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oraz przydatny w  monitorowaniu leczenia i  prognozowaniu choroby. W  pracy dokonano 
przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego biochemicznej diagnostyki guzów 
neuroendokrynnych. Dotychczas najbardziej użytecznym ogólnym markerem biochemicznym 
NEN okazała się chromogranina A (CgA, ang. chromogranin A), będąca kwaśną glikoproteiną 
znajdującą się w ziarnistościach wydzielniczych większości prawidłowych i nowotworowych 
komórek neuroendokrynnych. Jest białkiem produkowanym, magazynowanym i uwalnianym 
do krwi przez komórki neuroendokrynne wspólnie z innymi hormonami na drodze egzocytozy, 
dlatego też jej ekspresja koreluje z aktywnością komórek neuroendokrynnych. Wyniki licznych 
badań wskazują, iż CgA może stanowić przydatny marker diagnostyczny i  prognostyczny, 
ale dane literaturowe wykazują jej większe znaczenie w  ocenie odpowiedzi na leczenie lub 
w rozwoju choroby.

Czy istnieje marker jakości komórek rozrodczych?

Martyna Kuczyńska, kuczynska.martyna@wp.pl, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Biologia 
Medyczna, www.ug.edu.pl

Jakość oocytu odgrywa kluczową rolę w  prawidłowym rozwoju zarodka. Niska jakość 
komórki jajowej może być przyczyną niepłodności kobiet oraz stanowić główną przeszkodę 
w powodzeniu zapładniania metodą in vitro. Liczne procesy, zachodzące podczas oogenezy, 
wpływają na kompetencje oocytów. Zakłada się jednak, że największe znaczenie dla ich 
jakości ma etap dojrzewania, szczególnie dwukierunkowa komunikacja pomiędzy oocytami 
a otaczającymi je komórkami ziarnistymi za pośrednictwem sygnalizacji SCF-cKit. W niniejszej 
pracy rozpatrzono SCF jako potencjalny marker jakości komórek rozrodczych. W badaniach 
wzięło udział 120 kobiet  – pacjentki z  prawidłową rezerwą jajnikową, z  obniżoną rezerwą 
jajnikową oraz ze zdiagnozowaną endometriozą. Wszystkie Panie przystąpiły do leczenia 
metodą pozaustrojowego zapłodnienia. Próbę do badań stanowiły surowice z  pierwszego 
i ostatniego dnia stymulacji hormonalnej, z dnia zabiegu PICK-UP, z 1/2/3 weryfikacji oraz 
płyn pęcherzykowy pobrany z największego pęcherzyka jajnikowego podczas zabiegu PICK-
UP. Doświadczenie przeprowadzono przy użyciu testu ELISA. Podobne wartości wykazano 
zarówno w surowicy jak i płynie pęcherzykowym. Istotną zmianę zaobserwowano u pacjentek 
z endometriozą, u których poziom SCF był znacznie niższy od pozostałych. Potrzebne są dalsze 
badania w celu określenia czy SCF stanowi wiarygodny marker jakości oocytu i jak możemy 
manipulować tą informacją.

Dylematy żywego dawcy narządów – 
czy oddałbym nerkę swojemu bliskiemu?

Inga Wierzejska, inga.wierzejska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 
Transplantologii Klinicznej, I  Wydział Lekarski z  Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Ewelina Dybała, ewelina.dybala@gmail.com; Studenckie 
Koło Naukowe przy Zakładzie Transplantologii Klinicznej, I  Wydział Lekarski z  Oddziałem 
Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Izabela Kobiałka, ikobialka8@gmail.
com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Transplantologii Klinicznej, I  Wydział Lekarski 
z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Przeszczepienie nerki uważa się za najlepszą metodę leczenia schyłkowej niewydolności 
nerek, nad wykorzystaniem której zastanawiamy się już na poziomie stacji dializ. W przypadku 
przeszczepienia od dawcy żywego funkcja oraz okres półtrwania przeszczepionego narządu 
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są istotnie lepsze, co przekłada się na czas przeżycia biorcy. Mimo tego, według raportów 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w 2019 r. 
przeszczepiono łącznie 52 nerki, podczas gdy tylko w  lipcu poprzedniego roku na narząd 
oczekiwało 1245 chorych. Procedura pobrania nerki może mieć wpływ na dalsze życie dawcy, 
który podobnie jak biorca, musi przejść wieloetapową kwalifikację, szereg badań, konsultacji, 
a  na koniec poważną operację. Nasuwają się więc pewne dylematy, które przed podjęciem 
ostatecznej decyzji potencjalny dawca musi rozważyć. 

Celem pracy było opisanie procedury transplantacji nerki z punktu widzenia osoby pragnącej 
podarować organ od momentu wyrażenia chęci dawstwa, przez sprawdzanie zgodności 
z chorym, opis przygotowań do zabiegu, sam zabieg oraz przybliżenie problemów związanych 
z funkcjonowaniem dawcy w okresie potransplantacyjnym.

Efekty prenatalnej ekspozycji na metamfetaminę. 
Wpływ na układ immunologiczny płodu i noworodka

Kacper Kozłowski, kozlowskikacper@gmail.com, Studenckie koło naukowe przy zakładzie 
immunologii klinicznej, Wydział lekarski z  oddziałem Stomatologii i  Oddziałem Nauczania 
w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Krzysztof Dunaj, 
k.dunaj@icloud.com, Studenckie koło naukowe przy zakładzie immunologii klinicznej, Wydział 
lekarski z  oddziałem Stomatologii i  Oddziałem Nauczania w  Języku Angielskim, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl

Wśród osób sięgających po metamfetaminę są też młode ciężarne i  matki, które nie 
zaprzestają zażywania nieświadome ciąży oraz potencjalnych szkód, jakie mogą wyrządzić 
dziecku.

Metamfetamina w  wieloraki sposób zmienia układ immunologiczny rozwijającego się 
płodu. Miedzy innymi, podawanie narkotyków drogą iniekcyjną (przy używaniu jednej 
igły przez więcej niż jedną osobę) jest powiązane z  alloimmunizacją powodującą chorobę 
hemolityczną noworodka. Metamfetamina zmienia funkcje komórek prezentujących antygen 
(APC) w mózgu (mikroglej i astrocyty), powodując zwiększoną sekrecją cytokin prozapalnych 
(IL-1, IL-6, IL-8), interferonów i  TNF-α. Zwiększa to stan zapalny w  tkance nerwowej oraz 
indukuje neurodegenerację. Na modelach zwierzęcych eksponowanych na metamfetaminę 
udowodniono zwiększenie stężenia IL-4 i IL-10, cytokin hamujących proliferację limfocytów 
T, które w następstwie nie są w stanie reagować wystarczająco kompetentnie na stymulację 
antygenową. 

Inne zmiany w układzie immunologicznym, obejmujące zarówno jego nieswoistą, jak i swoistą 
komponentę są opisane w  niniejszej pracy. Celem tej pracy jest opisanie najważniejszych 
efektów zażywania metamfetaminy przez ciężarną na odpowiedź immunologiczną płodu 
i noworodka. 
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Efektywność nowoczesnych metod nauczania anatomii

Łukasz Wysieński, lwysienski@gmail.com, Wydział Nauk Medycznych i  Nauk o  Zdrowiu, 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu, www.
uniwersytetradom.pl; Joanna Kadłuczka, joanna.kadluczka@poczta.fm, Wydział Nauk  
Medycznych i  Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl

Wdrożenie nowoczesnych metod nauczania anatomii wykorzystujących preparaty 
uzyskiwane techniką plastynacji, aplikacje komputerowe, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość 
(VR i AR), rodzi pytanie, czy mogą one zastąpić podejście tradycyjne? Innowacyjne techniki 
zaawansowanej wizualizacji, w tym obrazowanie RTG, MRI, CT, znacznie podnoszą efektywność 
nauki anatomii, ograniczając konieczność wykonywania sekcji i  stosowania preparatów 
ludzkich. Powołano się na badania nastawienia studentów i oceny efektywności nauczania, 
porównujące wyniki studentów korzystających z  różnych metod. W  wystąpieniu zawarto 
propozycje, jak powinien wyglądać program nauczania anatomii oraz które elementy powinny 
być w  nim uwzględnione, aby lepiej przygotowywać słuchaczy do praktyki chirurgicznej, 
ortopedycznej czy internistycznej. Wnioskiem z opublikowanych badań nie jest zastąpienie 
nauczania opartego na preparatach prosektoryjnych, ale rozszerzenie spektrum stosowanych 
metod o nowe. Pozwalają one często pokazać więcej lub inaczej niż w przypadku preparatów 
tradycyjnych.

Elastografia jąder – Diagnostyczna wartość badania 
i jego praktyczne zastosowania

Karol Bochyński, karolbochynski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej USD, UM w  Lublinie; Ignacy Rożek, ignacy-rozek@o2.pl,Studenckie 
Koło Naukowe Przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej USD, UM w Lublinie; Katarzyna Drelich, 
k.drelich1111@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej USD, 
UM w Lublinie

Wstęp: Elastografia jest to nowoczesne badanie obrazujące, które pozwala na wykrycie zmian 
w tkankach o małym rozmiarze. Celem obrazowania jest diagnostyka guzków nowotworowych 
we wczesnym etapie rozwoju. Występują przypadki, w  których badanie elastograficzne 
pozwala na odejście od tradycyjnej metody oceny zmian w tkance poprzez biopsję co pozwala 
na eliminacje działań ubocznych i dyskomfortu odczuwanego przez pacjenta.

Cel: Celem badania jest ocena praktycznej wartości diagnostycznej elastografii 
ultrasonograficznej w badaniu patologii jąder.

Materiał i Metody: Do badania wyselekcjonowano grupę 17 pacjentów w wieku od 5-18 lat, 
u  których po badaniu elastrograficznym potwierdzono patologiczne umiejscowienie jąder 
oraz przerost ektopowej tkanki nadnerczy w  jądrach. Wszyscy pacjenci zostali przebadani 
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 

Wyniki: W  badanej grupie 17 pacjentów w  badaniu elastrograficznym potwierdzono, u  10 
pacjentów niezstąpione jądra, u 4 pacjentów jądra brzuszne, u 2 pacjendtów wykryto niedokrwienie 
w obrębie jąder i u 1 pacjenta przerost ektopowej tkanki nadnerczy zlokalizowany w jądrach.

Wnioski: Badanie elastografii jąder jest metodą innowacyjną, które pozwala na bezinwazyjne 
badanie i diagnozowanie wszelakich zmian w obrębie tkanek a w szczególności w jądrach. Jest 
ono niezastąpionym narzędziem do potwierdzenia wyników biopsji a przyszłości ma ono ją 
zastąpić.
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Endorfiny i zdrowie za kratami? – analiza porównawcza poziomu 
aktywności fizycznej oraz wybranych czynników wśród osadzonych 

przebywających w jednostkach penitencjarnych

Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego 
i  Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl; 
Dagmara Trzeciak, trzeciak.dagmara@wp.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl

W  2019 roku liczba osób przebywających w  aresztach śledczych i  zakładach karnych 
w Polsce wyniosła rocznie ponad 74 000, a liczba świadczeń medycznych przekroczyła milion. 
Ograniczona aktywność fizyczna, typ zakładu oraz regulacje związane z  odbywaniem kary 
pozbawienia wolności negatywnie wpływają na dobrostan psychiczny, fizyczny i  społeczny 
osadzonych. 

Celem pracy była analiza poziomu aktywności fizycznej osadzonych w  warunkach 
więziennych oraz wybranych parametrów w zależności od typu zakładu.

Badanie pilotażowe przeprowadzono metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu 
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ oraz autorskiego 
kwestionariusza. Badaniem objęto 200 osób  – 100 mężczyzn przebywających w  Areszcie 
Śledczym oraz 100 mężczyzn z Zakładu Karnego we Wrocławiu.

Mimo różnic w zakresie programów z zakresu kultury fizycznej oraz typów zakładów poziom 
aktywności fizycznej w  obu grupach był podobny. Niski wydatek energetyczny uzyskało 
blisko 50% badanych. Zauważono znaczące różnice w czasie spędzanym w pozycji siedzącej, 
we wskaźnikach masy ciała oraz całkowitej sumie wydatku energetycznego wyrażonego 
w metaminutach. 

Niski poziom aktywności ruchowej wśród mężczyzn może wynikać ze specyfiki warunków 
odbywania kary, jak również niewystarczającej edukacji zdrowotnej. Należy ujednolicać 
i dostosowywać do możliwości jednostki programy resocjalizacji przez sport, które poprawią 
parametry zdrowotne osadzonych i zachęcą do zmiany stylu życia.

Fakty i mity na temat przeszczepiania 
krwiotwórczych komórek macierzystych

Izabela Kobiałka, ikobialka8@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 
Transplantologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Inga Wierzejska, inga.wierzejska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Transplantologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Ewelina Dybała, ewelina.dybala@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Transplantologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Maciej Kamieniak, mkamieniak70@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Transplantologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Piotr Jarosz, piotrjar150@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 
Transplantologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; 
OPIEKUNOWIE: dr n. med. Agnieszka Szymczyk, prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Mimo szerokiego zastosowania samej procedury przeszczepienia krwiotwórczych komórek 
macierzystych (HSCT) w  medycynie, nadal budzi wiele kontrowersji, przez co decyzja 
o  potencjalnym dawstwie nie jest bardzo często oczywista. Celem pracy jest przybliżenie 
procedury HSCT z różnych punktów widzenia.
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 Obecnie HSCT stosuje się nie tylko w terapii chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, 
ale również w przypadku nowotworów litych oraz chorobach nienowotworowych np. w anemii 
aplastycznej, czy chorobach immunologicznych.

Krwiotwórcze komórki macierzyste mogą być pozyskiwane z krwi obwodowej, szpiku oraz 
z krwi pępowinowej. Dawcą może być osoba zdrowa pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważąca 
nie mniej niż 50 kg z BMI nie większym niż 40. Kluczowe znaczenie w jego doborze ma główny 
układ zgodności tkankowej (HLA).

Procedura pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej jak i z talerza 
kości biodrowej jest zabiegiem bezpiecznym, a ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych nie 
jest wysokie.

 Postęp, jaki dokonał się w dziedzinie hematologii, sprawił, że liczba opcji terapeutycznych 
ciągle rośnie, jednak nadal HSCT stanowi ważną z nich, dlatego kluczowe jest prowadzenie 
działań edukacyjnych.

Farmakogenetyka jako nowe narzędzie zwiększania 
skuteczności i bezpieczeństwa leczenia

Joanna Kubik, joanna.kubik@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej 
Katedry i  Zakładu Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; 
Monika Michalczyk, monikam0327@gmail.com, Koło naukowe przy Samodzielnej Pracowni 
Biologii Medycznej Katedry i  Zakładu Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie; Agnieszka Korga-Plewko, agnieszka.korga@umlub.pl, Samodzielna 
Pracownia Biologii Medycznej Katedry i  Zakładu Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znaczący postęp w  dziedzinie biologii molekularnej umożliwił poznanie przyczyn 
nieskutecznej farmakoterapii. Ważne jest znalezienie wszystkich czynników mających 
wpływ na efektywność leczenia w  celu eliminacji niepowodzeń leczniczych. Wykrycie 
różnic w aktywności enzymów metabolizujących leki i substancje psychoaktywne pozwoliło 
wyodrębnić nową dziedzinę  – farmakogenetykę. Termin ten jest związany z  genetyczną 
zmiennością działania leków i  stanowi połączenie pomiędzy różnicami w  strukturze genu 
(genotyp) a zmianami w reakcji na lek (fenotyp). Badania wykazały, że procesy wchłaniania 
i dystrybucji leków mogą być również uwarunkowane genetycznie. W ciągu ostatniej dekady 
znaczące postępy w dziedzinie farmakogenetyki doprowadziły do nowych odkryć zmienności 
genetycznej odpowiedzi na leki. W tej pracy przedstawiano przykłady, które pokazują wpływ 
zmienności genetycznej na działanie leków oraz substancji uzależniających. Stwierdzono, 
że podatność na uzależnienie od substancji psychoaktywnych może być spowodowana 
zmiennością genetyczną receptorów, transporterów lub enzymów zaangażowanych 
w  metabolizm tych substancji. Zidentyfikowanie genotypów, które niosą ze sobą wysokie 
ryzyko uzależnienia może pomóc w opracowaniu ukierunkowanych, skutecznych programów 
profilaktycznych, natomiast poznanie genetycznych przyczyn nieskutecznej farmakoterapii 
jest wykorzystane do poprawy wyników badań i zmniejszenia działań niepożądanych.
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Insulinoma – gdzie jesteś?

Małgorzata Matuszek, matuszek.ma@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 
Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Michał Kaczor, michalkaczor@
op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Klinice Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie; Ewa Obel, obel.ewa@wp.pl, Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, www.umlub.pl

Wstęp: Insulinoma to najczęstszy, hormonalnie czynny guz neuroendokrynny trzustki 
z komórek beta wysp trzustkowych, który w 10% przypadków ma charakter złośliwy. Zazwyczaj 
występuje jako izolowany nowotwór, jednak może być składową zespołu MEN-1. Podstawowym 
objawem jest hipoglikemia hiperinsulinemiczna, występująca w trakcie głodzenia, a ustępująca 
po przyjęciu węglowodanów, co tworzy charakterystyczną triadę Whipple’a. 

Opis przypadku: Pacjentka, lat 78, z  licznymi epizodami objawowej hipoglikemii (zlewne 
poty, osłabienie, zawroty głowy, omdlenia bez utraty przytomności) z  podejrzeniem guza 
insulinowego została przyjęta do Kliniki Endokrynologii. U chorej stwierdzono nawracające 
spadki glikemii w nocy i godzinach porannych (glikemia < 42 mg/dl) wraz z nieadekwatnie 
wysokim stężeniem insuliny (8 mU/l), co wymagało dożylnych infuzji glukozy. Z  uwagi na 
podejrzenie obecności guza trzustki w badaniu TK, wykonano wyłuszczenie zmiany w trzonie 
trzustki. Pomimo operacji nadal występowały napady hipoglikemii, a rozszerzona o endoskopię 
diagnostyka nie pozwoliła na ostateczna lokalizację guza. Pacjentka rozpoczęła przyjmowanie 
diazoksydu, co pozwoliło na poprawę stanu zdrowia pacjentki. 

Wnioski: Diagnostyka obrazowa insulinoma bywa zawodna, dlatego leczenie operacyjne 
w tym przypadku jest nieskuteczne. Diazoksyd jest alternatywną metodą leczenia.

Integracja danych na potrzeby medycyny spersonalizowanej

Cezary Turek, cezary.turek@gmail.com; Sonia Wróbel, soniawrobel1@gmail.com; 
Monika Piwowar, mpiwowar@cm-uj.krakow.pl, Department of Bioinformatics and Telemedicine, 
Jagiellonian University – Medical College, Łazarza 16 st., 31-530 Krakow, Poland, Department 
of Medical Physics, Jagiellonian University 30-348 Krakow; Marian Smoluchowski Institute of 
Physics, prof. Stanisława Łojasiewicza 11 st., 30-348 Krakow, Poland

Obecnie lawinowo przyrasta ilość danych biologicznych, które deponowane są 
w  stosownych bazach danych. W  śród nich są dane typu „OMICS” tj. dane genomiczne, 
transkryptomiczne, metabolomiczne, epigenetyczne, ale też dane epidemiologiczne.  
O  ile analiza każdego typu danych z  osobna nie stanowi dużego wyzwania, tak złożony 
opis relacji między nimi wymaga użycia wyrafinowanego podejścia analitycznego. 
Konieczność powiązania informacji z  różnych poziomów organizacji komórki, a  nawet 
całego ludzkiego organizmu wymaga użycia metod, które pozwalają na uzyskanie 
maksymalnie pełnej informacji na temat badanego procesu, czy zjawiska biologicznego. 
W  śród licznych propozycji metod służących integracji danych są wielowymiarowe metody 
analizy danych tj. np. Analiza kanoniczna czy Regresja Cząstkowych Najmniejszych 
Kwadratów, które pozwalają na skorelowanie dwóch zestawów danych np. metabolomicznych 
i  transkryptomicznych. Dodatkowo powiązane ich np. z  zestawami danych pochodzącymi 
z  bazy REACTOME czy String pomaga w  ocenie związku między ekspresją genów 
a stężeniami metabolitów, co z kolei ułatwia tworzenie podzbiorów pacjentów z określonym 
profilem genetycznym skorelowanym z  odpowiednim poziomem metabolitów. 
Dzięki takiemu podejściu można podejmować próby oceny i  interpretacji procesów 
zachodzących w stanach patologicznych konkretnych grup pacjentów.
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Interdyscyplinarne podejście w stawianiu trafnej diagnozy – 
seria przypadków klinicznych manifestujących się jako udar mózgu

Klaudia Tokarz, claudiaatokarz@gmail.com, Neurologiczne Studenckie Koło Naukowe, 
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, http://www.ur.edu.pl/; Maciej Szymański, 
macszym719@gmail.com, Neurologiczne Studenckie Koło Naukowe, Kolegium Nauk Medycznych, 
Uniwersytet Rzeszowski, http://www.ur.edu.pl/; Aleksandra Staroń, staronaleksandra@
gmail.com, Neurologiczne Studenckie Koło Naukowe, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 
Rzeszowski, http://www.ur.edu.pl/; Magdalena Szura, magdalena.szura@onet.pl, Neurologiczne 
Studenckie Koło Naukowe, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, http://www.
ur.edu.pl/; Agnieszka Rybka, rybka.agnieszka96@gmail.com, Neurologiczne Studenckie Koło 
Naukowe, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, http://www.ur.edu.pl/

Choroby mózgu, a  zwłaszcza udary mózgu, stanowią jeden z  najpowszechniejszych 
problemów współczesnej medycyny. Według WHO udarem mózgu nazywamy „nagłe 
wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, trwających dłużej 
niż 24 godziny (o  ile wcześniej nie doprowadzą do zgonu) i  spowodowanych wyłącznie 
przyczynami naczyniowymi, związanymi z  mózgowym przepływem krwi”. Celem niniejszej 
pracy jest omówienie serii przypadków klinicznych o objawach i przebiegu imitujących udar 
mózgu. Analizie poddano dokumentację medyczną czterech pacjentów (2 kobiet i 2 mężczyzn) 
leczonych w  Klinice Neurologii z  Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu. Do ostatecznych 
rozpoznań u opisanych pacjentów należały: stwardnienie rozsiane, migrena z aurą, zaburzenia 
konwersyjne oraz neuroglikopenia w wyniku zatrucia pochodnymi sulfonylomocznika, chociaż 
wywiad oraz objawy przy przyjęciu mylnie wskazywały na typową przyczynę zgłaszanych 
dolegliwości. Przedstawione wyniki ukazują różnorodność przyczyn prowadzących do obrazu 
klinicznego przypominającego udar mózgu. Mimo dostępności wielu metod diagnostycznych, 
należy zachować czujność kliniczną oraz wdrażać interdyscyplinarną diagnostykę różnicową 
celem maksymalizacji efektu terapeutycznego. 

Internet jako źródło wiedzy medycznej 
w opinii użytkowników portalu Facebook

Stanisław Orzechowski, stanislaw.orzechowski@uwm.edu.pl, Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła 
Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oddział 
Kardiologii i Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Olsztynie; Maria Gajewska, szymago@o2.pl, NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego NARIE 
w  Morągu, Samodzielny Niepubliczny ZOZ w  Miłomłynie; Barbara Balwa, barbarabalwa@
gmail.com, Zaklad fizyki i  technologii medycznej, Szpital Mälarsjukhuset w  Eskilstunie, Szwecja; 
Agata Orzechowska, agatazablotna@gmail.com, studentka kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia, 
Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Oddział Kliniczny Nefrologiczny, 
Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie znaczenie Internetu w  życiu człowieka. Ponad 70% 
Polaków korzysta z Sieci, m.in. do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem.

 Celem pracy była próba określenia powodów poszukiwania wiedzy medycznej w Internecie, 
czynników, które warunkują wykorzystanie tego źródła wiedzy oraz ocenę wiarygodności 
w opinii badanych.

 Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z  użyciem autorskiego 
kwestionariusza ankiety wśród 305 użytkowników portalu społecznościowego Facebook. 
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Badana zrealizowano w I kwartale 2019 roku.
Ponad 1/3 ankietowanych (33,44%) korzystała z  Internetu do poszukiwania informacji 

medycznych często lub bardzo często, a zbliżony odsetek od czasu do czasu (38,03%).
 Respondenci najczęściej korzystali ze stron dla pacjentów (n=261; 85,57%), a  najwyżej 

oceniali wiarygodność artykułów specjalistycznych (x ̅=6,76; 68%).
 Główną przyczyną korzystania z Internetu celem znalezienia informacji medycznych była 

łatwość dostępu (n=239; 78,36%). Wiek determinował poszukiwanie informacji w Wikipedii 
(χ2=8,23; p<0,04) oraz na forach (χ2=10,1; p<0,02), płeć: na stronach dla pacjentów (χ2=15,92; 
p<0,00007), w  artykułach specjalistycznych (χ2=7,59; p<0,005) i  popularnonaukowych 
(χ2=14,13; p<0,00017), wykształcenie: w  artykułach popularnonaukowych (χ2=23,62; 
p<0,00009) oraz specjalistycznych (χ2=20,36; p<0,0004), a sytuacja materialna w artykułach 
specjalistycznych (χ2=10,73; p<0,03) i na forach (χ2=11,42; p<0,02).

 Internet ze względu na m.in. łatwość uzyskania informacji stanowi ważne źródło wiedzy 
medycznej. Na częstość korzystania z  różnych źródeł wiedzy medycznej wpływają niektóre 
cechy społeczno-demograficzne.

Jak dużo wiemy na temat grypy? Ocena znajomości objawów, 
powikłań i profilaktyki wśród osób dorosłych

Dominika Sereda, dominika.sereda1902@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Iga Rzucidło, 
iga.rzucidlo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Zakładzie Mikrobiologii 
Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Hubert Nieścior, hniescior@gmail.com, Studenckie 
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 
Małgorzata M. Kozioł, mikrobiologia.lekarska@umlub.pl, Katedra i  Zakład Mikrobiologii 
Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakażenia wywoływane przez wirusa Influenza są wciąż aktualnym problemem. Ta ostra 
choroba zakaźna, choć często lekceważona i  uznawana za łagodną infekcję, dotyka co 
roku miliony osób, prowadząc niekiedy do tzw. powikłań pogrypowych, nawet ze skutkiem 
śmiertelnym. Wśród licznych metod prewencji grypy, najważniejszą są coroczne szczepienie 
ochronne, które najlepiej przyjąć przed okresem jesienno-zimowym. 

Celem pracy była ocena stanu wiedzy na temat objawów, powikłań i  metod profilaktyki 
zakażenia wirusem grypy wśród osób dorosłych.

Materiały i  metody: Wykorzystano autorską ankietę, którą wypełniło 72 osoby w  wieku 
powyżej 40 roku życia. 

Wyniki: Najczęściej kojarzone z grypą objawy takie jak bóle mięśni i głowy, wysoka gorączka, 
dreszcze są rozpoznawane przez większość respondentów. 90,3% pytanych twierdzi jednak, iż 
choroba nie może przebiegać bezobjawowo. Zarówno świadomość powikłań, dróg zakażenia, 
jak i sposobów leczenia jest na dość niskim poziomie. Pomimo tego, iż 77,8% pytanych wie 
o możliwości profilaktyki swoistej, odsetek wyszczepialności jest niski (36,1%). 

Wnioski: Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że wiedza osób 
dorosłych na temat grypy jest zróżnicowana, często niepełna, co przekłada się na odsetek 
pacjentów stosujących profilaktykę swoistą i  nieswoistą. W  aspekcie infekcji wirusami 
atakującymi drogi oddechowe, zapominamy często o  wirusie grypy, który każdego roku 
stanowi realne zagrożenie. Istnieje zatem ciągła potrzeba edukacji społeczeństwa na temat 
objawów i powikłań choroby, a także metod profilaktyki.
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Jakość – a nie jakoś – czyli jak wyprodukować bezpieczny produkt 
spożywczy w świetle aktualnych systemów jakościowych

Karolina Jakubczyk, kjoncz@gmail.com, Ustronianka Sp. z o. o., dział jakości, ustronianka.com.pl

Dynamiczny rozwór rynku napojowego w  Polsce zaobserwowano w  latach 90-tych XX 
wieku. Powodem szybkiego rozwoju były nie tylko trendy europejskie i światowe, ale również 
zwiększenie świadomości konsumenta o wpływie codziennej diety na zdrowie człowieka. Coraz 
większy udział w rynku mają napoje i wody funkcjonale: o zwiększonej zawartości minerałów, 
witamin czy wartości odżywczej. 

Produkcja wód i napojów oparta jest na podstawowych systemach jakościowych, takich jak 
GHP (Good Hygiene Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) oraz systemach certyfikujących: IFS (International Food Standard) oraz 
BRC (system opracowany przez British Retail Consortium), które nakładają na producenta 
szereg obostrzeń dotyczących kontroli oraz zarządzania produkcją. Zalecenia i  wytyczne 
dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, wymagają skrupulatnych zapisów 
i  regularnych kontroli w  kontekście dotrzymywania parametrów poszczególnych procesów. 
Wśród kontrolowanych obszarów znajduje się przede wszystkim obszar produkcyjny, ale 
również dział laboratoryjny, utrzymania ruchu czy obszar magazynowy. 

Nadrzędną rolę przy produkcji żywności pełni jednak Ustawa o bezpieczeństwie żywności, 
która określa wymagania i  procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności 
i żywienia, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (Rozporządzenie WE nr 178/2002).

Koncentrat krwinek czerwonych – 
preparat, który uratował nie jedno życie

Ewelina Dybała, ewelina.dybala@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 
Transplantologii Klinicznej, I  Wydział Lekarski z  Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Inga Wierzejska, Inga.wierzejska@gmail.com, Studenckie 
Koło Naukowe przy Zakładzie Transplantologii Klinicznej, I  Wydział Lekarski z  Oddziałem 
Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Izabela Kobiałka, ikobialka8@gmail.
com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Transplantologii Klinicznej, I  Wydział Lekarski 
z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) jest najczęściej przetaczanym składnikiem krwi. 
Decyzję dotyczącą transfuzji KKCz podejmuje się nie tylko w  oparciu o  parametry układu 
czerwonokrwinkowego, ale także na podstawie obiektywnej oceny stanu klinicznego oraz 
wywiadu chorobowego. Chociaż niektóre wytyczne zalecają, aby przy stężeniu hemoglobiny 
(Hgb) 7 g/dl u chorych bezobjawowych – przetaczać KKCz, w większości przypadków podjęcie 
tego typu decyzji jest jednak o wiele bardziej złożone.

Odpowiednia selekcja dawców i przeprowadzane badania przesiewowe w kierunku chorób 
zakaźnych stanowią jedne z najważniejszych strategii, które przyczyniają się do zwiększenia 
bezpieczeństwa przetaczanych preparatów. Preparaty krwi są dobierane indywidualnie dla 
konkretnego biorcy tak, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych oraz aby uzyskać 
oczekiwany efekt terapeutyczny. 

W przypadku preparatów KKCz standardowo wykonuje się próbę krzyżową, której celem jest 
sprawdzenie: 1)zgodności w zakresie antygenów grupowych AB0 i Rh pomiędzy biorcą a dawcą; 
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2) obecności przeciwciał odpornościowych w  surowicy biorcy, 3) zgodności serologicznej 
pomiędzy surowicą biorcy i krwinkami czerwonymi dawcy. 

Tego typu postępowanie przyczynia się do ograniczenia liczby ostrych reakcji związanych 
z  przetoczeniem, które są odpowiedzialne za wywoływanie najpoważniejszych zdarzeń 
niepożądanych.

Kontrowersje wokół kawy

Sylwia Mroszczyk, mroszczyksylwia@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy 
Katedrze i  Zakładzie Chemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
Angelika Mastalerczyk, ngmastaler@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy 
Katedrze i  Zakładzie Chemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
Krzysztof Jędraszek, Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy Katedrze i  Zakładzie 
Chemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie Opiekun pracy: 
dr Anna Boguszewska-Czubara, Katedra i  Zakład Chemii Medycznej, Wydział Lekarski, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wiele ludzi zna tylko negatywne skutki spożywania kawy i na tej podstawie twierdzą, że jest 
niezdrowa. Kawa zawiera: kofeinę, kwas chlorogenowy (CGA) oraz kwas kawowy. Zalecana 
dawka dzienna to około 200mg. Z badań wynika, że kawa obniża senność i zmęczenie, liczbę 
zachorowań na raka jajnika, chorobę Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane. Zapobiega 
łysieniu, demencji i próchnicy zębów. Pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację. Poprawia 
jakość i długość życia. Odkryto, że CGA chroni komórki nerwowe przed negatywnym wpływem 
glutaminianu. Związek ten zostaje uwolniony podczas niedokrwienia mózgu i jest najczęściej 
przyczyną śmierci. Kawa to skarbnica cennych substancji. Należy szerzej badać tę roślinę, pod 
kątem jej wpływu na zdrowie człowieka. Powinniśmy podchodzić rzetelniej do jej dawkowania, 
bo zbyt nadmierne jej spożywanie może przynieść niepożądane efekty. Zastosowanie kawy 
w celach terapeutycznych, mogłoby przyczynić się do zmniejszenia kosztów leczenia pacjenta 
i skutków ubocznych. Co więcej jest to substancja powszechnie dostępna na całym świecie. 
Taka metoda leczenia byłaby łatwiejsza do zastosowania, w krótkim czasie.

Kriożelowy materiał opatrunkowy na bazie kurdlanu 
(β-1,3-D-glukanu) i chitozanu o potencjalnym 

zastosowaniu w leczeniu ran wysiękowych

Michał Wójcik, michal.wojcik@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział 
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Vladyslav Vivcharenko, vlad.
vivcharenko@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Kurkiewicz, katarzyna.kurkiewicz@
umlub.pl, Katedra i  Zakład Biochemii i  Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Agata Przekora, agata.przekora@umlub.pl, Katedra 
i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl

Mechanizm gojenia się ran jest złożonym i dynamicznym procesem, który niejednokrotnie 
zostaje zaburzony przez różnorodne czynniki. W  leczeniu trudno gojących się ran często 
stosuje się nowatorskie, bioaktywne opatrunki na rany.

Celem niniejszej pracy było stworzenie nowego biomateriału o potencjalnym zastosowaniu 
w leczeniu ran wysiękowych. W ramach badań dokonano optymalizacji produkcji hybrydowego 
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materiału kurdlanowo-chitozanowego, oceny jego biodegradacji, toksyczności w warunkach 
in vitro, oraz wypływu na syntezę kolagenu. 

W eksperymencie uzyskano stabilny, porowaty, piankowy materiał złożony z naturalnych 
polimerów, który po namoczeniu staje się elastyczny. Badania dowiodły, że ulega on 
biodegradacji po traktowaniu roztworem enzymatycznym. Testy komórkowe MTT i WST-8 oraz 
barwienie przyżyciowe live/dead wykazały nietoksyczność kriożelu dla ludzkich fibroblastów 
skóry. Jednocześnie udowodniono, że powierzchnia kontaktowa materiału nie sprzyja adhezji 
komórek, co może przeciwdziałać nadmiernemu bliznowaceniu. Badania potwierdziły, że 
otrzymany biomateriał nie wpływa negatywnie na produkcję kolagenu.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na potencjalną możliwość zastosowania 
otrzymanego biomateriału w  medycynie regeneracyjnej, jednak niezbędne jest wykonanie 
dalszych badań.

Wsparcie finansowe projektu zostało udzielone przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 
w Polsce w ramach grantu OPUS 16 nr. UMO-2018/31/B/ST8/00945.

Lit w leczeniu zaburzeń nastroju

Magdalena Świądro, magda.swiadro@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie, www.uj.edu.pl, Renata Wietecha-Posłuszny, 
Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie, 
www.uj.edu.pl; Dominika Dudek, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Collegium 
Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.uj.edu.pl

Zaburzenia nastroju stanowią coraz większy problem społeczny. Depresja jest powszechnym 
zaburzeniem psychicznym i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności na całym świecie. 
Szacuje się, że problem depresji dotyczy około 264 milionów, a  choroby dwubiegunowej – 
około 45 milionów ludzi na całym świecie. W obu przypadkach podstawową metodą leczenia 
jest farmakoterapia. Badania nad skutecznością leków stosowanych w zaburzeniach nastroju 
trwają od wielu dziesiątków lat jednak dalej najskuteczniejszy jest lit.

Odkrycie litu pozostaje jedną z najbardziej intrygujących historii współczesnej medycyny. 
Lit  – na pozór miękki, srebrzystobiały metal alkaliczny  – posiada wiele właściwości 
terapeutycznych. W czystej formie występuje rzadko ze względu na swą wysoką reaktywność, 
ale jako sól coraz częściej wykorzystywany jest w  medycynie. Węglan litu jest jednym 
z  najstarszych leków normotymicznych stosowanych w  psychiatrii. Ponad to w  połączeniu 
ze stabilizatorami nastroju i  lekami przeciwdepresyjnymi wykazuje działanie wzmacniające 
remisje zaburzeń nastroju.

Celem niniejszej pracy było przybliżenie aktualnego stanu wiedzy na temat właściwości litu 
oraz jego istotnej roli w terapii zaburzeń nastroju. 

Mechanizmy niszczenia komórek nowotworowych w technice TTF: 
dielektroforeza, degradacja wrzeciona mitotycznego

Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy, 
http://www.cm.umk.pl; Ewelina Wędrowska, ewelina.wedrowska@gmail.com, Zakład 
Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera w  Bydgoszczy, http://www.cm.umk.pl; Maciej Chmielarski, mmch94@gmail.com, 
Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, http://www.cm.umk.pl
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Wstęp: Tumor treating fields (TTF) to zmienne pole elektryczne o  niskiej intensywności 
i  pośredniej częstotliwości wykorzystywane w  leczeniu antymitotycznym nowotworów 
poprzez niszczenie komórek szybko proliferujących. Potencjał terapeutyczny tej metody 
można zaobserwować między innymi analizując krzywe przeżywalności Kaplana-Meiera 
u  pacjentów z  glejakami. U  chorych z  glejakiem w  obszarze objętym zmianą chorobową, 
komórkami proliferującymi są wyłącznie komórki złośliwe, a  więc dobranie parametrów 
pola elektrycznego jest prostsze, niż w przypadku innych nowotworów. Dokładne poznanie 
działania samej techniki TTF i czynników mających wpływ na jej skuteczność, może pomóc 
w optymalizacji oraz przyczynić się do rozszerzenia jej stosowania.

Cel pracy: Zbadanie mechanizmów działania techniki TTF i czynników mających wpływ na 
jej skuteczność. 

Materiały i metody: Badanie wpływu doboru częstotliwości, natężenia pola elektrycznego, 
oraz układu elektrod wzbudzających TTF na proliferację i żywotność komórek wybranych linii 
nowotworowych.

Wyniki i  wnioski: Skuteczność terapii zależy od właściwego doboru częstotliwości (100-300 
kHz), natężenia pola elektrycznego (1-3V/cm) jak i samego układu elektrod wzbudzających TTF. 
Analiza wpływu różnej konfiguracji elektrod na efektywność wzbudzania apoptozy w komórkach 
nowotworowych pozwala stwierdzić, że TTF niszczy komórki nowotworowe nie tylko na skutek 
degradowania wrzeciona kariokinetycznego ale również poprzez dielektroforezę w  komórkach, 
w których linie zmiennego pola elektrycznego są równoległe z wrzecionem kariokinetycznym.

Metaloproteinazy i ich inhibitory tkankowe u chorych 
z łuszczycą stawową leczonych adalimumabem

Joanna Miśkiewicz, joanna.miskiewicz@med.sum.edu.pl Zakład Biologii Molekularnej Katedry 
Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.sum.edu.pl; Agata Krawczyk, akrawczyk@sum.edu.pl, Zakład Nutrigenomiki 
i Bromatologii Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Magdalena Kimsa-Dudek, mkimsa@
sum.edu.pl, Zakład Nutrigenomiki i  Bromatologii Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; 
Barbara Strzałka-Mrozik, bstrzalka@sum.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii 
Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.sum.edu.pl

Łuszczyca stawowa jest zapalnym, przewlekłym schorzeniem należącym do kręgu chorób 
autoimmunologicznych. W  aspekcie molekularnym jest wyrazem współdziałania wielu 
czynników w  tym działania metaloproteinaz oraz ich tkankowych inhibitorów, których 
zaburzona równowaga prowadzi do zwiększonej destrukcji struktur macierzy tkanki łącznej. 
W przypadku braku efektów klasycznej terapii stosuje się terapię biologiczną. 

 Cel badania: ocena aktywności transkrypcyjnej genów kodujących metaloproteinazy i ich 
inhibitory tkankowe u chorych z łuszczycą stawową leczonych adalimumabem. 

 Materiał badany stanowiły komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMCs) pacjentów 
z łuszczycą stawową przed oraz w trakcie 3 miesięcy leczenia oraz PBMCs osób bez dysfunkcji 
dermatologicznych. Wyizolowany RNA wykorzystano do analizy ekspresji genów metodą 
mikromacierzy oligonukleotydowych HG-U133A 2.0.

 Spośród 111 ID mRNA związanych z metaloproteinazami i ich inhibitorami tkankowymi dla 
9ID mRNA stwierdzono znaczące różnice w poziomie ekspresji (p<0,05). Wykazano obniżenie 
ekspresji genów kodujących metaloproteinazy: ADAM-8, ADAM-15, ERAP1, kinazę ARAF 
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a także zwiększoną ekspresję genu kodującego ADAMDEC1 po leczeniu biologicznym zarówno 
w stosunku do wyników uzyskanych przed terapią adalimumabem oraz do kontroli (FC>2,0).

 Wnioskuje się, iż zastosowanie leku adalimumab wpływa na zmianę profilu ekspresji genów 
kodujących metaloproteinazy, co może mieć związek z procesami obrotu struktur macierzy 
tkanki łącznej. 

Motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej przez skazanych 
w ramach resocjalizacji przez sport w zakładach karnych

Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego 
i  Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl; 
Dagmara Trzeciak, trzeciak.dagmara@wp.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl

Przebywanie w  zamknięciu, z  tymi samymi, narzuconymi osobami wpływa destrukcyjnie 
na psychikę osadzonego. Jednym z  ustawowo zagwarantowanych środków oddziaływania 
penitencjarnego mającego na celu zniwelowania negatywnego wpływu przebywania wyłącznie 
w celi są narzędzia resocjalizacyjne takie jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. 

Celem podjętych badań było poznanie barier i motywów uprawiania aktywności ruchowej 
przez więźniów w ramach resocjalizacji przez sport oraz identyfikacja najczęściej wybieranych 
i preferowanych form ruchu.

Grupę badaną stanowiło 200 osób z  Zakładu Karnego we Wrocławiu oraz z  Zakładu 
Karnego w Rawiczu w wieku 18-70 lat. Zakres pracy obejmował: określenie preferencji oraz 
zaangażowania sportowego, a także barier utrudniających uprawianie aktywności ruchowej. 
W  badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego 
kwestionariusza dotyczącego roli aktywności ruchowej.

Ponad połowa badanych bardzo odczuwa ograniczenia oraz bariery utrudniające aktywność 
ruchową. Głównymi motywami okazała się dbałość o  sprawność fizyczną, zdrowie, wygląd 
oraz zapobieganie stresom. Największa barierą okazały się ograniczenia wynikające z decyzji 
pracowników służby więziennej, a najmniejszą brak obiektów przeznaczonych do ćwiczeń. 

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym bodźcem pozytywnie oddziałującym na skazanych. 
Istotne jest łączenie różnych narzędzi oraz organizowanie działań profilaktycznych zgodnych 
z potrzebą grupy, aby móc skuteczniej przywracać skazanych do społeczeństwa.

Mutacje receptora estrogenowego w raku piersi

Paulina Miziak, paulinamiziak@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rak piersi jest jednym z  najczęściej spotykanych nowotworów u  kobiet. Wybór terapii 
uzależniony jest od typu raka i  jego zaawansowania. Główne metody leczenia to: leczenie 
chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, a także terapia hormonalna. Terapia hormonalna 
jest wysoce skuteczną metodą w przypadku raka hormono-zależnego, ponieważ około 70% 
przypadków raka piersi u  kobiet wykazuje wysoką ekspresję receptorów estrogenowych 
(ESRα), a wzrost guza uzależniony jest od poziomu estrogenów w organizmie. 

Jednak terapia hormonalna (Tamoksyfen) może okazać się nieskuteczna z powodu pojawiania 
się nabytych mutacji receptora ESR w  komórkach raka piersi. Dużo rzadsze są pierwotne 
mutacje ESR. Jest to wyjątkowo trudny problem terapeutyczny. Obecnie prowadzone są 
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badania mające na celu odkrycie mechanizmu umożliwiającego przełamanie efektów mutacji 
na poziomie molekularnym lub znalezienia związków chemicznych lub ich synteza, które 
mogłyby zastąpić obecnie stosowane leki w terapii raka piersi.

Myeloid-derived suppressor cells 
jako źródło immunosupresji u chorych na endometriozę

Dorota Suszczyk, dorotasuszczyk@vp.pl; Anna Pawłowska, annpawlows@gmail.com; Wiktoria 
Skiba, wiktoriaskib@gmail.com; Grzegorz Polak, grzegorz.polak@umlub.pl; Iwona Wertel, 
iwonawertel@wp.pl, Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, I Katedra 
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 

Endometrioza jest chorobą przewlekłą kobiet w  wieku rozrodczym. Cechuje się 
występowaniem tkanki endometrium poza jamą macicy. Komórki endometrium posiadają 
zdolność naciekania tkanek i odległych narządów prowadząc do ich dysfunkcji. Endometrioza 
stanowi istotny problem kliniczny związany nie tylko z  towarzyszącym pacjentkom bólem 
i  niepłodnością, ale także możliwością transformacji zmian o  podłożu endometrialnym do 
nowotworu złośliwego jajnika.

Myeloid-derived suppressor cells sa heterogenną grupą niedojrzałych granulocytów, 
makrofagów i komórek dendrytycznych hamujących odpowiedź immunologiczną. Wyróżnia się 
trzy subpopulacje: M-MDSC, PMN-MDSC i e-MDSC różniące się fenotypowo i funkcjonalnie. 
U zdrowych kobiet komórki te występują w śladowej ilości, natomiast ich zwiększona migracja 
związana jest z nowotworami, sepsą oraz chorobami autoimmunologicznymi.

U  chorych na endometriozę odnotowano liczne zaburzenia ilościowe jak i  funkcjonalne 
komórek układu odpornościowego. Stwierdzono między innymi zwięszkony odsetek komórek 
M-MDSC zarówno we krwi obwodowej jak i płynie otrzewnowym. W przypaku nowotworów 
MDSC są uważane za niekorzystny czynnik rokowniczy.Odgrywają także znaczącą rolę 
w powstawianu przerzutów. Najistotniejszy klinicznie okazuje się jednak fakt, że ich obecność 
we krwi obwodowej wiąże się z opornością na chemioterapię. Celem pracy jest przedstawienie 
potencjalnej roli komórek MDSC w  patogenezie endometriozy, udziału MDSC w  progresji 
endometriozy do raka jajnika oraz możliwości ich wykorzystania w terapii tej choroby.

Nastolatki, a ciąże nieletnich

Daria Kuleń-Sławińska, daria.kulenslawinska@gmail.com, Katedra Pielęgniarstwa, Państwowa 
Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, www.puss.pila.pl

Wstęp: Wśród zagadnień, którymi zajmują się nauki społeczne, jednym z  kluczowych 
pozostaje psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży. Stanowi ono szeroką przestrzeń dla 
badaczy, którzy zwracają uwagę na: funkcjonowanie młodzieży w kontekście rodziny, grupy 
rówieśniczej, szkoły i  innych instytucji, odnosząc się do planów życiowych nastolatków, 
preferowanych wartości, kultury, postawy społecznej, sposobów spędzania wolnego czasu, 
prób aktywności zawodowej.

 Cel: Celem badania jest poznanie jakośći psychospołecznej życia nastolatków, zwracając uwagę 
na formy strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacjach stresujących oraz żródła sytuacji trudnych.

Opracowanie zebranych informacji pozwoli poszerzyć wiedzę na temat specyficznych 
aspektów dorastania w  tym zachowaniom seksualnym młodzieży, oraz budowaniu relacji 
intymnych z partnerem. 
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Materiał i  metody: Materiał to anonimowe ankiety wypełnione przez grupę badawcza 
nastolatków z  prywatnej szkoły średniej oraz nastolatków w  tym samym wieku w  ośrodka 
opiekunczo-wychowawczego dla młodzieży. Pytania dotyczyły postrzegania zachowań 
intymnych oraz ciąży wśród nastolatków. Uzyskane wyniki przeanalizowano i  opracowano 
metodami statystyki opisowej.

Wyniki: W  badanej grupie większość respondentów stwierdziła, że   rodziny i  bliscy nie 
poświęcają im wystarczająco dużo czasu. Niemal wszyscy wskazywali, że rówieśnicy byłi 
dla nich wsparciem, niewiele osób miało odmienne zdanie. Widać jednak spore różnice 
w postrzeganiu intymności w obu grupach badawczych. 

Wnioski. Większość młodych osób jest bardziej zadowolona ze wsparcia znajomych 
niż rodziny i  blskich osób. Nastolatkowie w  reguły mają problem z  ocenieniem ważnych 
i pozytywnych elementów wpływającym na rozwój dojrzałości psychoseksualnej co łączy się 
z mało odpowiedzialnym podejściem do tematu ciąży nieletnich, jednak może ono równiez 
być uwarunkowana środowiskiem w jakim wychowuje się młodzież.

Neuromodulacja w leczeniu objawów uszkodzenia rdzenia kręgowego

Dominik Niemirski, dominikniemirski96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i  Zakładzie Epidemiologii i  Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
umlub.pl; Marcela Maksymowicz, marcela.maksymowicz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, umlub.pl; Piotr Machowiec, pitek1997@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Zakładzie Epidemiologii i  Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny 
w  Lublinie, umlub.pl; Patryk Leszczyk, patrykl1515@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, umlub.pl; Mateusz Komisarczuk, mateusz.komisarczuk@gmail.com, Studenckie Koło 
Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, umlub.pl

Uszkodzenie rdzenia kręgowego może wiązać się z  utratą lub zaburzeniem funkcji 
motorycznych, sensorycznych, funkcji układu autonomicznego. Rozwój technologii umożliwił 
powstanie inwazyjnych i  nieinwazyjnych metod elektrycznej i  magnetycznej stymulacji 
układu nerwowego, które wykazują rosnący potencjał w leczeniu tych objawów, w badaniach 
na ludziach i zwierzętach.

Cel, materiały i metoda: Przedstawienie aktualnej wiedzy na temat metod neuromodulacji 
układu nerwowego w leczeniu objawów uszkodzenia rdzenia kręgowego, na podstawie analizy 
artykułów naukowych zawartych w bazie pubmed.

Wyniki: Metody neuromodulacyjne poprawiają funkcjonowanie pacjentów dotkniętych 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Badania nad nadtwardówkową stymulacją rdzenia 
kręgowego, przezczaszkową stymulacją magnetyczną czy przezskórną stymulacją rdzenia 
kręgowego wykazują redukcję przewlekłego bólu opornego na farmakoterapię, poprawę funkcji 
motorycznych kończyn, funkcji oddechowych i działania pęcherza moczowego. Niewiele jest 
jednak dużych randomizowanych badań o wyższej sile dowodu.

Wnioski: Neuromodulacja wykazuje skuteczność w leczeniu objawów uszkodzenia rdzenia 
kręgowego. Obiecujące wyniki skłaniają do dalszych badań w celu zwiększenia siły dowodów 
na skuteczność tych terapii, usprawnienia technologii i głębszego zrozumienia mechanizmów 
stojących za ich skutecznością.
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Niezwykłe właściwości komórek 
pochodzących z mleka matki

Karolina Bieńko, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie 
Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie; Monika Wójcik, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki 
Medycznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekarsko-
Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Marta Więckowska, Studenckie Koło Naukowe 
Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki 
Medycznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wiktoria Skiba, 
Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej 
Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 
Joanna Wawer, Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekarsko-
Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Paulina Gil-Kulik, Zakład Genetyki Klinicznej 
Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Celem pracy jest przegląd i podsumowanie dotychczasowych badań związanych z obecnością 
i zastosowaniem komórek macierzystych mleka matki. 

Gruczoły piersiowe kobiet ulegają zmianom podczas ciąży i laktacji. Zaczynają produkować 
mleko, które jest pełne składników odżywczych. W  jego skład wchodzi m. in. laktoza, 
aminokwasy, glikoproteiny, witaminy, sole mineralne, immunoglobuliny, a  także liczne 
komórki począwszy od dojrzałych laktocytów i  komórek odpornościowych po komórki 
o  szerokim potencjale różnicującym . Mleko kobiet od lat było obiektem badań, chociażby 
z tego faktu że posiada ono takie substancje które całkowicie pokrywają potrzeby rozwojowe 
nowonarodzonego dziecka.

W  ostatnich latach naukowcy, zwrócili również uwagę na fakt, że mleko kobiece zawiera 
komórki macierzyste. Mają one zdolność do licznych podziałów, samoodnowy, a niektóre ich 
typy do przekształcania się w komórki różnych listków zarodkowych. 

Wydaje się, że mogą one w przyszłości być szansą dla hodowli tkanek, jak i narządów do 
przeszczepów, oraz wspomagać leczenie onkologiczne. Wykorzystanie komórek macierzystych 
pochodzących z  mleka nie wiąże się z  problemami natury etycznej, które pojawiają się 
podczas pobierania komórek macierzystych z  zarodka, czyli ingerencji w  organizm kobiety 
w czasie ciąży. Podczas eksperymentów na zwierzętach, wykazano, że wszczepione komórki 
macierzyste z mleka matek nie ulegają przemianie w komórki nowotworowe. Daje to szansę 
na ich realne wykorzystanie w medycynie oraz naukach pokrewnych.

Nowoczesne metody w nauce anatomii

Łukasz Wysieński, lwysienski@gmail.com, Wydział Nauk Medycznych i  Nauk o  Zdrowiu, 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu, 
www.uniwersytetradom.pl; Joanna Kadłuczka, joanna.kadluczka@poczta.fm, Wydział Nauk 
Medycznych i  Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl

W pracy zaprezentowano nowoczesne metody stosowane w nauczaniu anatomii. Odniesiono 
się do historycznej spuścizny, która ukształtowała tradycyjną metodykę nauczania od 
początków w starożytnej Mezopotamii i Egipcie. Rozwój wiedzy anatomicznej w świątyniach 
Asklepiosa, nauczanie Hipokratesa z Kos, Klaudiusza Galena oraz czasach już nowożytnych 
Andreasa Wesaliusza doprowadziły do stanu współczesnego. W  zakresie metodyki 
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nauczania w  początkach XX wieku obraz Rembrandta „Lekcja anatomii doktora Tulpa” 
z  1632 roku można nadal uznać za obowiązujący sposób edukacji studentów. Gwałtowny 
rozwój technologii na przełomie XX/XXI wieku (materiałowej i  informatycznej) umożliwił 
przełom w zakresie tworzenia preparatów anatomicznych, a także ich modeli fizycznych oraz 
cyfrowych. W pracy przedstawiono alternatywne metody wsparcia dydaktyki, wykorzystujące 
preparaty uzyskiwane techniką plastynacji, modele cyfrowe wykorzystywane w  aplikacjach 
komputerowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). Wymieniono wady i zalety 
różnych metod nauczania anatomii, odnosząc się do odwiecznego problemu etycznego sekcji – 
poszanowania ciała ludzkiego po śmierci.

Nowy mikroorgan w układzie odpornościowym

Małgorzata Sulik, malgorzata.sulik01@gmail.com, STN przy Katedrze i  Zakładzie Immunologii 
i Serologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu; 
Opiekun Koła: prof dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz, www.immunologia.sum.edu.pl

Węzły chłonne to jeden z  elementów strukturalnych układu odpornościowego 
odpowiadających za filtrację limfy, zatrzymywanie antygenów, drobnoustrojów, komórek 
nowotworowych, drobnych cząstek stałych i  wytwarzanie aktywowanych limfocytów T i  B. 
Powstaje w nich odpowiedź immunologiczna. Najnowsze badania wykazały, że budowa i rola 
węzłów chłonnych wciąż nie są poznane.

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień na temat podtorebkowych 
ognisk namnażania (SPF, Subcapsular Proliferative Foci) węzłów chłonnych. Pismo Nature 
Communications opublikowało wyniki badań naukowców z  Garvan Institute of Medical 
Research, dowodzące obecności w  węzłach chłonnych struktury, nie pełniącej wyłącznie 
funkcji mechanicznej obrony. Tę cienką i płaską strukturę zaobserwowano dzięki mikroskopii 
dwufotonowej umożliwiającej obserwację ruchu komórek w  żywym organizmie uzyskując 
obraz trójwymiarowy. SPF stanowią dynamiczne mikrośrodowisko.

Pojawianie się ich elementów zależy od styczności organizmu z  patogenami. Gromadzą 
komórki pamięci immunologicznej migrujące i  oddziałujące z  makrofagami zatok 
podtorebkowych poszukując antygenu. Makrofagi zatok podtorebkowych SCS prezentują 
antygen limfocytom B i  T, a  aktywując komórki B pamięci po infekcji, mogą różnicować je 
do komórek plazmatycznych wytwarzających przeciwciała. SPF jako najbardziej zewnętrzna 
warstwa węzłów chłonnych biorą udział w odpowiedzi immunologicznej przeciw nowotworom. 
SPF wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego. Wiedza o  reakcjach w  obrębie 
tej struktury daje możliwość opracowania skuteczniejszych szczepionek i  wzmocnienia 
odporności na różne zagrożenia.

Ocena potencjału biomedycznego 
biomateriałów kurdlanowych, wzbogaconych jonami miedzi

Iga Świerzycka, iga.swierzycka@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Biochemii 
i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katarzyna Klimek,  
katarzynaklimek@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Grażyna Ginalska, grazyna.ginalska@umlub.pl, Katedra 
i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Beta-1,3-glukan (kurdlan) jest liniowym, nietoksycznym polimerem produkowanym 
przez Agrobacterium sp. Dzięki swojej zdolności do tworzenia sprężystego żelu, kurdlan 
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jest wykorzystywany m.in. w  przemyśle medycznym oraz farmaceutycznym. Aby nadać mu 
korzystne właściwości przeciwbakteryjne można poddawać go modyfikacjom, np. poprzez 
dodatek jonów srebra, cynku czy miedzi. 

 Celem pracy była ocena właściwości strukturalnych, fizyko-chemicznych oraz biologicznych 
biomateriałów na bazie liniowego β-1,3-glukanu (kurdlanu), które zostały zmodyfikowane 
jonami miedzi. Po wytworzeniu materiałów, zwizualizowano ich strukturę i  potwierdzono 
obecność miedzi przy pomocy SEM z EDS. Następnie określono zdolność biomateriałów do 
pochłaniania płynów, zdolność do uwalniania jonów miedzi w środowisku wodnym, a także 
oceniono właściwości przeciwbakteryjne względem dwóch szczepów bakteryjnych: S. aureus 
oraz E. coli. Ponadto przebadano wpływ biomateriałów na żywotność prawidłowych ludzkich 
fibroblastów skóry (linia BJ, ATCC). 

Ocena stężenia N-końcowego propeptydu prokolagenu typu I we krwi 
kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania wstępne

Joanna Miśkiewicz, joanna.miskiewicz@med.sum.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze Chemii Klinicznej i  Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl;  
Agnieszka Jura-Półtorak, ajura@sum.edu.pl, Katedra Chemii Klinicznej i  Diagnostyki 
Laboratoryjnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Anna Szeremeta, aszeremeta@sum.edu.pl, Katedra Chemii 
Klinicznej i  Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Karolina Suchanek-Solowska, 
suchanek@ustron.pl, MED-LAB Suchanek Laboratorium Analityczne w  Ustroniu, 
www.med-lab-suchanek.pl

Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, układową chorobą 
tkanki łącznej o  podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą się zapaleniem stawów 
oraz postępującą degradacją chrząstki stawowej i  kości. Przełomem w  terapii RZS było 
wprowadzenie leków biologicznych, neutralizujących działanie czynnika martwicy nowotworu 
alfa (TNF-α). Molekularne mechanizmy działania inhibitorów TNF-α  – w  tym etanerceptu 
(ETA) i adalimumabu (ADA) na przemiany kolagenu typu I nie zostały w pełni poznane.

Cel: Ocena wpływu inhibitorów TNF-α na osoczowe stężenie N-końcowego propeptydu 
prokolagenu typu I (PINP) u kobiet chorych na RZS.

Materiał i metody: Materiał biologiczny stanowiły próbki krwi 22 kobiet chorych na RZS, 
poddanych 9-miesięcznej terapii ETA lub ADA. U kobiet oceniono skuteczność terapii poprzez 
ocenę wskaźników stanu zapalnego (OB i CRP) oraz wskaźnika aktywności choroby (DAS 28). 
Oznaczenia PINP dokonano przy użyciu metody immunoenzymatycznej.

Wyniki i  Wnioski: Stosowanie inhibitorów TNF-α u  kobiet chorych na RZS prowadziło 
do znacznej poprawy klinicznej. Po 9 miesiącach trwania terapii stwierdzono znamienny 
wzrost stężenia PINP we krwi badanych kobiet, w  porównaniu z  wartościami uzyskanymi 
przed leczeniem. Nie wykazano natomiast różnic w stężeniu PINP we krwi badanych kobiet 
w zależności od rodzaju przyjmowanego inhibitora TNF-α . Zastosowana terapia z użyciem 
inhibitorów TNF-α najprawdopodobniej korzystnie wpływa na metabolizm kolagenu typu I.
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Ocena stężeń i przydatności diagnostycznej MMP-2, MMP-9, 
TIMP-1 i TIMP-2 w raku piersi

Joanna Motyka, joanna.motyka@umb.edu.pl, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób 
Cywilizacyjnych, Wydział Lekarski z  oddziałem Stomatologii i  Nauczania w  Języku Angielskim, 
Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku, www.umb.edu.pl/wl/zaklad_medycyny_populacyjnej_ 
i_prewencji_chorob_cywilizacyjnych; Katarzyna Hodun, katarzyna.hodun@umb.edu.pl, 
Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski z oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl/wl/zaklad-fizjologii; Sławomir Ławicki, 
slawicki@umb.edu.pl, Zakład Medycyny Populacyjnej i  Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, 
Wydział Lekarski z  oddziałem Stomatologii i  Nauczania w  Języku Angielskim, Uniwersytet 
Medyczny w  Białymstoku, www.umb.edu.pl/wl/zaklad_medycyny_populacyjnej_i_prewencji_
chorob_cywilizacyjnych

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) i  tkankowe inhibitory 
metaloproteinaz (TIMPs) odgrywają ważną rolę w  powstawaniu i  inwazji raka piersi. 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań niezbędna jest precyzyjna diagnostyka, pozwalająca 
jak najwcześniej wykryć zmiany nowotworowe. Przez niską czułość i  swoistość obecnych 
biomarkerów wciąż szuka się nowych kandydatów lepiej korelujących z  obecnością lub 
stopniem zaawansowania choroby.

Celem badań była ocena stężeń i przydatności diagnostycznej MMP-2, MMP-9, TIMP-1 oraz 
TIMP-2 w surowicy pacjentek z rakiem piersi w porównaniu do CA 15-3.

W badaniu brało udział 86 pacjentek z rakiem piersi. Grupę kontrolną stanowiły 43 kobiety 
z zmianami łagodnymi piersi oraz 43 zdrowe kobiety. Do oznaczeń stężeń MMP-2, MMP-9, 
TIMP-1 i TIMP-2 wykorzystano metodę ELISA, dla CA 15-3 – CMIA. 

W badaniach wykazano znamiennie wyższe stężenie MMP-9, TIMP-2 oraz CA 15-3 u kobiet 
chorych na raka piersi przed operacją w  stosunku do kobiet zdrowych. Najwyższe wartości 
czułości diagnostycznej, dodatniej oraz ujemnej wartości predykcyjnej wykazano dla TIMP-2. 
Najwyższą moc diagnostyczną (AUC) wykazał antygen CA 15-3, natomiast jako panel łączony 
TIMP-2+CA 15-3. Czułość diagnostyczna, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna oraz AUC 
wzrastały przy analizie badanych parametrów w panelach łączonych z CA 15-3.

Uzyskane wyniki sugerują możliwość wykorzystania TIMP-2 jako markera w  diagnostyce 
raka piersi, zwłaszcza w panelu łączonym z antygenem CA 15-3.

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania 
w placówce nieprzystosowanej

Aleksandra Kucharska, ealeks.kucharska@o2.pl, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl

Treść pracy obejmuje wiedzę na temat zaburzeń odżywiania: jadłowstrętu oraz żarłoczności 
psychicznej pozyskanej nie tylko z literatury. Zawarte są również statystyki na temat wiedzy 
o  tych jednostkach chorobowych przeprowadzone wśród ludzi z  różnych środowisk, które 
dają obraz na to jaka w  dzisiejszych czasach panuje wiedza oraz przekonanie o  chorobach 
psychicznych związanych z odżywianiem.

Moja praca oparta jest przede wszystkim na klinicznej obserwacji osób z  jadłowstrętem 
lub żarłocznością psychiczną, śledzeniem postępowania z  takimi osobami na oddziałach 
ogólnych szpitala psychiatrycznego oraz na prywatnych doświadczeniach związanych z tymi 
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jednostkami chorobowymi. Zawiera ona praktyczne wskazówki do opieki nad takimi osobami 
zarówno w warunkach szpitalnych jak i domowych.

Celem pracy jest pomoc w  zrozumieniu zaburzeń odżywiania, które mogą skutkować 
lepszą opieką nad chorymi, jak i również zwrócenie uwagi na to jak poważnym schorzeniem 
są anoreksja i bulimia. Pragnę również rzucić światło na problem jakim jest niewielka ilość 
placówek wyspecjalizowanych w opiece na pacjentami z tego typu zaburzeniami. 

Chcę kontynuować oraz rozszerzyć w przyszłości treść mojej pracy. Moim założeniem jest 
przeprowadzenie większej ilości wywiadów z chorymi oraz wizyta w ośrodkach zajmujących 
się zaburzeniami odżywiania. Pragnę również poszerzać wiedzę na ten temat wśród osób 
środowiska medycznego.

Opóźniony rozwój mowy dziecka, a powikłania wcześniacze. Studium 
przypadku dziecka urodzonego w 25. tygodniu ciąży

Justyna Kackieło-Tomulewicz, Klinika Neurologii i  Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki 
Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu

Termin wcześniactwa wprowadzony został przed Komitet Ekspertów Światowej 
Organizacji Zdrowia w  1950r. Jako wcześniaka określa się noworodka urodzonego przed 
zakończeniem 37. tygodnia ciąży bez względu na masę ciała dziecka. Wcześniaki stanowią 
6,8% wszystkich noworodków w Polsce. Rozwój współczesnej medycyny umożliwia przeżycie 
skrajnie niedojrzałym noworodkom. Do najczęstszych poważnych zaburzeń́ rozwojowych 
występujących u wcześniaków zaliczamy: mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia wzroku, 
słuchu, mowy, upośledzenie umysłowe. 

 Celem referatu jest przedstawienie studium przypadku dziecka urodzonego w 25. tygodniu 
ciąży. Studium przypadku przedstawia rozwój mowy dziecka od urodzenia do 4. roku życia. Jest 
opisem trzyletnich badań prowadzonych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
gdzie prowadzona była terapia logopedyczna pacjentki. Opis przypadku zawiera również 
informacje dotyczące rozwoju psychoruchowego dziecka. Proponowane w  referacie plany 
terapeutyczne mogą stanowić źródło informacji dla logopedów prowadzących zajęcia 
logopedyczne z dziećmi z porodów przedwczesnych na różnych etapach rozwoju.

Padaczka zwierząt towarzyszących. Istota choroby, czynniki 
predysponujące, objawy, różnicowanie, rozpoznanie

Manastyrska Małgorzata, manastyrska.g@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Fizjologii Zwierząt; Aleksandra Kimicka, aleksandra.
kimicka@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
Katedra Fizjologii Zwierząt

Padaczka (epilepsja) jest chorobą mózgu dziedziczną lub nabytą, objawiającą się 
powracającymi atakami drgawkowymi przy braku obecności zmian morfologicznych w mózgu. 
Dysfunkcja ta może mieć charakter chemiczny, bądź też może być uwarunkowana wewnętrzną 
skłonnością do nadmiernych wyładowań w neuronach substancji szarej mózgu. 

Ze względu na etiologię napadów padaczkowych wyróżnia się epilepsję objawową 
wyzwalaną czynnikami wewnątrzczaszkowymi lub zewnątrzczaszkowymi oraz idiopatyczną, 
której przyczyny są nieznane. 
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Częstotliwość występowania padaczki u psów jest znacznie większa (40-80%) w porównaniu 
do kotów. Predysponowane są głównie takie rasy jak: owczarek niemiecki, beagle, border collie, 
bokser, cocker spaniel, lablador w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. 

W  zależności od wieku zwierzęcia oraz charakteru i  częstotliwości występowania ataków 
można różnicować padaczkę z zatruciami, zaburzeniami metabolicznymi lub objawami chorób 
przebiegających ze zmianami strukturalnymi w mózgu. Rozpoznanie padaczki nie jest łatwe, 
dlatego stawia się je na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

PIICP jako marker przemian chrząstkowych u dziewczynek 
ze zdiagnozowanym Młodzieńczym Idiopatycznym 

Zapaleniem Stawów (MIZS) leczonych Etanerceptem

Nadia Chochlińska, nadia.analityka@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 
Chemii Klinicznej i  Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Karolina Myśliwiec, karolinacyrwus@
wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Zakładzie Chemii Klinicznej i  Diagnostyki 
Laboratoryjnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, 
www.sum.edu.pl; Katarzyna Winsz-Szczotka, winsz@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Chemii 
Klinicznej i  Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, chemklin.sum.edu.pl, sum.edu.pl

Wstęp: Postępujące zużycie chrząstki stawowej, obserwowane w przebiegu młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS), prowadzi do niepełnosprawności pacjentów. 

Cel: Ocena osoczowego stężenia C-końcowego propeptydu łańcucha α kolagenu II (PIICP), 
odzwierciedlającego wielkość biosyntezy chrząstki stawowej, u osób z MIZS przed leczeniem 
jak i  po uzyskaniu klinicznej poprawy, jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy 
stosowana u  dzieci z  MIZS terapia biologiczna, mająca na celu zmniejszenie aktywności 
zapalno-immunologicznej choroby, równocześnie przyczynia się do normalizacji przemian 
włóknistych komponentów chrząstki, i przez to hamuje jej dysfunkcję.

Materiał i metody: Ilościowej oceny PIICP dokonano, metodą ELISA, w próbkach krwi 15 
zdrowych dziewczynek oraz 15 pacjentek z MIZS przed rozpoczęciem terapii etanerceptem 
(ETA), jak i w trakcie 24-miesięcznego leczenia.

Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost stężenia PIICP we krwi osób zakwalifikowanych do 
terapii ETA, w  porównaniu do stężenia u  dziewczynek zdrowych. Stwierdzono ponadto, że 
sześciomiesięczne leczenie, przyczynia się do normalizacji stężenia ocenianego markera. 
Dalsza terapia, prowadząca do poprawy klinicznej u dzieci, równocześnie przyczynia się do 
istotnego wzrostu stężenia PIICP.

Wniosek: Obserwowane zmiany osoczowego stężenia PIICP u dziewczynek z MIZS zdają się 
wskazywać, że terapia biologiczna, doprowadzająca do remisji artropatii, jednocześnie sprzyja 
procesom regeneracyjnym chrząstki stawowej. 

Plazmafereza – metoda terapeutyczna XXI wieku

Jakub Mendocha, mendocha1@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Klinice 
Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie, http://umlub.pl; Rafał Oleszczuk, rafal.ole@
gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego 
w  Lublinie, http://umlub.pl; Michał Smyka, michalsmyka1@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, http://umlub.pl
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Plazmafereza (therapeutic plasma exchange,TPE) jako zabieg doświadczalny po raz pierwszy 
została wykonana w 1914 roku. Pod koniec II Wojny Światowej wykorzystywano ją do ratowania 
życia rannych żołnierzy. Od końca lat 50-tych wykorzystywana jest w warunkach klinicznych. 
Jej głównym zastosowaniem są choroby o podłożu autoimmunologicznym, zatrucia i choroby 
hematologiczne z  nadprodukcją białek patologicznych. Polega na usunięciu z  organizmu 
pacjenta patologicznych substancji zawartych w  osoczu (białka, immunoglobuliny) lub 
związanych z  białkami osocza (toksyny, leki). W  trakcie zabiegu prowadzonego w  krążeniu 
pozaustrojowym, na bieżąco usunięte osocze zastępowane jest jego substytutami. Zabiegi TPE 
prowadzone są w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnego zastosowania TPE.
TPE wykorzystywana jest głównie w leczeniu schorzeń nefrologicznych, reumatologicznych 

i hematologicznych. Znalazła też zastosowanie w leczeniu zespołów neurologicznych jak np.: z. 
Guillana-Barre i miastenia gravis. Wykorzystywana jest do leczenia przełomów miastenicznych 
i  rzutów z. Guillana-Barre, przebiegających z  porażeniem mięśni oddechowych. Innym 
nowoczesnym zastosowaniem TPE jest leczenie zagrażających życiu przełomów tarczycowych 
i zależnego od przeciwciał odrzucania przeszczepów. 

Wnioski: Zastosowanie lecznicze TPE w przyszłości zostanie znacznie rozszerzone np. na 
leczenie zaburzeń krzepnięcia.

Porównanie potencjału biomedycznego biomateriałów 
na bazie liniowego β-1,3-glukanu

Aleksandra Nurzyńska, aleksandranurzynska@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, 
Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny z  Lublinie; 
Katarzyna Klimek, katarzynaklimek@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny z Lublinie; Grażyna Ginalska, 
grazynaginalska@umlub.pl, Katedra i  Zakład Biochemii i  Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny 
z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Celem pracy była ocena i porównanie właściwości fizyko-chemicznych oraz biologicznych 
biomateriałów hydrożelowych na bazie liniowego β-1,3-glukanu (kurdlanu). W  ramach 
przeprowadzonych badań oceniono zdolność biomateriałów do pochłaniania płynów, zdolność 
do przepuszczania pary wodnej, zdolność do uwalniania jonów wapnia w środowisku wodnym, 
a  także aktywność cytotoksyczną in vitro wobec prawidłowych ludzkich fibroblastów skóry 
(linia BJ, ATCC). 

Uzyskane wyniki wskazują, że wytworzone biomateriały hydrożelowe na bazie kurdlanu 
posiadają dużą zdolność do pochłaniania płynów, uwalniają znaczące ilości jonów wapnia do 
środowiska wodnego, a także umożliwiają transmisję pary wodnej na prawidłowym poziomie. 
Warto także podkreślić, że badania w warunkach hodowli komórkowych in vitro wykazały, że 
wytworzone biomateriały hydrożelowe na bazie kurdlanu nie tylko nie wykazują właściwości 
cytotoksycznych względem ludzkich fibroblastów linii BJ, ale wspierają ich żywotność. 

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki, warto podkreślić, że wytworzone biomateriały 
hydrożelowe na bazie kurdlanu, dzięki swojej zdolności do pochłaniania płynów, zdolności do 
uwalniania jonów wapnia do środowiska, a także biokompatybilności in vitro, wydają się być 
obiecującymi dla zastosowań w medycynie regeneracyjnej.
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Powikłania terapii celowanej z użyciem inhibitorów 
immunologicznych punktów kontroli

Marcela Maksymowicz, marcela.maksymowicz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Klinice Hematoonkologii i  Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Oliwia Bachanek-Mitura, bachanek.o@gmail.com, Katedra i  Klinika 
Hematoonkologii i  Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.
pl; Monika Podhorecka, monikapodhorecka@umlub.pl, Katedra i  Klinika Hematoonkologii 
i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Terapia z  wykorzystaniem inhibitorów immunologicznych punktów kontroli (ICIs) to 
metoda leczenia wielu chorób, zarówno nowotworowych, jak i  sercowo-naczyniowych oraz 
autoimmunologicznych.

Zastosowanie ICIs wpłynęło pozytywnie na wskaźniki całkowitego przeżycia pacjentów 
chorych na raka nerki, niedrobnokomórkowego raka płuca oraz nawracającą postać 
czerniaka. Jednym z  mechanizmów przeciwnowotworowego działania tej grupy leków jest 
blokowanie cząsteczek CTLA-4, PD-1 oraz PDL-1. Jednak poza skutecznym działaniem 
przeciwnowotworowym ICIs, obserwuje się występowanie działań niepożądanych związanych 
z immunoterapią (irAEs), w większości odwracalnych. Toksyczne efekty na skórze – wysypka, 
świąd czy zapalenie błony śluzowej, występujące u ponad 30% pacjentów leczonych za pomocą 
immunoterapii, to najszybciej i najczęściej pojawiające się irAEs. Inne częste, groźne powikłania 
terapii dotyczą układu pokarmowego, wątroby, płuc oraz układu endokrynologicznego. 
Zaburzenia neurologiczne, hematologiczne, reumatologiczne obserwowane są rzadziej, ale 
również mogą okazać się śmiertelne.

W  celu leczenia działań niepożądanych immunoterapii stosuje się głównie 
glikokortykosteroidy zmniejszające stan zapalny oraz przeciwciała przeciwko 
TNF-alfa. Działania niepożądane często są niespecyficzne, ich przyczyna może być trudna 
do zdiagnozowania zależnie od stanu klinicznego pacjenta, dlatego istnieje potrzeba dalszej 
identyfikacji predyktorów irAEs oraz poszukiwania skutecznych metod ich leczenia.

Prawidłowe odżywianie jako nieodłączny element 
profilaktyki przeciwpróchnicowej

Karolina Małysz, karolina.malysz@interia.pl, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Emilia Klimek,emilia_klimek@wp.pl, Wydział Lekarsko-
Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Eliza Hamruk, elizahamruk@
wp.pl, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Próchnica zębów jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie, na którą 
narażone są osoby w każdym wieku. Jest to choroba zakaźna, wieloczynnikowa, pochodzenia 
zewnętrznego, prowadząca do odwapnienia szkliwa i  rozpadu twardych tkanek zęba. Na 
wystąpienie i  rozwój próchnicy mają głównie wpływ nieprawidłowe nawyki żywieniowe, 
szczególnie spożywanie dużych ilości węglowodanów fermentowanych przez bakterie 
płytki nazębnej. Celem pracy był przegląd dowodów na związek między niewłaściwą dietą 
i pojawieniem się choroby próchnicowej oraz przedstawienie zaleceń dietetycznych mających 
znaczenie w  jej zapobieganiu. Na podstawie przeanalizowanego piśmiennictwa można 
stwierdzić, że wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych już we wczesnym 
dzieciństwie może skutecznie zmniejszyć ryzyko pojawienia się próchnicy. Z diety powinny 
zostać wyeliminowane łatwo przyswajalne cukry oraz słodzone napoje. Zamiast tego 
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preferowane jest picie wody, stosowanie substytutów cukru oraz spożywanie produktów 
mlecznych bogatych w  jony wapnia i  fosforu. Ważny jest rodzaj spożywanych produktów, 
konsystencja, retencyjność do powierzchni zębów, a także częstość i kolejność ich spożywania. 
W zapobieganiu rozwoju choroby próchnicowej we wczesnym okresie życia istotne jest również 
unikanie nocnego i długotrwałego karmienia piersią.

Preparaty probiotyczne w profilaktyce próchnicy zębów – 
przegląd piśmiennictwa

Emilia Klimek, emilia_klimek@wp.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-
Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Eliza Hamruk, elizahamruk@wp.pl, Studenckie 
Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
Karolina Małysz, karolina.malysz@interia.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział 
Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Celem pracy było przedstawienie najnowszych informacji dotyczących zastosowania 
probiotyków w  zapobieganiu chorobie próchnicowej. Próchnica zębów jest chorobą 
o  etiologii wieloczynnikowej. Jej rozwój zachodzi z  udziałem bakterii próchnicotwórczych 
bytujących w  płytce nazębnej. Bakterie te metabolizując węglowodany, produkują kwasy, 
które obniżają pH płytki nazębnej, co prowadzi do przewagi procesów demineralizacji nad 
procesami remineralizacji, a  w  konsekwencji do powstawania ubytków próchnicowych. 
W dzisiejszych czasach profilaktyka próchnicy opiera się głównie na eliminacji płytki nazębnej 
oraz stosowaniu preparatów remineralizacyjnych. Poszukiwane są jednak inne metody 
zapobiegania próchnicy. Jedną z nich jest zastosowanie probiotyków. Organizmy probiotyczne 
poprzez różne mechanizmy, wyjaśnione w pracy, wykazują skuteczność w walce z bakteriami 
próchnicotwórczymi odpowiedzialnymi za powstawanie początkowych zmian próchnicowych. 
W  celu stosowania ich na szeroką skalę konieczne są jednak dalsze badania nad wpływem 
zastosowanie bakterii probiotycznych na progresję już istniejących zmian próchnicowych.

Proces NETozy oraz NETs, aktualny stan wiedzy, perspektywy badań

Weronika Domerecka, weronikakasprzycka2@gmail.com, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, 
Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Iwona Homa-Mlak, iwona.homa@wp.pl, Katedra i  Zakład 
Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Teresa Małecka-Masalska, teresa.
malecka-massalska@umlub.pl Katedra i  Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

W odpowiedzi na różnego rodzaju bodźce neutrofile mogą uwalniać zewnątrzkomórkową 
sieć (ang. neutrophil extracellular traps, NET) złożoną z  enzymów proteolitycznych, DNA 
oraz innych składników jądra komórkowego. Uważa się, że stanowią one jedną z pierwszych 
linii obrony organizmu przed czynnikami infekcyjnymi. Pomimo korzystnego efektu, jaki 
wywołują w procesie odpowiedzi immunologicznej, niektóre badania wskazują, że nadmierne 
ich formowanie oraz związane z  tym gromadzenie się zewnątrzkomórkowego DNA (eDNA) 
odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób. Proces NETozy po raz pierwszy w 2004 r. 
opisał Brinkmann wraz z  zespołem jako odpowiedź immunologiczną przeciwko bakteriom, 
grzybom, pierwotniakom i  wirusom. Jest to mechanizm programowanej śmierci komórki, 
który prowadzi do dekondensacji chromatyny w jądrze, dezintegracji organelli komórkowych, 
mieszania się ich składników oraz lizy błony komórkowej. 
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W celu lepszego zobrazowania i oceny wykładników NETozy wykorzystuje się mikroskopię 
elektronową, cytometrię przepływową oraz testy ELISA. Aktualna wiedza dotycząca tworzenia 
sieci NET proponuje jakościowe badania mikroskopowe in-vitro. Celem tej pracy jest 
podsumowanie najnowszej wiedzy na temat powstawania oraz sposobów wizualizacji procesu 
NETozy na podstawie przeglądu literatury bazy PubMed.

Profilaktyka upadków wśród osób powyżej 60-ego roku życia

Agnieszka Maruszewska, aga_maruszewska@op.pl, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki 
w Lublinie; Lech Panasiuk, imw@imw.lublin.pl, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że upadki osób starszych, a  zwłaszcza ich 
konsekwencje zdrowotne stanowią ważny, choć nadal niedoceniany, problem geriatryczny.

Upadki w  znaczący sposób obniżają jakość życia osób w  wieku geriatrycznym, ponieważ 
są główną przyczyną utraty ich ogólnej sprawności. Poważne następstwa upadków w postaci 
urazów i  związanej z  nimi niepełnosprawności, chorobowości i  śmiertelności uzasadniają 
zaliczenie ich do tzw. wielkich problemów geriatrycznych. Jednym z aktualnych wyzwań dla 
fizjoterapii i medycyny jest profilaktyka upadków.

Według danych National Institute for Heath and Clinacal Excelence (NICE) istnieje aż 400 
czynników ryzyka upadków. Nie na wszystkie można mieć wpływ i  nie wszystkim można 
zapobiec, ale zadaniem całego społeczeństwa jest podejmowanie działań mających na celu 
zapobieganie upadkom.

Głównymi działania profilaktyczne obejmują: działania przyczyniające się do przeżywania 
procesu starzenia się w sposób pomyślny, nie siejący spustoszenia w organizmie, podejmowanie 
ogólnej aktywności fizycznej, wykonywanie ćwiczeń pomagających w  radzeniu sobie 
z konkretnymi problemami, stosowanie się do zaleceń lekarza rodzinnego i korzystanie z jego 
pomocy w razie wystąpienia niepokojących objawów, stosowanie zdrowej, pełnowartościowej 
diety, prowadzenie zdrowego trybu życia, a  także dobrze dobrany ortopedyczny sprzęt 
pomocniczy, jak również edukację pacjenta i jego opiekunów o czynnikach ryzyka upadków, ich 
konsekwencjach i możliwościach zapobiegania im oraz oddziaływania zmieniające czynniki 
zewnętrzne na bardziej korzystne dla osób starszych.

Przyprawy chili dostępne na polskim rynku – badanie składu 
i właściwości przeciwutleniających

Martyna Woźniak, wozniak.martyna.m@gmail.com; Koło Naukowe Free Radicals przy Zakładzie 
Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Paweł Siudem, 
pawel.siudem@gmail.com; Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, https://chemiafizyczna.wum.edu.pl/; Katarzyna Paradowska, katarzyna.
paradowska@wum.edu.pl; Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, https://chemiafizyczna.wum.edu.pl/

Stosowanie przypraw ciągle zyskuje na popularności, m. in. jako surowce pochodzenia roślinnego 
zawierają substancje (polifenole, flawonoidy) o działaniu antyoksydacyjnym. Czy więc stosowanie 
ich coraz szerzej w diecie może mieć pozytywny wpływ na organizm człowieka?

Celem pracy było określenie właściwości antyoksydacyjnych (z  wykorzystaniem rodnika 
DDPH i  testu FRAP metodą spektrofometryczną) dla wybranych przypraw zawierających 
w swoim składzie paprykę chili oraz oznaczenie zawartości sumy związków polifenolowych 
i flawonoidów, a także głównego alkaloidu odpowiedzialnego za pikantny smak – kapsaicyny 
(metodą UV-VIS). Kapsaicyna ze względu na swoje właściwości prozdrowotne jest zaliczana 
do nutraceutyków.
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Otrzymane wartości oznaczeń dla przypraw dostępnych komercyjnie nie różniły się znacząco 
pomiędzy sobą, lecz znacznie odbiegały od wyników dla pozyskanej i wysuszonej w warunkach 
domowych papryki jalapeño. Odznaczała się ona także najwyższą zawartością kapsaicyny. 
Prawdopodobnie wynika to z odmiennych warunków suszenia i czasu przechowywania papryki. 
Może to być również spowodowane obecnością innych składników przypraw komercyjnych, 
które zwiększając ilość produktu obniżają jakość końcowego wyrobu. Przeprowadzone badania 
wskazują, że chili może być dobrym źródłem związków przeciwutleniających w diecie.

Risankizumab – przełom w leczeniu łuszczycy?

Kamil Pawlak, kamil.pawlak18@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej 
Pracowni Biologii Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; 
Agnieszka Korga-Plewko, agnieszka.korga@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii Komórki, 
Wydział Farmaceutyczny

Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna o podłożu immunologicznym dotycząca głównie 
skóry oraz stawów. Choroba dotyka od 1% do 3% populacji na całym świecie w  zależności 
od rasy. Leczenie łuszczycy może mieć charakter miejscowy (m.in. kortykosteroidy, analogi 
witaminy D, cygnolina) lub ogólny (m.in. fototerapia UVB 311, Metotreksat, leki biologiczne). 
Leki biologiczne wykorzystuje się w  leczeniu łuszczycy o  ciężkim przebiegu znacznie 
obniżającym jakość życia pacjenta. Jednym z  leków biologicznych obecnych od niedawna 
na rynku jest Risankizumab, który wykazuje pozytywny efekt w leczeniu łuszczycy oraz jest 
bezpieczniejszy od innych leków biologicznych na rynku. Risankizumab to monoklonalne, 
humanizowane przeciwciało, wiążące się z podjednostką p19 interleukiny 23, powodując jej 
inhibicję co jest kluczowe w zahamowaniu stanu zapalnego w łuszczycy.

W  opracowaniu tematu przedstawiono możliwości Risankizumabu w  leczeniu łuszczycy 
oraz porównanie go z niektórymi lekami z grupy leków biologicznych. Do opracowania tematu 
wykorzystano artykuły naukowe dostępne w bazie Pub Med.

W pracy przedstawiono indywidualny charakter Risankizumabu odróżniający go od innych 
leków z  grupy leków biologicznych co jest związane z  nadzieją wykorzystania tego leku 
w bezpieczniejszym i bardziej skutecznym procesie leczenia łuszczycy.

Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej 
2 i 9 w procesie kancerogenezy

Marzena Baran, marzenabaran@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) jest to grupa enzymów 
proteolitycznych, która do swojej aktywności wymagają obecności jonów cynku w  centrum 
aktywnym. Posiadają one zdolność degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej i  błony 
podstawnej naczyń krwionośnych, co bezpośrednio wpływa na rozwój nowotworu. Synteza 
metaloproteinaz jest regulowana poprzez szereg czynników, wytwarzane są przez komórki tkanki 
łącznej oraz komórki nowotworowe. Przynależne do tej grupy enzymów MMP-2, MM-9 należą 
do grupy żelatynaz. Posiadają one w swojej strukturze charakterystyczny motyw zbudowany 
fibrynoektynu typu II. Najważniejszą ich funkcją jest hydroliza wiązań peptydowych. Pełnią 
one funkcję regulacyjną i strukturalną podczas procesu mitozy. W warunkach fizjologicznych 
MMP-2 i MMP-9 odpowiedzialne są za transport leukocytów w miejsce stanu zapalnego oraz 
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migracje komórek w procesie morfogenezy. Biorą bezpośredni udział w procesie nowotworzenia 
poprzez nadmierną aktywację proliferacji komórek, czynników wzrostu oraz migrację komórek. 
MMP mają duże znaczenie w modulowaniu procesów komórkowych, możliwość wykorzystania 
ich może zahamować proces nowotworzenia, a oznaczenie ilości MMP można wykorzystać, 
jako czynnik diagnostyczny.

Siponimod jako nowy lek modyfikujący przebieg choroby 
we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego

Klaudia Sapko, klaudia.sapko@gmail.com, Katedra i  Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, 
Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Marcin Kulczyński, mk.marcin.kulczynski@
gmail.com, Katedra i  Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Michał Marciniec, lekmarciniec@gmail.com, Katedra i  Klinika Neurologii, 
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex – SM) jest przewlekłą, zapalną, demielinizacyjną 
chorobą ośrodkowego układu nerwowego o  niejasnej etiologii. Dotyka przede wszystkim 
młodych dorosłych między 20 a  40 rokiem życia, prowadząc do ich niepełnosprawności. 
Większość pacjentów choruje na rzutowo-remisyjną postać SM, która w  85% przechodzi 
w postać wtórnie postępującą. Leki modyfikujące przebieg choroby odgrywają kluczową rolę 
w  terapii SM. Większość tych leków jest dedykowana leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej 
SM, z kolei leczenie postaci wtórnie postępującej okazało się bardzo trudne ze względu na 
słabo poznaną i wielowymiarową patofizjologię. W ostatnich latach przeprowadzono badania 
nad skutecznością siponimodu będącego nowym selektywnym modulatorem receptora 
sfingozyno-1-fosforanowego (S1P) w leczeniu wtórnie postępującej postaci SM. Wyniki badań 
ujawniły, że dzięki swojemu immunomodulacyjnemu i  neuroprotekcyjnemu działaniu lek ten 
znacząco zmniejsza ryzyko progresji niepełnosprawności, wykazuje korzystny wpływ na roczny 
wskaźnik nawrotów oraz liczbę nowych i wzmacniających się po kontraście zmian obserwowanych 
w badaniu rezonansem magnetycznym. Dzięki udowodnionej skuteczności siponimod ma zostać 
niedługo zatwierdzony w leczeniu wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

Stare-nowe wyzwania u pacjentów z SM

Anna K. Szewczyk, szewczyk.anna1@gmail.com, doktorant w  Katedrze i  Klinice Neurologii 
UM w  Lublinie; Krystyna Mitosek-Szewczyk, krystyna.mitosek@gmail.com, kierownik Kliniki 
Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii UM w Lublinie

Wstęp: Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą 
demielinizacyjną, trwającą do końca życia pacjenta. Etiologia choroby w  dalszym ciągu 
nie jest jasna. Różnorodność objawów neurologicznych zależy od miejsca powstania 
wieloogniskowych uszkodzeń mieliny w ośrodkowym układzie nerwowym. W trakcie trwania 
choroby dochodzi do pojawiania się rzutów lub stopniowego postępu choroby, co powoduje 
narastanie niepełnosprawności, której dynamika jest zróżnicowana osobniczo. 

Materiały i  metody: Przeanalizowane zostały doniesienia związane ze specjalnymi 
sytuacjami życiowymi pacjentów chorujących na SM m.in. z  dietą, nałogami, ciążą oraz 
sytuacjami stresowymi.

Rezultaty: Kobiety zdrowe, jak i chorujące na SM, w przypadku braku przeciwwskazań, mogą 
zachodzić i donosić ciążę oraz karmić piersią. 
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Badania podają, że zanieczyszczenie powietrza oraz inne elementy środowiska m.in. 
niedobór witaminy D, nikotynizm bierny i czynny, infekcje wirusowe, otyłość, nieprawidłowy styl 
życia i mikrobiom jelitowy, mogą negatywnie wpływać na pacjentów z SM oraz powodować rzuty.

Wnioski: Badania długoterminowe wskazują, że ciąża nie przyspiesza postępu SM, 
prawdopodobnie może je nawet spowolnić. 

Przyzwyczajenia pacjentów chorujących na SM mogą w znaczącym stopniu wpływać na poziom 
ich życia. Stresujące sytuacje życiowe znacząco wpływają na późniejsze pojawianie się rzutów.

Telefon komórkowy – pomoc czy potencjalne zagrożenie XXI wieku

Konrad Kaminiów, kaminiow.k@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział 
Nauk Medycznych w  Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.
pl; Sylwia Kozak, sylwiakozak@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział 
Nauk Medycznych w  Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.
pl; Adrianna Biecka, adriannabiecka@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, 
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.
edu.pl; Krzysztof Kuźma, krzysiekf51@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, 
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.
edu.pl; Mikołaj Wyrzykowski, mikolaj.a.wyrzykowski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.sum.edu.pl

Uzależnienie od telefonów komórkowych jest jednym z  najszybciej rozwijających się 
uzależnień behawioralnych w  dzisiejszych czasach. Wielofunkcyjność telefonów warunkuje 
nadmierne ich wykorzystywanie, mogące prowadzić do uzależnienia. Biorąc pod uwagę 
szacunkowe dane o  liczbie aktywowanych telefonów większej niż ogólna liczba osób 
zamieszkujących Ziemię widzimy ogrom problemu. 

Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania uzależnienia od telefonu 
komórkowego wśród populacji studentów II roku kierunków medycznych Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach. Do realizacji badania użyto dwuczęściowego 
anonimowego kwestionariusza.

Badaniem objęto 400 studentów, a  96 zdeklarowało nadmierne korzystanie z  telefonu 
komórkowego przystępując do szczegółowej części kwestionariusza. Średnia wyników wynosiła 
49,49 punktów. Jako kryterium zagrożenia uzależnieniem przyjęto wartości z zakresu: średnia 
wyników +2 odchylenia standardowe czyli od 50 do 84 punktów. Osoby, które uzyskały 
wyższe wyniki uznano za osoby uzależnione od używania telefonu komórkowego. W grupie 
respondentów osoby zagrożone wystąpieniem uzależnienia od telefonu stanowiły aż 45,83%, 
natomiast osoby uzależnione 4,16%. 

Zebrane dane pomogą uaktualnić obecną wiedzę na temat epidemiologii tego uzależnienia 
behawioralnego, a także wyłonić grupę, która mogłyby zostać objęta szczególną uwagą i opieką 
w kontekście profilaktyki przeciwuzależnieniowej. 

Telemedycyna jako alternatywa dla lekarza rodzinnego

Michał Woś, m.wos.official@gmail.com; Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią 
Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Bartłomiej Drop, bartlomiej.drop@
umlub.pl, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie; Katarzyna Drop, drop.katarzyna@gmail.com, Katedra Języka Mediów 
i Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II
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Telemedycyna w  ochronie zdrowia wprowadza bardzo duże możliwości rozwoju. 
Zaczynając od najprostszych metod takich jak wideo konferencja lekarza z  pacjentem, 
kończąc do zautomatyzowania procesów diagnostycznych. Rozwój algorytmów specjalnie 
wyspecjalizowanych wraz z  rozwojem IoT (Internet of thinks) pozwoli na szybsze wysłanie 
danych a tym samym spowodowuje, że lekarz lepej przygotuje się na przyjęcie pacjenta. Praca, 
która zostanie zaprezentowana, miała za zadanie sprawdzenie wiedzy studentów na temat 
wykorzystanie telemedycyny w  ochronie zdrowia. Do zebrania danych posłużyła ankieta 
własnego autorstwa. Grupa badawcza składała się z 74 osób, które studiują lub są aktywnie 
zawodowo w ochronie zdrowia. Wiek ankietowanych znajdował się w przedziale od 23 do 33 
lat. Ponad 85% badanych stwierdziło, że wie co to jest telemedycyna. Ankietowani twierdzą, że 
odpowiednio przetworzone, przeanalizowane dane medyczne pozwolą na odpowiednią szybką 
diagnozę. Więcej niż 89% ankietowanych jest przekonanych, że telemedycyna wspomoże 
opiekę nad osobami starszymi.

Tempo działania a jakość życia w wymiarze psychiczno-duchowym 
u osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Anita Puczkowska, anitapuczkowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
Interny i  Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie, http://www.umlub.pl/; Bożena Baczewska, bozena.baczewska@umlub.pl, 
Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w  Lublinie, http://www.umlub.pl/; Dagmara Musiał, dagmara.musial@poczta.
umcs.lublin.pl, Katedra Psychologii Edukacyjnej i  Diagnozy Psychologicznej, Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, https://www.umcs.pl/pl/

Celem pracy jest określenie występowania związku między tempem działania a  jakością 
życia w wymiarze psychiczno-duchowym osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej. 

 W zależności od osobniczych cech jednostki, szybkości działania, bierności lub aktywnego 
radzenia sobie z  niechcianymi sytuacjami jakość życia w  wymiarze psychiczno-duchowym 
będzie różna.

 Przebadano 246 pacjentów opieki hospicyjnej, będących w  terminalnej fazie choroby 
nowotworowej. Wiek respondentów wahał się od 18 do 90 lat, średnia wieku wynosiła 59.5 lat. 
Wykorzystano Kwestionariusz Jakości Życia McGill. Porównując wyniki zastosowano ANOVA 
rang Kruskala-Wallisa. Zależności i różnice, które zaklasyfikowano jako istotne statystycznie 
posiadały p<0,005.

 Pacjenci o tempie działania szybki i wolny gorzej radzą sobie z objawami jeżeli należą do 
osób biernych. Badani o  tempie działania szybki – aktywny lepiej radzą sobie z  objawami 
takimi jak przygnębienie, depresja, podenerwowanie, zmartwienie, smutek, wykazują lepsze 
zadowolenie z siebie, a także odczuwają większe panowanie nad własnym życiem.

 Badani radzący sobie z chorobą w sposób aktywny, odsuwający od siebie negatywne emocje 
z nią związane, traktując sytuację jako wyzwanie, potrafiący spojrzeć na swoje dotychczasowe 
życie z radością za przeżyty czas, przejawiają wyższą jakość życia w porównaniu do pacjentów 
o zachowaniu destrukcyjnym, odczuwających lęk, bezradność, rezygnację, biernie poddających 
się chorobie.
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Terapia chorób cywilizacyjnych XXI wieku – profilaktyka i leczenie

Krystyna Anioł-Strzyżewska, krystynaaniol27@gmail.com, Instytut Sportu-Państwowy Instytut 
Badawczy, www.insp.waw.pl; Antoni Stasch, astasch@eafgbr.de, European Business Club 
Association e.V.,Schloss Oedheim,D-74229, Oedheim 

W  pracy zajmujemy sie warunkami koniecznymi do przeżycia gatunku homo na naszej 
planecie, czyli profilaktyką i terapią schorzeń XXI wieku spowodowanych zatruciem środowiska, 
katastrofami klimatycznymi oraz brakiem aktywności ruchowej, schorzeń, które odpowiadają 
za przedwczesną śmierć 42% ludzkości. Pierwszym z wymienionych warunków jest 28-krotny  
wzrost produkcji czystej energii możliwy jedynie dzięki koncentracji promieniowania słonecznego 
na panelach fotowoltaicznych zapewniających 8-krotną redukcję kosztów produkcji energii.  
Drugą część pracy poświęcamy aktywności ruchowej w  czystym środowisku i  wyborowi 
dyscyplin sportowych najbardziej skutecznych dla profilaktyki, terapii i rehabilitacji. Kryterium 
wyboru tych dyscyplin jest skuteczność w zapobieganiu i leczeniu najgroźniejszych schorzeń 
cywilizacyjnych, czyli: choroby wieńcowej serca, udarów, POChP (przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc), nadciśnienia, cukrzycy, biegunki, raka krtani, nowotworów oskrzeli i  płuc, 
schorzeń dolnych dróg oddechowych.

Trudności diagnostyczne guzów NET/GEP – gastrinoma

Michał Kaczor, michalkaczor@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Klinice 
Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Małgorzata Matuszek, 
matuszek.ma@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Klinice Endokrynologii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Ewa Obel, obel.ewa@wp.pl, Katedra i Klinika 
Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Gastrinoma to rzadki nowotwór neuroendokrynny wywodzący się z  komórek G żołądka, 
wydzielający gastrynę, a najczęściej lokalizuje się w trzustce i dwunastnicy. Wtórnie zwiększona 
sekrecja kwasu solnego prowadzi do nawracającej choroby wrzodowe j i refluksowej o ciężkim 
przebiegu (zespół Zollingera Ellisona).

Opis przypadku: Pacjent, lat 29, został przyjęty do SOR w trybie nagłym z powodu silnych, 
nawracających bólów brzucha oraz postępującego spadku masy ciała, w  wywiadzie epizod 
krwistych wymiotów. Wykonane badanie endoskopowe przewodu pokarmowego wykazały 
obecność choroby refluksowej i ostrego zapalenia żołądka, dlatego wprowadzono terapię IPP. 
Wobec braku jej efektów, wykonano badania obrazowe (TK i PET-CT), które ujawniły liczne, 
okołoaortalne i okołotrzustkowe pakiety węzłowe, z cechami aktywnego procesu rozrostowego. 
W  wyniku oligobiopsji rozpoznano guza neuroendokrynnego G2 (Ki67=13%) o  nieznanym 
ognisku pierwotnym z przerzutami do węzłów chłonnych jamy brzusznej. Wysokie stężenie 
gastryny (>10x), chromograniny A  (>10x) i  ponownego badania gastroskopowego były 
podstawą rozpoznania gastrinoma. W  leczeniu zastosowano analog somatostatyny i zabieg 
operacyjny.

Wnioski: Właściwie przeprowadzona diagnostyka umożliwia szybkie postawienie 
rozpoznania i zastosowanie celowanego leczenia.
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Uromodulina jako marker nerkowy

Dariusz Chojęta, dariusz.chojeta@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Małgorzata M. Kozioł, 
malgorzata.koziol@umlub.pl, Katedra i  Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w  Lublinie; Iwona Smarz-Widelska, i.widelska@interia.pl, Oddział Nefrologii i  Nadciśnienia 
Tętniczego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

Wstęp: Uromodulina jest glikoproteiną produkowaną wyłącznie w obrębie cewek nerkowych 
dalszych i  ramienia wstępującego pętli Henlego. Stanowi największą frakcję spośród białek 
moczu fizjologicznego oraz przypisuje się jej rolę ochronną w zapobieganiu rozwoju infekcji 
dróg moczowych i  kamicy nerkowej. Celem pracy było określenie specyfiki i  przydatności 
oznaczania uromoduliny jako parametru wydolności nerek w oparciu o przegląd piśmiennictwa.

Stan wiedzy: Znaczna część uromoduliny jest wydzielana do moczu, ale niewielka jej ilość 
trafia do tkanki śródmiąższowej, a następnie do krwiobiegu. Wykazano, że spadek stężenia tej 
glikoproteiny we krwi koreluje ze stanem wydolności nerek i oszacowanym wskaźnikiem filtracji 
kłębuszkowej (eGFR). Zachowuje się więc odwrotnie do stężenia kreatyniny, które wzrasta 
w związku z retencją tego związku w organizmie. Co istotne, zmiany w stężeniu uromoduliny 
można zaobserwować już w początkowej fazie utraty funkcji nerek, kiedy tradycyjne markery nie 
wykazują jeszcze wyraźnych odchyleń od normy. Wstępnie przyjęto, że wartości poniżej 100 ng/
ml w oznaczeniach poziomu uromoduliny powinny budzić podejrzenie dysfunkcji nerek.

Wnioski: Uromodulina wydaje się być wartościowym uzupełnieniem dla tradycyjnych 
markerów nerkowych, szczególnie na wczesnym etapie zaburzeń funkcji nerek. Przedmiotem 
zainteresowań dla dalszych badań powinna być dokładniejsza ocena roli diagnostycznej 
i prognostycznej.

Uzależnienie od uczenia się – skutek presji XXI wieku?

Sylwia Kozak, sylwiakozak@icloud.com Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk 
Medycznych w  Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach; Konrad Kaminiów, 
kaminiow.k@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Adrianna Biecka, adriannabiecka@
gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w  Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach; Krzysztof Kuźma, krzysiekf51@gmail.com, 
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w  Katowicach, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w  Katowicach; Mikołaj Wyrzykowski, mikolaj.a.wyrzykowski@gmail.
com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

W  XXI wieku rozwój nauki oraz postępu technologicznego zmusza społeczeństwo do 
nabywania coraz to większej wiedzy. Rosnąca presja obecnych czasów na posiadanie jak 
najlepszych kwalifikacji i  wykształcenia ma miejsce szczególnie na etapie szkolnictwa 
wyższego i  często prowadzi do uzależnienia od uczenia się, edukacyjnego odpowiednika 
pracoholizmu.

Celem niniejszej pracy było oszacowanie częstości występowania uzależnienia od uczenia się 
wśród studentów II roku kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Do przeprowadzenia badania zastosowano dwuczęściowy, anonimowy kwestionariusz.

Spośród 400 studentów objętych badaniem 139 zdeklarowało nadmierne zaangażowanie 
w proces uczenia się, przystępując do szczegółowej części kwestionariusza. W tej grupie kobiety 
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stanowiły 82,73% a mężczyźni 17,27%, natomiast średnia wieku respondentów wynosiła 20,55 
+/- 2,82 lat. Średnia wyników to 20,65 +/- 6,66 punktów. Najwyższe wyniki uzyskiwali studenci 
kierunku lekarskiego, natomiast najniższe osoby studiujące na kierunku położnictwo. Nie 
wykazano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy płcią, stanem cywilnym, orientacją, czy 
źródłem utrzymania a uzależnieniem od uczenia się.

Uzyskane dane umożliwią zidentyfikowanie grupy osób dotkniętej tym problemem 
i  zaproponowanie profilaktyki przeciwuzależnieniowej oraz terapeutycznej, które mogą 
zmniejszyć negatywne skutki tego zjawiska.

Wcześniactwo a zaburzenia przetwarzania 
procesów integracji sensorycznej

Anna Kosiecz, kosiecz.anna@gmail.com, Klinika Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii 
Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; Magdalena Chrościńska-Krawczyk, magdalenachk@
wp.pl, Klinika Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; 
Jolanta Taczała, jtaczala@wp.pl, Zakład Rehabilitacji i  Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, 
Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ze względu na niedojrzałość układu nerwowego, dzieci przedwcześnie urodzone spotykają 
się z problemami adaptacyjnymi i poznawczymi. Ich układy nerwowe narażone są na nadmiar 
bodźców zmysłowych, na które nie są jeszcze gotowe. Teoria integracji sensorycznej tłumaczy 
proces, w  którym to mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje je, 
interpretuje oraz integruje ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami a następnie odpowiada 
adekwatną reakcją. W  sytuacji gdy układ nerwowy zmuszony jest do funkcjonowania 
w niedogodnym dla siebie środowisku istnieje ryzyko powstawania zaburzeń przetwarzania 
procesów integracji sensorycznej.

Z przeglądu dostępnej literatury analizującej związek przedwczesnego porodu z zaburzeniami 
przetwarzania procesów integracji sensorycznej wynika, że problem ten dotyczy od 39% do 
52% dzieci urodzonych przedwcześnie, a szczególnie urodzonych przed 32 tygodniem ciąży. 
Problemy przejawiały się głównie w  postaci obniżonego poziomu koordynacji wzrokowo-
ruchowej, braku pełnej integracji odruchów pierwotnych oraz problemów z  uczeniem się, 
skupieniem uwagi i precyzją ruchów. 

W celu minimalizowania ryzyka powstawania zaburzeń przetwarzania procesów integracji 
sensorycznej zalecane jest ograniczenie do koniecznego minimum procedur medycznych 
oraz stworzenie dziecku możliwie jak najbardziej optymalnych warunków do rozwoju układu 
nerwowego.

Wpływ apigeniny na DNA w komórkach nowotworowych

Monika Michalczyk, monikam0327@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni 
Biologii Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 
w  Lublinie, umlub.pl; Joanna Kubik, joanna.kubik@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii 
Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
umlub.pl; Agnieszka Korga-Plewko, agnieszkakorga@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii 
Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
umlub.pl; Marta Ostrowska-Leśko, martaostrowskalesko@umlub.pl, Katedra i Zakład Toksykologii, 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, umlub.
pl; Grzegorz Adamczuk, grzegorzadamczuk@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej, 
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Wydział Farmaceutyczny z  Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
umlub.pl; Ewelina Humeniuk, ewelinahumeniuk@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii 
Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z  Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, umlub.pl

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pacjentów onkologicznych oraz częstą nieskuteczność 
prowadzonych terapii, priorytetem wydaje się poszukiwanie nowych i  efektywniejszych 
sposobów leczenia, wykorzystując między innymi naturalne związki o  silnej aktywności 
biologicznej tak jak flawonoidy. Zaobserwowano, że wśród tej grupy najsilniejszą 
przeciwnowotworową aktywność posiada apigenina. Na podstawie przeprowadzonych 
badań, udowodniono, że wywołuję apoptozę oraz blokuję cyklu komórkowego poprzez 
wpływanie na DNA w  komórkach nowotworowych. Apigenina dzięki swoim właściwościom 
przeciwutleniającym wykazuje zdolność do ochrony DNA przed wolnymi rodnikami, 
zapobiegając mutacjom w  protoonkogenach, co ogranicza proces nowotworzenia. Z  drugiej 
strony udowodniono, że apigenina może inicjować uszkodzenia w  materiale genetycznym, 
znacząco obniżając ekspresję genów biorących udział w  naprawie DNA i  w  regulacji cyklu 
komórkowego. Dzięki temu przyczynia się do wywołania programowej śmierci w komórkach 
nowotworowych. W  związku z  tym sugeruje się, że flawonoidy prowadzą do modyfikacji 
odpowiedzi na uszkodzenia DNA (DDR). Celem pracy jest ocena wpływu apigeniny na materiał 
genetyczny w  komórkach nowotworowych, w  tym na regulację genów naprawy DNA, by 
ostatecznie powstrzymać ich proliferację i zainicjować proces apoptozy. Dokładne zrozumienie 
tych mechanizmów może stanowić innowacyjne podejście w terapii onkologicznej.

Wpływ diety wysokotłuszczowej na pracę i skład lipidowy serca 
w mysim modelu otyłości

Alicja Pakiet, alicja.pakiet@phdstud.ug.edu.pl, Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Gdański, www.chemia.ug.edu.pl; Agnieszka Jakubiak, a.jakubiak@gumed.edu.pl, 
Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna  – Centrum Badawczo-Usługowe, Gdański 
Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl; Adriana Mika, adriana.mika@ug.edu.pl, Katedra Analizy 
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, www.chemia.ug.edu.pl, Katedra i Zakład Biochemii 
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl

Dieta zachodnia powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-
naczyniowego. Dokładny mechanizm powstawania tych schorzeń nie jest w pełni poznany. 
W tej pracy wykorzystano model diety zachodniej – dietę wysokotłuszczową, w celu wywołania 
otyłości u myszy, a następnie oceny jej wpływu na skład kwasów tłuszczowych (KT) lipidów 
całkowitych i frakcji lipidowych w sercu. 

Myszy C57BL/6 zostały podzielone na grupę kontrolną (10), karmioną standardową paszą 
dostarczającą 10% energii z tłuszczu, oraz grupę badawczą (10), której podawana była pasza 
dostarczająca 60% energii w  postaci tłuszczu. Po 19 tygodniach myszy zostały poddane 
obrazowaniu serca za pomocą echokardiografii. Lipidy całkowite w surowicy, sercu i mięśniach 
szkieletowych oraz frakcje lipidowe serca, otrzymane przy użyciu ekstrakcji do fazy stałej, 
analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Serca myszy z  grupy badawczej charakteryzowały się zwiększonym poziomem 
wielonienasyconych KT i  spadkiem zawartości jednonienasyconych KT, szczególnie we 
frakcjach lipidowych budujących błony komórkowe  – sfingo  – oraz fosfolipidach. Wzrost 
zawartości wielonienasyconych KT może zmienić właściwości błon komórkowych, takie jak 
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płynność, interakcje z białkami błonowymi i zwiększa ryzyko uszkodzeń wywołanych stresem 
oksydacyjnym. Zaobserwowano zmiany w  przepływie krwi przez zastawkę aorty. Powyższy 
wynik może sugerować zwiększone ryzyko niewydolności serca w  późniejszym stadium 
otyłości.

Wpływ języka reklam na postrzeganie seniorów przez społeczeństwo

Paulina Mazurek, mazurekpaulina20@gmial.com, absolwent, Wydział Nauk o  Zdrowiu, 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Piotr Pawłowski, pawlowskipiotr56@gmail.com, Wydział 
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Aneta Kościołek, aneta.kosciolek@op.pl, Katedra 
Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współcześnie determinantami rozwoju społeczeństwa są przed wszystkim takie czynniki jak 
ujemny przyrost naturalny oraz rozwój technologii, co wpływa na poprawę jakości egzystencji 
człowieka, a pośrednio wydłuża życie społeczeństwa. Skutkiem tego procesu jest coraz szersze 
zagłębianie się w tematykę geriatryczną przez reprezentantów różnych dyscyplin, w tym także 
szeroko pojętego markietngu. Seniorzy stają się „potencjałem konsumpcyjnym”, coraz częściej 
wykorzystywanym w reklamach telewizyjnych.

Cel pracy: Określenie wizerunku osób starszych w  reklamach telewizyjnych. Materiały 
i  metody: Dokonano przeglądu niesystematycznego literatury w  latach 2010-2019, 
wyszukując pozycje według kombinacji słów kluczowych: starość, reklama, ageizm, wizerunek, 
media. W  kolejnym etapie procesu badawczego posłużono się przeglądem i  analizą reklam 
telewizyjnych eksponujących postacie osób starszych, które podzielono na prezentujące 
pozytywny oraz negatywny obraz seniorów.

Wyniki: W reklamach rzadko udaje się uciec od stereotypowego przedstawienia seniorów. 
Wyszczególnione są w nich negatywne cechy seniorów takie jak niedołężność , niezaradność, 
ale także cechy, które cechują seniorów jako mędrców posiadających doświadczenie. Seniorzy 
są wyodrębnieni wg medycznego, familijnego, eksperckiego oraz estetycznego kryterium 
tematycznego.

Wnioski: W  spotach reklamowych często widoczny jest stereotypowy obraz seniorów. 
Dzisiejsze społeczeństwo postrzega starość w kategorii braków, niedostatków, zwłaszcza urody, 
siły, zdrowia. Uwidaczniany jest również obraz seniorów jako osób z  wieloma chorobami, 
zespołami bólowymi, ale także ze zmarszczkami, siwymi włosami czy okularami.

Wpływ procesu termicznej dekompozycji chitozanu 
na powstawanie wolnych rodników – analizy EPR i TG

Mateusz Broncel, mateusz_broncel@interia.pl; Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, https://sum.
edu.pl/; Paweł Ramos, pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, https://sum.
edu.pl/; Barbara Pilawa, bpilawa@sum.edu.pl; Katedra i  Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl/

Chitozan jest to organiczny polisacharyd powstający na skutek deacetylacji chityny. Polimer 
ten jest powszechnie stosowany w medycynie jako składnik materiałów opatrunkowych, jak 
również w farmacji jako substancja pomocnicza. Chitozan znajduje swoje zastosowanie jako 
środek rozsadzający używany w formulacji stałych postaci leku, kontroli jego uwalniania a także 
poprawy rozpuszczalności. Ponadto chitozan używany jest do produkcji implantów których 
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celem jest uwalnianie określonych substancji przez określony czas. Podwyższone temperatury 
są stosowane na różnych etapach produkcji leków, jednocześnie mogą one odpowiadać 
za proces termolizy substancji. W  tym procesie powstają wolne rodniki mające destruktywny 
wpływ na organizm. Celem pracy było zbadanie powstawania wolnych rodników w  procesie 
termicznej dekompozycji chitozanu w  punktach największego ubytku masy tego polimeru. Do 
oceny procesu dekompozycji chitozanu wykorzystano analizę termograwimetryczną (TG/DTG) 
przy użyciu termowagi TG 209 F3 Tarsus (Netzsch, Niemcy). Celem detekcji i analizy powstających 
wolnych rodników wykorzystano spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego 
(EPR). Widma EPR zostały zarejestrowane za pomocą spektrometru elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego na pasmo X (9.3 GHz) (Radiopan, Poznań). Analiza widm EPR wykazała 
występowanie kilku rodzajów wolnych rodników w analizowanej próbce, co wskazuje na wypływ 
wysokiej temperatury na formowanie się tych wysoce reaktywnych cząsteczek.

Wpływ S-allylo cysteiny na nowotwory

Krzysztof Jędraszek, krzysztofjedraszek@op.pl, Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy 
Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Angelika Mastalerczyk, 
ngmastaler@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy Katedrze i Zakładzie Chemii 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Jakub Gorzelak, kuba.gorzelak.gozio@gmail.com, 
Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy Katedrze i  Zakładzie Chemii Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie

Czosnek (Allium sativum), jest stosowany nie tylko jako przyprawa, ale również jako zioło 
medyczne. Zaobserwowano, że wykazuje on szeroką aktywność biologiczną, a związki w nim 
zawarte pozytywnie wpływają na regulację procesów odpornościowych organizmu. S-Allylo-
L-cysteina (SAC) jest bezbarwnym, bezwonnym, rozpuszczalnym w  wodzie i  bioaktywnym 
związkiem siarki występującym w czosnku. Jest silnym przeciwutleniaczem o właściwościach 
przeciwnowotworowych.

Nowotwory są współczesną chorobą cywilizacyjną a  pomimo intensywnego rozwoju 
medycyny, rokowanie u  pacjentów z  nowotworami jest nadal niskie. Nowotwory pozostają 
głównym powodem śmierci ludzi na świecie.

Doświadczenia z  wykorzystaniem ekstraktów czosnku wykazały wiele pozytywnych jego 
właściwości. S-allylo-cysteina zawarta w ekstrakcie z czosnku przyczynia się do zmniejszenia 
proliferacji komórek oraz do rozprzestrzeniania się nowotworu do innych tkanek, na skutek 
zmniejszenia poziomu ekspresji metaloproteinaz. Aktywność metaloproteinaz polega na 
degradowaniu macierzy zewnatrzkomórkowej oraz błony podstawnej naczyń co wiąże się 
z angiogenezą i przerzutami nowotworu. Badania nad właściwościami S-allylocysteiny może 
przyczynić się do opracowania metod ograniczających rozrost guzów.

Wpływ spożycia kawy na organizm człowieka

Milena Kobylińska, milena.kobylinska@uph.edu.pl, Instytut Nauk o  Zdrowiu, Wydział Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, www.inoz.
uph.edu.pl; Katarzyna Antosik, katarzyna.antosik@uph.edu.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział 
Nauk Medycznych i  Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w  Siedlcach, 
www.inoz.uph.edu.pl
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Kawa stanowi jeden z podstawowych produktów spożywczych i towarów handlowych na świecie. 
To złożony napar ziołowy, zawierający około 1000 substancji roślinnych, wśród których wiele 
posiada wysoką aktywnością biologiczną, dzięki czemu charakteryzuje się on wielokierunkowym 
działaniem. Celem pracy był przegląd dostępnych publikacji na temat oddziaływania kawy na 
organizm człowieka. Kawa nadal wzbudza kontrowersje i nie da się jednoznacznie określić, czy picie 
kawy jest ewidentnie szkodliwe czy dobroczynne w swoich skutkach. Dzięki zawartości kofeiny działa 
ona na organizm pobudzająco, orzeźwiająco, reguluje przemianę materii, polepsza koncentrację 
oraz jest naturalnym źródłem przeciwutleniaczy. Udowodniono, że spożywanie kawy powoduje 
obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi, co przypisuje się obecności polifenoli, kofeiny 
i  diterpenów. Obecnie dane epidemiologiczne wskazują, że konsumpcja kawy i  zawartej w  niej 
kofeiny, w umiarkowanych ilościach, może przynosić korzystne efekty w kontekście występowania 
wielu chorób przewlekłych, w  tym układu krążenia, otyłości, cukrzycy typu 2, schorzeń układu 
nerwowego czy nowotworów. Według niektórych autorów kofeina wywiera negatywny wpływ na 
strukturę kości, przyczyniając się do zwiększonego wydalania wapnia z  moczem, co powoduje 
zmniejszenie gęstości mineralnej kości oraz zwiększa ryzyko złamań. Niewątpliwie kawa stanowi 
nadal wyzwanie dla naukowców, którzy chcą badać jej właściwości.

Wpływ stresu oksydacyjnego na układ nerwowy

Małgorzata Lorek, malgorzatalorek1@gmail.com; Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra 
Biologii i  Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w  Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, www.cm.umk.pl; Piotr Kamiński, 
piotr.kaminski@cm.umk.pl; Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biologii i Biochemii  
Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, www.cm.umk.pl, p.kaminski@wnb.uz.zgora.pl; 
Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.
pl; Katarzyna Rektor, katarzyna.kempka@o2.pl; Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk 
Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl; Edward Jacek Gorzelańczyk, 
medsystem@medsystem.com.pl; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder 
w  Bydgoszczy, www.domsueryder.org.pl; Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych 
i  Informatyki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w  Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu, www.cm.umk.pl; Medseven, 
Poradnia Terapii Uzależnień w  Bydgoszczy; Instytut Filozofii, Wydział Administracji i  Nauk 
Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy, www.ukw.edu.pl; Julia Feit, 
j.feit@domsueryder.org.pl, julia.feit@gmail.com, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom 
Sue Ryder w Bydgoszczy, www.domsueryder.org.pl

Stres oksydacyjny jest zachwianiem równowagi między procesami prooksydacyjnymi 
i  antyoksydacyjnymi na korzyść tych pierwszych. Powstaje przy nadmiernej produkcji 
reaktywnych form tlenu i  wynika z  obniżenia aktywności enzymów antyoksydacyjnych i/
lub zmniejszenia poziomu czynników redukujących. Przyczynia się do zaburzenia procesów 
biochemicznych. Neurony są w większym stopniu, niż inne komórki, narażone na uszkodzenie 
wolnorodnikowe, ponieważ mózg ma wysokie zapotrzebowanie na energię i cechuje go duża 
zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych i  duża ilość mitochondriów. Występuje 
stosunkowo mała aktywność enzymów antyoksydacyjnych w  stosunku do innych tkanek. 
Ponadto mózg ma tendencję do magazynowania metali przejściowych. Niekorzystne jest 
również sąsiedztwo komórek mikrogleju i stosunek jego powierzchni do objętości. Wiele badań 
wskazuje na powiązanie stresu oksydacyjnego z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, 
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przede wszystkim z  chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, choroba 
Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, choroba Huntingtona), ale 
również z niedokrwieniem, schizofrenią, zaburzeniami lękowymi i depresją.

Wpływ substancji chemicznych na występowanie 
i rozwój otyłości ze szczególnym uwzględnieniem BPA

Agnieszka Decyk, agnieszka.decyk@uph.edu.pl, Instytut Nauk o  Zdrowiu, Wydział Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Otyłość jest stanem patologicznego zwiększenia masy tkanki tłuszczowej, prowadzącym do 
upośledzenia czynności organizmu człowieka w wielu aspektach życia. Za główną przyczynę 
otyłości uważa się przedłużający się dodatni bilans energetyczny spowodowany nadmiarem 
spożywanej energii z pokarmu w stosunku do wydatkowej energii. Najnowsze badania w kilku 
laboratoriach na świecie sugerują istnienie związków chemicznych, które zmieniają regulację 
bilansu energetycznego i mogą sprzyjać przyrostowi masy ciała a w konsekwencji powodować 
powstawanie otyłości. 

W  roku 2006 Bruce Blumberg opracował hipotezę obesogenu, w  której zaproponował 
istnienie chemikaliów zakłócających procesy hormonalne (EDCs), wpływające na adipogenezę 
i powstawanie otyłości. Obesogeny, są zdefiniowane jako chemikalia, które promują otyłość 
poprzez zwiększenie liczby komórek tłuszczowych lub magazynowanie tłuszczu w  już 
istniejących komórkach tłuszczowych. Z wielu badań wynika, że narażenie na działanie tych 
substancji może powodować zwiększone ryzyko powstawania otyłości oraz może powodować 
zaburzenia przemiany materii. Wykazano, że EDCs takie jak: bisfenol A (BPA) przenikają przez 
barierę łożyska i mogą wpływać na rozwijający się płód. Praktycznie wszystkie zidentyfikowane 
związki, które wywołują otyłość są chemikaliami zakłócającymi procesy hormonalne (EDC).

Wpływ wieku matki, wcześniejszych niepowodzeń ciąży 
i dokonanych aborcji na ryzyko wystąpienia poronień

Aleksandra Jęckowska, a.jeckowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Antropogenetyki 
i  Gerontobiologii, Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i  Gerontobiologii, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w  Szczecinie; Grażyna Adler, Samodzielna Pracownia Antropogenetyki 
i  Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w  Szczecinie; Emir Mahmutbegovic, 
emirmahmutbegovic@hotmail.com, Institution of Health Protection of Women and Motherhood 
Canton Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

Problem poronień dotyka od 10 do 25% kobiet ciężarnych, zaś 2 do 5 % z nich doświadcza 
poronień nawracających. Celem pracy było zbadanie roli: wieku matki, wcześniejszych 
niepowodzeń ciąży i  dokonanych aborcji jako potencjalnych czynników ryzyka wystąpienia 
poronień.

Badaniem objęto 154 kobiety w  wieku 33,0 (±5,4) lat, które doświadczyły poronień i  154 
kobiety w  wieku 31,0 (±6,7) lat, z  co najmniej jedną ciążą zakończoną urodzeniem żywego 
dziecka. Kobiety były pacjentkami Institution of Health Protection of Women and Motherhood 
kantonu Sarajevo w  Bośni i  Hercegowinie. U  pacjentek podzielonych na 4 grupy wiekowe 
(≤26  r.ż., od 27 do 32  r.ż., od 33 do 38  r.ż. i  ≥39  r.ż) zbadano liczbę dokonanych aborcji 
i poronień samoistnych.

Spośród 662 ciąż zdiagnozowanych u kobiet objętych badaniem, odnotowano 222 poronienia. 
15 kobiet (9,7%) doświadczyło poronień nawracających. Największy odsetek poronień 
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występował u  kobiet w  wieku 33-38 lat (44,14% wszystkich poronień), zaś najmniejszy  – 
do 26.  r.ż. (9,91%). W  grupie kontrolnej stwierdzono ponad 1,6-krotnie większy odsetek 
dokonanych aborcji, co nie przekładało się na wyższe ryzyko niepowodzenia ciąży.

Wykazano, że wiek kobiety powyżej 26 r.ż. może zwiększać ryzyko niepowodzeń ciąży. Nien 
potwierdzono związku dokonania aborcji ze zwiększonym ryzykiem poronień w przyszłości. 
W celu lepszego zrozumienia roli czynników ryzyka w poronieniach, przyszłe badania należy 
oprzeć na liczniejszych grupach kobiet oraz uwzględnić dodatkowe czynniki ryzyka.

Wpływ wielokrotnego podania mefedronu 
na masę ciała młodocianych szczurów

Paweł Grochecki, pa.grochecki@gmail.com, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Pietruszka, 
kpietruszka97@gmail.com, Koło Naukowe Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Magdalena Śliwińska, 
sliwwmm@gmail.com, Koło Naukowe Katedry i  Zakładu Farmakologii z  Farmakodynamiką, 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Pochodna β-katynonu – mefedron jest związkiem należącym do grupy nowych substancji 
psychoaktywnych potocznie nazywanych dopalaczami. Strukturą chemiczną i właściwościami 
zbliżony jest do amfetaminy – substancji, która poza działaniem stymulującym i euforyzującym 
wykazuje także silny wpływ anorektyczny. Mefedron zażywany jest głównie przez osoby 
młode, a jego stosowanie może mieć negatywny na rozwijający się organizm. 

Dlatego celem niniejszej pracy była ocena wpływu wielokrotnego podania mefedronu 
dorastającym szczurom na przyrost ich masy ciała. W  przeprowadzonych eksperymentach 
szczurom, samcom rasy Wistar, począwszy od 30 dnia ich życia, podawano 3x dziennie, przez 
7 kolejne dni, dootrzewnowo roztwór mefedronu w dawce 10 mg/kg lub równoważne objętości 
0,9 % roztworu chlorku sodu. Każdego dnia ważono zwierzęta przed poranną iniekcją 
roztworów. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono procentowy przyrost masy ciała 
zwierząt w poszczególnych dniach eksperymentu. 

Zaobserwowano, że szczury, które otrzymywały roztwór mefedronu wykazały mniejszy 
przyrost masy ciała w porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej. Otrzymane wyniki wskazują 
na niekorzystny wpływ tej substancji na rozwijający się organizm. Ponadto konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych badań mających na celu wyjaśnienie, czy obserwowany efekt 
wynika z  wywoływania jadłowstrętu czy ze wzmożenia przemiany materii u  zwierząt po 
podaniu mefedronu.

Wybrane zachowania zdrowotne wśród personelu pielęgniarskiego 
pracującego na bloku operacyjnym

Monika Borzuchowska, monika.bo@poczta.onet.pl, Studia Doktoranckie InterDoctorMen, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Maria Belcarz, maria.belcarz@gmail.
com, Studia Doktoranckie InterDoctorMen, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp. Praca na bloku operacyjnym wymaga od personelu pielęgniarskiego szczególnych 
umiejętności psycho-fizycznych między innymi zdolności pracy pod presją czasu, 
predyspozycji organizacyjnych oraz interpersonalnych. Świadome zachowania zdrowotne 
stanowią wyzwanie wśród personelu pielęgniarskiego, który posiada niezbędną wiedzę, aby 
propagować zdrowy styl życia.
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Cel. Celem pracy jest poznanie wybranych zachowań zdrowotnych wśród personelu 
pielęgniarskiego pracującego na bloku operacyjnym.

Materiał i  metody. Badanie przeprowadzono w  2019  r. wśród personelu pielęgniarskiego 
pracującego na bloku operacyjnym w  szpitalu w  Lublinie oraz Łodzi w  grupie pielęgniarek 
operacyjnych oraz anestezjologicznych. Grupę badawczą stanowiły 84 kobiety (98%) oraz 2 
mężczyzn (2%). Zastosowano metodę sondażu diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego 
kwestionariusza ankiety. 

Wyniki. Ponad 15% ankietowanych oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry, 58% jako 
dobry, a  przeciętny stanowiło 25% . Mniej niż 2% oceniło swój stan zdrowia jako zły. 61% 
respondentów nie stosowało zbilansowanej diety a  ponad 37% ankietowanych wskazało 
na nadwagę. Tylko 23%wśród pielęgniarek/ pielęgniarzy uprawiało sport dwa do trzech 
razy w  tygodniu a  najczęstszą formą aktywności sportowej była jazda na rowerze, która 
stanowiła blisko 30%. Na pytanie dotyczące systematyczności badań profilaktycznych 41% 
osób ankietowanych podało , że korzystało rzadziej niż raz na rok. Zdecydowana większość 
ankietowanych , aż 76% poddane było codziennie na sytuacje stresowe w miejscu pracy

Wnioski. Pomimo dużej wiedzy dotyczącej prozdrowotnych zachowań wśród ankietowanych, 
występują braki w praktycznym wdrożeniu w życie codzienne.

Zaawansowane metody leczenia niewydolności rąbkowych komórek 
macierzystych oraz wybranych postaci dystrofii rogówki

Jagoda Hofman, jagoda.hofman98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 
Cytofizjologii Katedry Histologii i  Embriologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Michał Hutny, michal.j.hutny@gmail.com, Studenckie 
Koło Naukowe przy Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i  Embriologii, Wydział Nauk 
Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Bartosz Sikora, 
bsikora@sum.edu.pl, Zakład Cytofizjologii Katedry Histologii i  Embriologii, Wydział Nauk 
Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Komórki macierzyste rąbka rogówki (LESC – ang. limbal epithelial stem cells) odpowiadają za 
regenerację jej nabłonka. Od wielu lat przeszczep LESC stosowany jest w terapii LSCD (ang. 
limbal stem cells deficiency). LESC znajdują także zastosowanie w leczeniu wybranych rodzajów 
dystrofii rogówkowych. Nowością w terapiach schorzeń rogówki są także próby wykorzystania 
iPSC (ang. induced pluripotent stem cells).

Celem pracy był przegląd literatury dotyczącej najnowszych kierunków terapii LSCD 
i dystrofii rogówkowych z wykorzystaniem komórek macierzystych.

IPSC charakteryzują się niską immunogennością i  zdolnością do różnicowania w  każdy 
typ komórek. Ponadto mogą być namnażane w  sposób nieograniczony, przez co stanowią 
atrakcyjny materiał do zastosowań klinicznych. Wykorzystanie iPSC pozwoliło na leczenie 
bilateralnych przypadków LSCD, co często jest niemożliwe w przypadku braku źródła LESC 
pacjenta.

Połączenie przeszczepu LESC z keratoplastyką jest innowacją w terapii dystrofii ziarnistej 
oraz galaretowatej dystrofii kropelkowej i umożliwia ograniczenie nawrotów tych chorób. Dla 
dystrofii rogówkowych związanych z mutacją genu TGFBI opracowano terapię genową opartą 
na metodzie CRISPR/Cas9, która pozwala na jej całkowite wyleczenie poprzez wprowadzenie 
populacji komórek zmodyfikowanych genetycznie.

Ostatnie lata przyniosły rozwój wielu metod leczenia chorób rogówki i  stworzyły nowe 
możliwości terapeutyczne, które dały szansę na skuteczniejszą terapię tych schorzeń.
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Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a wybiórczość pokarmowa 
i jej wpływ na kształtowanie się mowy dziecka

Tadeusz Paweł Wasilewski, tpwasil67.lublin@wp.pl Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk 
o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Mowa jako złożony proces na który składają się podstawowe systemy nadawania i odbioru 
wymaga zintegrowania sensorycznego zmysłu równowagi z móżdżkiem, propriocepcji, wzroku, 
słuchu i  dotyku. Jest to jedna z  czynności motorycznych języka i  aparatu artykulacyjnego, 
które pozwalają na komunikację językową. Akt mowy jest wyższą funkcją psychiczną, której 
zaistnienie i  prawidłowy rozwój wymaga zintegrowania motoryki pierwotnej, wyuczonych 
czynności motorycznych oraz myślenia i  rozumienia. Wszelkiego rodzaju opóźnienia 
w zakresie integracji i rozwoju motoryki ustno-twarzowej zazwyczaj objawiają się nadmiernymi 
lub osłabionymi reakcjami w  obszarze jamy ustnej i  całej twarzy i  mogą powodować wiele 
problemów związanych między innymi z zaburzeniem ssania, gryzienia czy, tzw. wybiórczości 
pokarmowej co powoduje zaburzenia procesu kształtowania się mowy dziecka. 

 Wybiórczość pokarmowa to specyficzny i  trwały wzorzec zachowania polegający na 
odmawianiu spożywania pokarmów, które nie należą do grupy preferowanych przez dziecko. 
Powyższemu problemowi towarzyszą zwykle specyficzne zachowania takie jak opór przed 
samodzielnym jedzeniem, dławienie się, reagowanie odruchem wymiotnym, czy trudnościami 
z żuciem pokarmów i ich połykaniem.

 Celem prezentowanej pracy była analiza zaburzonych procesów integracji sensorycznej 
z uwzględnieniem wybiórczości pokarmowej i ich wpływ na kształtowanie mowy dziecka.

Zastawka cewki tylnej – omówienie problematyki oraz postępów 
w diagnostyce i leczeniu

Agnieszka Rybka, rybka.agnieszka96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Neonatologii, 
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, http://www.ur.edu.pl/; Aleksandra Staroń, 
staronaleksandra@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Neonatologii, Kolegium Nauk Medycznych, 
Uniwersytet Rzeszowski, http://www.ur.edu.pl/

Wrodzone wady układu moczowego, pomimo rozwoju metod diagnostycznych 
i terapeutycznych, nadal stanowią istotną przyczynę chorobowości i śmiertelności w grupie 
pacjentów pediatrycznych. Jedną z wad występujących u chłopców jest zastawka cewki tylnej 
(ZCT), która jest jedną z najczęstszych przyczyn podpęcherzowego zwężenia dróg moczowych. 
ZCT stanowi tym samym istotny czynnik prowadzący do niewydolności nerek. Z  tego 
powodu niezbędne jest odpowiednie planowanie działań diagnostyczno-terapeutycznych 
tak, aby wyselekcjonować grupę pacjentów wysokiego ryzyka oraz odpowiednio wcześnie 
objąć ich prawidłową opieką. Dostęp do wielospecjalistycznych badań diagnostycznych oraz 
specjalistów ginekologów, neonatologów, urologów a  także nefrologów znacząco zwiększa 
szanse na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Ze względu na postępujący charakter 
powikłań, wskazane jest poszerzanie wiedzy na temat patomechanizmu powstawania ZCT, 
metod diagnostycznych oraz ciągły rozwój technik terapeutycznych (zwłaszcza technik 
leczenia prenatalnego). Takie postępowanie pozwoli na wczesne wykrywanie i leczenie wady. 
Bardzo istotna jest ścisła kontrola pacjentów po zabiegach usunięcia ZCT, ze względu na 
liczne powikłania obecne także w życiu dorosłym. Poniższa praca ma charakter przeglądowy, 
a jej celem była analiza piśmiennictwa dotyczącego poruszanej tematyki.
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Zastosowanie spektroskopii 
rezonansu magnetycznego w stwardnieniu rozsianym

Marcin Kulczyński, mk.marcin.kulczynski@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, II Wydział 
Lekarski z  Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; 
Klaudia Sapko, klaudia.sapko@gmail.com, Katedra i  Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski 
z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Michał Marciniec, 
lekmarciniec@gmail.com, Katedra i  Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski z  Oddziałem 
Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) jest nieinwazyjną metodą stosowaną 
do pomiaru stężeń wybranych metabolitów w  mózgu, takich jak: N-acetyloasparaginian, 
kreatyna, cholina, kwas glutaminowy, mio-inozytol, kwas mlekowy lub γ-aminomasłowy. 
MRS pozwala uzyskać informacje o składzie biochemicznym w wybranych lokalizacjach OUN 
i opiera się na interpretacji widm określonych związków chemicznych. Dokonano przeglądu 
piśmiennictwa z  ostatnich 5 lat dotyczącego stosowania MRS w  stwardnieniu rozsianym. 
Spektroskopia rezonansu magnetycznego jest nowoczesną, obiecującą metodą obrazowania 
metabolomicznego, umożliwiającą ocenę stężeń metabolitów mózgu i  dynamiki ich zmian 
u zdrowych ludzi i pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane na każdym etapie choroby. 
MRS jest pomocny nie tylko w  określaniu korelacji zmian stężeń metabolitów w  różnych 
lokalizacjach ośrodkowego układu nerwowego z  objawami klinicznymi, ale jest również 
coraz lepszym narzędziem do przewidywania postępu choroby. Spektroskopia rezonansu 
magnetycznego może być również przydatna w bardziej specyficznych sytuacjach klinicznych, 
takich jak diagnostyka różnicowa między stwardnieniem rozsianym a  zespołem Devica lub 
między guzopodobnymi zmianami demielinizacyjnymi a glejakami. Szczególnie w tym drugim 
przypadku rozwój tej technologii może w  przyszłości skutkować możliwością uniknięcia 
inwazyjnej biopsji u  pacjentów podczas diagnozy zmian ogniskowych w  OUN. Nie należy 
również zapominać o roli, jaką MRS może odgrywać w przyszłości w monitorowaniu przebiegu 
leczenia nowoczesnymi lekami na SM, nie tylko w codziennej praktyce klinicznej, ale także na 
etapie badań klinicznych. Rozwój szybkich technik MRS, znaczne skrócenie czasu akwizycji 
i wprowadzenie spektroskopii rezonansu magnetycznego 7 T, jako precyzyjna i powtarzalna 
metoda analizy ilościowej metabolitów mózgu może być szczególnie pomocna w osiągnięciu 
tych celów.

Zawartość witaminy D i wapnia 
w produktach mlecznych dostępnych na rynku

Joanna Wajs, joanna.wajs.uplublin@gmail.com, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów 
Zwierzęcych, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
www.up.lublin.pl, Aneta Brodziak, Monika Kędzierska-Matysek, Ewelina Gągoł

Witamina D i wapń pełnią w organizmie wiele kluczowych funkcji. Witamina D zwiększa 
wchłanianie fosforu i wapnia. Wpływa również na stan kości i zębów, uczestnicząc w procesie 
mineralizacji. Z  kolei, wapń to pierwiastek będący jednym z  pięciu najistotniejszych, 
niezbędnych do prawidłowego rozwoju i  funkcjonowania organizmu. Uczestniczy bowiem 
w  procesie krzepnięcia krwi oraz przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Cennym źródłem, 
zarówno witaminy D, jak i wapnia, jest mleko i produkty mleczne. W związku z tym celem pracy 
było określenie zawartości witaminy D i wapnia w wybranych produktach mlecznych (mleku 
spożywczym i jogurtach naturalnych) dostępnych na rynku. Celem dodatkowym była analiza 
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porównawcza tych wyrobów w  kontekście oceny pokrycia zapotrzebowania na te składniki 
w  diecie współczesnego konsumenta. Badaniami objęto łącznie 18 produktów, tj. mleko 
spożywcze – 9 produktów i 9 różnych jogurtów naturalnych. Zawartość witaminy D oceniano 
wykorzystując metodę chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz, z kolei wapnia – 
metodę spektrometrii absorpcji atomowej. Wykazano, że więcej witaminy D zawierało mleko 
spożywcze (średnio 0,565 µg/l) niż jogurty naturalne (średnio 0,513 µg/kg z  wyłączeniem 
jogurtów nie zawierających tłuszczu). Jogurty okazały się natomiast cenniejszym źródłem 
wapnia, którego średnia ilość wyniosła 1527,7 mg/kg. Dla porównania w mleku spożywczym 
uzyskano średnio 1359,3 mg/l tego składnika. Najcenniejszym źródłem wapnia w przypadku 
jogurtów naturalnych okazały się te, które są wzbogacane w  procesie technologicznym we 
wspomniany składnik mineralny. Aż siedem z  dziewięciu badanych jogurtów wyróżniało 
się wyższym, aniżeli jest ustalone, stopniem pokrycia dziennego zapotrzebowania na wapń. 
Natomiast w przypadku mleka spożywczego każdy z badanych produktów charakteryzował się 
zawartością wapnia powyżej dziennego zapotrzebowania na ten składnik mineralny.

Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 – 
pierwsze kroki w diagnozie

Marlena Markiewicz, mmarkiewicz@doktorant.umk.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, 
Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy UMK w  Toruniu, 
www.cm.umk.pl; Anna Piórkowska, anna_doktorant@doktorant.umk.pl, Katedra Biologii 
i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
UMK w  Toruniu, www.cm.umk.pl; Jarosław Nuszkiewicz, jnuszkiewicz@cm.umk.pl, Katedra 
Biologii i  Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy UMK w Toruniu, www.cm.umk.pl

Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1, ang. multiple endocrine 
neoplasia type 1) to choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie dominująco związana 
z utratą zdolności syntezy białka supresorowego – meniny. Diagnoza kliniczna MEN1 opiera 
się na trzech kryteriach: 1. wystąpieniu co najmniej dwóch z  trzech najczęstszych guzów 
neuroendokrynnych: guza przytarczyc, trzustki lub przysadki mózgowej; 2. wystąpieniu 
jednego z  wyżej wymienionych nowotworów u  pacjenta, którego krewny I° ma klinicznie 
rozpoznany MEN1 lub 3. wykrycie u diagnozowanej osoby mutacji zarodkowej genu MEN1. 
Podstawą diagnostyczną tego zespołu są badania genetyczne przeznaczone dla osób 
podejrzewanych o MEN1. Diagnoza obejmuje również zebranie dokładnej historii medycznej 
i  rodzinnej oraz badanie fizykalne w  celu wykrycia oznak i  objawów nadmiaru hormonów. 
Następnie wykonywane są badania biochemiczne w celu sprawdzenia poziomów hormonów 
i badania obrazowe dla wykrycia guzów układu hormonalnego. Dane literaturowe wskazują, 
że nie zaleca się badań genetycznych genu MEN1 w  populacji ogólnej ze względu na 
rzadkie występowanie choroby, dlatego też pacjenci pozostają nierozpoznani przez długi 
okres. Wczesne wykrycie mutacji pozwala jednak na identyfikację bezobjawowych nosicieli 
MEN1 nawet 10 lat przed manifestacją kliniczną oraz przed wykryciem nieprawidłowości 
biochemicznych związanych z MEN1.
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Zgorzel Fourniera – gwałtownie postępujący stan 
w urologii cechujący się wysoką śmiertelnością

Sylwia Kozak, sylwiakozak@icloud.com Studenckie Koło Naukowe Urologii, Wydział Nauk 
Medycznych w  Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach; Katarzyna Kozak, 
k.kozak13@onet.pl Studenckie Koło Naukowe Urologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach; Konrad Kaminiów, kaminiow.k@gmail.com 
Studenckie Koło Naukowe Urologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach 

Zgorzel Fourniera jest rodzajem bakteryjnego, martwiczego zapalenia powięzi, które 
najczęściej obejmuje skórę i tkankę podskórną moszny, penisa i krocza. 

U podstawy tego stanu leży zakażenie tych okolic mieszaną florą bakteryjną tlenową lub 
beztlenową, co następuję w wyniku uszkodzenia skóry okolic płciowych. 

Choroba występuje na ogół dość rzadko i  znacznie częściej dotyka mężczyzn niż kobiet, 
głównie powyżej 60 roku życia. Najczęściej zapadają na nią osoby obarczone dodatnim 
wywiadem w kierunku współistnienia chorób przewlekłych jak cukrzyca, otyłość, miażdżyca, 
nadciśnienie tętnicze a  także u  osób nadużywających alkoholu. Może wystąpić także jako 
powikłanie po przebytych zabiegach chirurgicznych czy urologicznych. Cechuje się znaczną 
śmiertelnością, sięgającą aż 75%. Pierwszy objaw to silny, nieustępliwy ból moszny. Zakażona 
skóra jest obrzęknięta, zaczerwieniona lub sinawa, a  martwicze tkanki wydają łatwo 
wyczuwalny, przykry zapach. Stan ten wymaga natychmiastowego podania antybiotyków 
o szerokim spektrum działania, a także, jak najszybciej to możliwe chirurgicznego usunięcia 
martwiczo zmienionej tkanki.

Uświadomienie istnienia, mechanizmu powstawania i obrazu klinicznego Zgorzeli Fourniera 
jako nagłego stanu w  urologii umożliwi szybszą diagnostykę i  w  efekcie wprowadzenie 
właściwego i  efektywnego schematu leczenia, co znacząco może obniżyć bardzo wysoką 
śmiertelność. 

Znaczenie aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) w cukrzycy typu 2

Justyna Kubacka, justynkakubacka@wp.pl; Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział 
Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK w  Bydgoszczy, www.cm.umk.pl; Anna Stefańska, 
diag.ka@wp.pl; Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl

Aminokwasy rozgałęzione (BCAA – branched-chain amino acid) to aminokwasy posiadające 
w  swojej strukturze rozgałęziony boczny łańcuch alifatyczny. Należą do nich: leucyna, 
izoleucyna i  walina, które nie tylko są składnikami białek, ale też regulują wiele procesów 
fizjologicznych w organizmie człowieka. BCAA należą do grupy aminokwasów egzogennych, 
co oznacza, że organizm ludzki nie potrafi ich syntetyzować, muszą więc być dostarczane wraz 
z  pożywieniem. Źródłem pokarmowym tych aminokwasów są pokarmy zawierające białka, 
głównie mięso i nabiał. Poza dobrze znaną rolą BCAA w metabolizmie białek mięśniowych, 
w ciągu ostatniej dekady obserwuje się wzrost zainteresowania rolą BCAA także w cukrzycy. 
Pomimo pozytywnego wpływu aminokwasów rozgałęzionych na zdrowie metaboliczne, 
zaobserwowano, że podwyższenie poziomu BCAA w  osoczu koreluje ze wzrostem ryzyka 
insulinooporności i cukrzycy typu 2. Ponadto opisało związki wyższych poziomów izoleucyny, 
leucyny i waliny z upośledzoną tolerancją glukozy i otyłością.
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Znaczenie terapii eksperymentalnych w leczeniu złośliwego 
międzybłoniaka opłucnej

Mateusz Komisarczuk, mateusz.komisarczuk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i  Zakładzie Epidemiologii i  Metodologii Badań Klinicznych, UM w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Weronika Tuszyńska, weron.stud28@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i  Zakładzie Epidemiologii i  Metodologii Badań Klinicznych, UM w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Piotr Machowiec, pitek1997@gmail.comStudenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Zakładzie Epidemiologii i  Metodologii Badań Klinicznych, UM w  Lublinie, 
www.umlub.pl; Dominik Niemirski, dominikniemirski96@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i  Zakładzie Epidemiologii i  Metodologii Badań Klinicznych, UM w  Lublinie, 
www.umlub.pl

WSTĘP: Złośliwy międzybłoniak opłucnej charakteryzuje się agresywnym przebiegiem 
i wysoką śmiertelnością już w ciągu pierwszego roku od rozpoznania. Rozwija się na skutek 
długofalowej ekspozycji na azbest, która prowadzi do rozwoju przewlekłej reakcji zapalnej 
i nowotworzenia. Mimo podjętych wysiłków eliminacji azbestu z przemysłu, zachorowalność 
na ten nowotwór nadal utrzymuje się na stałym poziomie.

MATERIAŁY I METODY: Analiza i  interpretacja najnowszej literatury naukowej na temat 
leczenia eksperymentalnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

WYNIKI: Wybór metody leczenia jest ustalany na podstawie stopnia zaawansowania 
choroby, obrazu klinicznego pacjenta i  typu międzybłoniaka. Standardowe terapie 
obejmują zabieg operacyjny, który często skojarzony jest z  chemio- i  radioterapią. 
Obecnie trwają badania nad skutecznością leczenia międzybłoniaka mniej inwazyjnymi 
metodami, takimi jak immunoterapia i  celowane terapie genowe. Dotychczas badania te 
wykazały, że wykorzystanie terapii eksperymentalnych zwiększa czas przeżycia pacjentów 
z międzybłoniakiem w porównaniu z leczeniem standardowym. 

WNIOSKI: Aktualne wyniki badań klinicznych immunoterapii i terapii genowej w leczeniu 
złośliwego międzybłoniaka opłucnej przynoszą korzystne rezultaty. Metody eksperymentalne 
mogą być szczególnie istotne dla pacjentów w późnym stadium choroby oraz tych, którzy nie 
reagują na konwencjonalne rozwiązania terapeutyczne. 
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Zwalczanie bólu i lęku w kontekście leczenia stomatologicznego – 
przegląd piśmiennictwa

Eliza Hamruk, elizahamruk@wp.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-
Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Emilia Klimek, emilia_klimek@
wp.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-Dentystyczny. Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Karolina Małysz, karolina.malysz@interia.pl, Studenckie 
Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, 
www.umlub.pl

W  pracy przedstawiono zasady postępowania z  pacjentem leczonym w  gabinecie 
stomatologicznym. Pacjent z  próchnicą jest osobą szczególnie narażoną na nieprzyjemne 
dolegliwości podczas procesu leczenia. Zależność ta jest wynikiem wysokiej wrażliwości miazgi 
zęba występującej w czasie mechanicznej ingerencji w jego strukturę. Ingerencja ta jest jednak 
niezbędna do przywrócenia funkcjonalności i zachowania zdrowia zęba. Dlatego bardzo ważne 
jest właściwe przygotowanie merytoryczne i  praktyczne lekarza dentysty do walki z  bólem 
oraz lękiem. Omówiono rolę i zasady premedykacji farmakologicznej oraz niefarmakologiczne 
metody zwalczania bólu i lęku. Przedstawiono informacje dotyczące leków przeciwbólowych 
stosowanych w stomatologii. Opisano rolę sedacji płytkiej oraz znieczulenia ogólnego podczas 
leczenia zębów. Skupiono się też na znieczuleniu miejscowym, umożliwiającym szybkie 
i  bezpieczne zniesienie bólu. Celem pracy było zwiększenie świadomości dotyczącej metod 
i środków wspomagających lekarza dentystę w skutecznym i nietraumatycznym postępowaniu 
z pacjentem wraz z uwzględnieniem najnowszych doniesień.
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OBSZAR NAUK PRZYRODNICZYCH

Budowa, synteza i właściwości wybranych ligandów organicznych 
stosowanych do produkcji chelatów mikroelementowych w rolnictwie

Marcin Łuczyński, Marcin.Luczynski@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej 
i  Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Agnieszka Kudelko, 
Agnieszka.Kudelko@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział 
Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

Chelaty są związkami kompleksowymi, w których kation metalu, zwany jonem centralnym, 
połączony jest z  ligandem organicznym za pomocą wiązań koordynacyjnych. Jonami 
centralnymi są najczęściej dwu- lub trójwartościowe kationy metali (Zn2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+). 
Ligand organiczny pełni funkcję donora elektronów, dzięki występowaniu w  nim licznych 
grup karboksylowych, oraz aminowych. Utworzony w  ten sposób związek kompleksowy 
posiada lepszą trwałość termodynamiczną i  kinetyczną. Chelaty mikroelementowe dzięki 
swojej budowie posiadają wiele cennych właściwości takich jak: dobra rozpuszczalność 
w wodzie, łatwość biodegradacji, oraz wysoka przyswajalność przez błony półprzepuszczalne 
komórek roślinnych. Cechy te sprawiły, że związki tego typu znalazły zastosowanie 
w  rolnictwie, przyczyniając się do zwalczania niedoboru mikroelementów niezbędnych 
dla prawidłowego wzrostu organizmów roślinnych. Do najczęściej spotykanych tego typu 
połączeń dopuszczonych do użytku w rolnictwie znajdują się takie substancje, jak: kwas EDTA, 
IDHA, HBED, EDDHA, HEEDTA, czy EDDHMA. Praca stanowi przegląd najnowszych doniesień 
literaturowych z zakresu syntezy, właściwości i zastosowań najczęściej stosowanych ligandów 
organicznych, oraz możliwości otrzymania na ich podstawie chelatów mikroelementowych.

Ditlenek chloru w obliczu zakażeń szpitalnych – 
od pomysłu do wdrożenia

Weronika Augustyn, weronika.augustyn@mexeo.pl; MEXEO Instytut Technologiczny 
w Kędzierzynie-Koźlu, www.mexeo.pl; Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii 
Środowiska i  Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Arkadiusz Chruściel, arkadiusz.
chrusciel@mexeo.pl; MEXEO Instytut Technologiczny w  Kędzierzynie-Koźlu, www.mexeo.pl; 
Joanna Kalka, joanna.kalka@polsl.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Wiesław Hreczuch, mexeo@mexeo.
pl, MEXEO Instytut Technologiczny w Kędzierzynie-Koźlu, www.mexeo.pl

Oporność drobnoustrojów patogennych, występujących w  obszarach medycznych, 
na substancje biobójcze stosowane w  praktyce dezynfekcyjnej, jest coraz powszechniej 
obserwowana. W związku z tym konieczne jest działanie zmierzające do poprawy istniejących 
i wdrażania nowych technologii dezynfekcji.

Znaczący potencjał aplikacyjny w  aspekcie zwalczania ognisk zakażeń wykazuje ditlenek 
chloru. Jego silne właściwości utleniające, brak właściwości chlorujących a stąd szkodliwych 
produktów degradacji, czy wreszcie silne właściwości biobójcze przy niskiej szkodliwości 
dla organizmów wyższych sprawiają, iż preparaty oparte na ditlenku chloru stanowią cenną 
alternatywę dla konwencjonalnych środków dezynfekcyjnych.

W  pracy przedstawiono koncepcję zwalczania ognisk zakażeń w  obszarach medycznych, 
z  wykorzystaniem opracowanych preparatów dezynfekcyjnych opartych na ditlenku chloru. 
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Szczególną uwagę poświęcono skuteczności przedmiotowych preparatów zawierających 
ditlenek chloru ocenionej na podstawie metod nośnikowych badań skuteczności biobójczej, 
ujętych w najnowszej normie europejskiej (PN-EN 16615:2015-06).

Praca realizowana w  ramach projektu pt. Technologia wytwarzania oraz stosowania 
preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych 
drobnoustrojów chorobotwórczych o  wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną, nr 
POIR.01.01.01-00-1104/17 oraz w  ramach Programu Doktorat Wdrożeniowy – II edycja na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Drożdże jako probiotyki – aktualna wiedza i perspektywy

Adam Staniszewski, aadam.staniszewski@gmail.com, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii 
i  Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o  Żywności i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 
w  Lublinie; Monika Kordowska-Wiater, monika.kordowska-wiater@up.lublin.pl, Katedra 
Biotechnologii, Mikrobiologii i  Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o  Żywności i  Biotechnologii, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Na przestrzeni ostatnich lat coraz intensywniej rozwija się problematyka mikrobiomu człowieka 
oraz jego wpływu na funkcjonowanie organizmu. Wskazuje ona na znaczącą rolę mikroorganizmów 
probiotycznych w  utrzymaniu prawidłowej kondycji organizmu oraz zapobieganiu licznym 
chorobom. WHO wraz z  FAO definiują probiotyki jako „żywe drobnoustroje, które podane 
w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza” Pomimo, iż prozdrowotna 
rola bakterii probiotycznych takich jak Lactobacillus spp., czy Bifidobacterium spp. stosowanych 
w licznych preparatach probiotycznych została stosunkowo dobrze poznana to tematyka drożdży 
probiotycznych była pomijana przez wiele lat i dopiero w ostatnich latach zyskała na znaczeniu.

Preparaty probiotyczne zaczęły także zyskiwać coraz większe zainteresowanie wśród 
hodowców zwierząt jako odpowiedź na potrzebę alternatywy w  stosunku do antybiotyków 
zakazanych w użyciu jako dodatki paszowe.

Wraz ze wzrostem popytu na nowe i  innowacyjne produkty tego typu, pojawiły się na 
rynku preparaty nie tylko zawierające bakterie probiotyczne, ale także drożdże  – i  to nie 
tylko znane, i stosowane od dziesięcioleci Saccharomyces cerevisiae var. boulardii , lecz także 
gatunki uznawane za stosunkowo nowe i  innowacyjne takie jak Yarrowia lypolitica, czy też 
Kluyveromyces marxianus charakteryzujące się unikatowymi właściwościami, których nie 
wykazują dotychczas przebadane szczepy bakterii probiotycznych.

Daje to przyczynek do poszukiwania, izolacji oraz badań nad nowymi, dotychczas nieznanymi 
szczepami drożdży o potencjale probiotycznym.

Dystrybucja triterpenoidów w owocach i liściach świdośliwy 
(Amelanchier Medik.)

Rafał Becker,  r.becker@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet 
Warszawski, www.biol.uw.edu.pl; Cezary Pączkowski, myhacp@biol.uw.edu.pl, Zakład 
Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl; Anna Szakiel, 
szakal@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 
www.biol.uw.edu.pl

Świdośliwa to roślina należąca do rodziny różowatych, która w  Polsce zaliczana jest do 
grupy mało znanych gatunków krzewów owocowych. Jednak od około 40 lat uprawiana jest na 
skalę towarową w Kanadzie i przylegających do Kanady północnych rejonach USA. 



88

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Celem pracy była charakterystyka różnych form triterpenoidów w  ekstraktach z  wosków 
kutykularnych (chloroformowych) oraz ekstraktach z  pozostałych tkanek po ekstrakcji 
wosków (eterowych i  metanolowych), uzyskanych z  owoców i  liści świdośliwy olcholistnej 
(Amelanchier alnifolia Nutt.). W  wyniku analizy ekstraktów chloroformowych i  eterowych 
metodą GC-MS wykazano, że sumaryczna zawartość form wolnych i estrowych triterpenoidów 
wynosiła w  owocach i  liściach odpowiednio 229,25 i  3613,99 µg/g świeżej masy. Analiza 
ekstraktów metanolowych wykazała, że badana roślina syntetyzuje saponiny triterpenowe 
z mniejszą wydajnością, a ich całkowita zawartość w owocach i liściach wynosiła odpowiednio 
64,40 i 210,72 µg/g świeżej masy. Dominującą frakcją triterpenoidów w badanych ekstraktach 
okazały się kwasy triterpenowe o  szkieletach ursanu, oleananu i  lupanu, czyli kwasy: 
ursolowy, oleanolowy i  betulinowy, a  także dihydroksylowe pochodne kwasów ursolowego 
i oleanolowego, czyli kwasy korozolowy i maslinowy.

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią podstawę do dalszych analiz weryfikujących 
mało poznane dotąd mechanizmy chemicznej obrony roślin związanej z wysoką zawartością 
form wolnych triterpenoidów, a szczególnie kwasów triterpenowych.

Egzotoksyna A – zabójczy czynnik wirulencji Pseudomonas aeruginosa

Bartłomiej Iwański, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Wydział Biologii 
i Biotechnologii, Katedra Immunobiologii

Pseudomonas aeruginosa jest gram-ujemną, nieprzetrwalnikującą pałeczką występującą 
powszechnie w  środowisku. W  sprzyjających warunkach pałeczka ta może powodować 
infekcje zarówno roślin jak i zwierząt. Infekcje te są szczególnie niebezpieczne dla pacjentów 
z  osłabioną odpornością, cierpiących na mukowiscydozę, cukrzycę lub będących w  trakcie 
terapii przeciwnowotworowej. W przypadku zakażenia ran, odleżyn oraz oparzeń może ona 
doprowadzić do sepsy. Ze względu na jej rozpowszechnienie oraz dużą oporność na antybiotyki 
i niekorzystne warunki środowiskowe nie dziwi fakt, iż pałeczka ropy błękitnej jest najczęściej 
spotykanym patogenem odpowiedzialnym za zakażenia wewnątrzszpitalne.

Bakteria ta wytwarza szerokie spektrum czynników wirulencji m. in. proteazy, hemolizyny, 
lipopolisacharyd oraz toksyny (egzotoksyna A  i  egzoenzym S). Negatywne oddziaływanie 
egzotoksyny A  (ExoA) na komórki gospodarza polega na inhibicji syntezy białek poprzez 
rybozylację czynnika elongacji 2. Powoduje to zaburzenie syntezy białek, co skutkuje 
skierowaniem komórki na drogę apoptozy. ExoA wykazuje również silną toksyczność wobec 
limfocytów T i makrofagów oraz hamuje ich proliferację. Dokładniejsze poznanie mechanizmów 
działania ExoA i jej interakcji z komórkami gospodarza pozwoli na opracowanie skutecznych 
metod leczenia zakażeń wywoływanych przez pałeczkę ropy błękitnej.

Fałszywy towarzysz – interakcje komórek gospodarza 
z komensalnym drożdżakiem Candida albicans

Ewelina Wronowska, ewelina.wronowska@uj.edu.pl, Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, https://wbbib.uj.edu.pl/

Najbardziej powszechnymi drożdżakami wchodzącymi w  skład naturalnej mikroflory 
człowieka są te należące do gatunku Candida albicans. Zasiedlają one powierzchnie skóry, 
błony śluzowe czy jamę ustną. W sytuacji obniżonej odpowiedzi mechanizmów obronnych, 
obecnych w organizmie gospodarza, wspomniane grzyby mogą powodować rozwój infekcji – 
kandydozy. W związku z niską skutecznością leków przeciwgrzybicznych dostępnych na rynku, 
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a także w wyniku wzrastającej liczby pacjentów z obniżoną odpornością, zakażenia wywołane 
przez C. albicans stanowić mogą śmiertelne zagrożenie. Początkową fazą infekcji jest inwazja 
tkanek gospodarza przez drożdżaki, zachodzi ona z udziałem cząsteczek adhezyjnych, które 
pojawiają się na powierzchni komórek i  biorą udział w  interakcji ligand-receptor. Takie 
oddziaływanie sprzyja wiązaniu się drożdżaków do powierzchni komórek nabłonkowych. 
Wysoka patogenność C. albicans związana jest także z  występowaniem tych grzybów w  formie 
blastospor, jak i w formie strzępek, które uszkadzają tkanki gospodarza oraz pozwalają na uniknięcie 
odpowiedzi ze strony makrofagów czy neutrofili. W  związku z  tym celem niniejszej pracy jest 
przedstawienie i podsumowanie dostępnych informacji na temat modeli wzajemnych oddziaływań 
na linii gospodarz – drożdżak. Szczegółowe poznanie interakcji zachodzących pomiędzy komórkami 
gospodarza a opisywanym patogenem jest niezbędne w kontekście projektowania nowych strategii 
immunoterapeutycznych.

Helisy i piezoelektryczność

Ryszard Wojnar, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 
Warszawa

Zjawiska takie jak dwójłomność, piro- i  piezoelektryczność powstają skutkiem tego, że 
kryształy które tworzą dany materiał są anizotropowe. Spośród 32 klas krystalicznych 21 klas 
nie ma środka symetrii, i dlatego może w nich się ujawniać efekt piezoelektryczny. 

W  silikatach, wśród nich też i  w  kwarcu każdy atom krzemu znajduje się w  środku 
czworościanu, na wierzchołkach którego znajdują się atomy tlenu. Dwa atomy tlenu są 
wspólne dla dwu czworościanów i  elementarna komórka kryształu kwarcu zajmowana jest 
przez chiralną cząsteczką opisaną wzorem Si3O6. 

Własność przekształcania sygnałów mechanicznych na elektryczne i vice versa należy nie 
tylko do minerałów i ceramiki. Znakomita większość materiałów biologicznych, na różnych 
poziomach organizacji (makrocząsteczki, tkanki) ma budowę chiralną (helikoidalną). Helisy 
nie mają środka symetrii i dlatego różne substancje biologiczne, włączając DNA, białka, wśród 
nich kolagen i drewno wykazują własności piezoelektryczne. 

Przedstawimy fizykochemiczne podłoże zjawiska piezoelektrycznego w kwarcu, kolagenie 
i helisie cząsteczki białka opisanej wg, L. Paulinga. 

Identyfikacja i analiza brązowego pigmentu wytwarzanego przez 
antarktyczny szczep bakterii z rodzaju Pseudomonas

Michał Styczyński, mstyczynski@biol.uw.edu.pl, Zakład Mikrobiologii i  Biotechnologii 
Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, http://ddlemb.com/; 
Agata Rogowska, a.rogowska@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Instytut Biochemii, Wydział 
Biologii, Uniwersytet Warszawski, http://zbr.uw.edu.pl/; Robert Stasiuk,  r.stasiuk@biol.uw.edu.pl, 
Zakład Geomikrobiologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, http://
pass.biol.uw.edu.pl/; Łukasz Dziewit, ldziewit@biol.uw.edu.pl, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii 
Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, http://ddlemb.com/

Obszar Antarktyki jest jednym z  najbardziej ekstremalnych środowisk na Ziemi, 
charakteryzującym się bardzo niskimi temperaturami, silnym promieniowaniem UV oraz 
małą dostępnością substancji odżywczych. Ekstremalne warunki środowiska wymusiły na 
mikroorganizmach wykształcenie odpowiednich cech adaptacyjnych umożliwiających im 
przetrwanie, np.: produkcję specyficznych metabolitów wtórnych. 
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Celem badań było uzyskanie psychrotolerancyjnych bakterii produkujących melanino-
podobne polimery o  właściwościach ochronnych przed promieniowaniem UV. W  tym celu 
przeanalizowano ponad 400 szczepów bakterii wyizolowanych z  Wyspy Króla Jerzego na 
Antarktyce. W  wyniku przeprowadzonej selekcji wybrano szczep z  rodzaju Pseudomonas, 
który wykazywał zdolność do produkcji brązowego barwnika. Genom tego szczepu został 
zsekwencjonowany, a następnie przeanalizowany pod kątem produkcji metabolitów wtórnych. 
Stworzona została również ekspresyjna biblioteka fosmidowa, dzięki której uzyskano wydajną 
produkcję barwnego metabolitu. Przeprowadzone badania biochemiczne potwierdziły, że 
pigment ten jest polimerem o silnym działaniu przeciwutleniającym oraz posiada właściwości 
ochronne przed promieniowaniem UV. Badania genomiczne, biochemiczne i  funkcjonalne 
potwierdziły, że brązowy barwnik posiada cechy melaniny. Chromatografia TLC i  HPLC, 
wykonana względem referencyjnego barwnika (wyekstrahowanego ze szczepu Pseudomonas 
aeruginosa), wykazała wzajemne podobieństwo chemiczno-fizyczne wytwarzanych związków.

Kompleksy dendrymerów z siRNA 
jako potencjalne narzędzie do walki z nowotworami

Kamila Białkowska, kamila.bialkowska1@unilodz.eu, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział 
Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl; Piotr Komorowski, 
p.komorowski@bionanopark.pl, Laboratorium Biofizyki Molekularnej i  Nanostrukturalnej, 
„Bionanopark”, www.bionanopark.pl; Katarzyna Miłowska, katarzyna.milowska@biol.uni.
lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 
www.biol.uni.lodz.pl

siRNA wydaje się być dobrym narzędziem do walki z nowotworami, ze względu na swoją 
zdolność do wyciszania genów. Ograniczeniami w zastosowaniu tzw. nagiego siRNA w  tym 
procesie: brak zdolności do przenikania przez błony biologiczne oraz niska odporność 
na działanie enzymów. Oznacza to, że transport siRNA jest głównym ograniczeniem 
w wykorzystaniu siRNA w terapii genowej. Wśród nanomateriałów, które mogą posłużyć jako 
nośniki siRNA są dendrymery.

Dendrymery to syntetyczne nanocząstki o średnicy 3-10 nm. Ze względu na swoją stabilność 
oraz dużą ilość grup funkcyjnych dendrymery mogą wiązać kwasy nukleinowe, a dendrymery 
kationowe mogą transportować je do komórek.

W  celu sprawdzenia interakcji pomiędzy siRNA, a  dendrymerami zastosowano test 
interkalacji z  bromkiem etydyny. Bromek etydyny to znacznik fluorescencyjny, wnikający 
pomiędzy pary zasad kwasów nukleinowych. Inne cząsteczki konkurują z bromkiem etydyny 
o  wiązania w  kwasach nukleinowych. Związanie takich cząsteczek powoduje odłączenie 
znacznika i  spadek jego fluorescencji. Fluorescencję zmierzono za pomocą spektrometru 
fluorescencyjnego.

Transport siRNA do komórek oceniono za pomocą mikroskopii konfokalnej. siRNA 
połączone z dendrymerami wyznakowano fluoresceiną. Po inkubacji komórek z kompleksami 
siRNA/dendrymer, w komórkach wyznakowano jądra komórkowe oraz cytoszkielet. Wykonano 
zdjęcia na mikroskopie konfokalnym.

Oceniono również wpływ dendrymerów oraz ich kompleksów z  siRNA na żywotność 
komórek wykorzystując test XTT.
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Kwas p-kumarowy w badaniach elektrochemicznych

Marcin Zając, mzajc@wp.pl, Pracowania Bioelektrochemii, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział 
Chemii, Uniwersytet w  Białymstoku; Joanna Kotyńska, joannak@uwb.edu.pl, Pracowania 
Bioelektrochemii, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w  Białymstoku; 
Monika Naumowicz, monikan@uwb.edu.pl, Pracowania Bioelektrochemii, Katedra Chemii 
Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

W  ostatnich latach wzrosło zainteresowanie polifenolami w  aspekcie ich zastosowania 
w celu zahamowania lub opóźnienia procesu kancerogenezy. Badania oddziaływań związków 
bioaktywnych z błonami biologicznymi są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają na analizę 
procesów zachodzących w komórkach. Pomiary, ze względu na skomplikowaną strukturę błon, 
przeprowadza się wykorzystując modele błon biologicznych zawierające w  swoim składzie 
fosfolipidy będące głównym składnikiem naturalnych błon. W  niniejszych eksperymentach 
zastosowano liposomy oraz dwuwarstwy sferyczne. Obydwa układy modelowe wykonano 
z 1,2-dioleilo-sn-glicero-3-fosfocholiny i modyfikowano kwasem p-kumarowym. 

Zbadano wpływ kwasu p-kumarowego na właściwości elektrochemiczne modeli błon 
biologicznych. Parametrami poddanymi analizie były powierzchniowa gęstość ładunku 
błon liposomów, a  także pojemność elektryczna oraz opór elektryczny dwuwarstw 
lipidowych. Wartości ładunku elektrycznego obliczono na podstawie pomiarów ruchliwości 
mikroelektroforetycznej wykonanych za pomocą aparatu Zetasizer Nano ZS. Wyniki oporu oraz 
pojemności otrzymano przy zastosowaniu elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. 
Wykazano, że obecność kwasu zmienia parametry elektrochemiczne analizowanych układów 
modelujących błony biologiczne. 

Działanie naukowe wykonano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
w ramach konkursu Miniatura 2 (2018/02/X/ST4/02153). 

Mikrosporydia – arcydzieło ewolucji

Mykola Ovcharenko, mykolaov@yahoo.co.uk. Instytut Biologii i  Nauk o  Ziemi, Akademia 
Pomorska w Słupsku

Dążenie do pasożytnictwa jest naturalną cechą każdej formy życia, niezależnie od 
organizacji, lecz przejście ku pasożytnictwu potrzebuje długotrwałej koewolucji potencjalnego 
pasożyta i żywiciela. Pradawne, wysoce wyspecjalizowane pasożyty, jakimi są Microsporidia, 
wypracowały w  procesie ewolucji bardzo wysublimowane metody przeciwdziałania 
mechanizmom obronnym komórki żywicielskiej. Sposób zainfekowania komórek żywiciela 
przez mikrosporydia jest jednym z  najbardziej wyrafinowanych mechanizmów w  biologii, 
który zapewnia, że pasożyty wnikają do komórki nierozpoznanymi i  chronionymi przed 
reakcjami obronnymi żywiciela. Komórka osłania pasożyta przed działaniem systemu 
obronnego żywiciela. Destrukcyjne zmiany w  zainfekowanych komórkach bezkręgowców 
nie dotyczą organelli odpowiedzialnych za spełnienie ich podstawowych funkcji i  nawet 
przy dużej intensywności zarażenia żywiciel utrzymuje żywotność i prowadzi aktywny tryb 
życia. Proces zarażania odbywa się poprzez inokulację (ekstruzję) sporoplazmy do wnętrza 
komórki żywiciela. Jako pasożyty wysoce wyspecjalizowane mikrosporydia charakteryzują 
się szeregiem nietypowych przystosowań, z których wiele doprowadziło do skrajnej redukcji 
organizacji na poziomie molekularnym, biochemicznym i  komórkowym. U  mikrosporydiów 
można zaobserwować dużą różnorodność cyklów życiowych od stosunkowo prostych do 
niezwykle skomplikowanych. Eksploatują praktycznie wszystkie typy tkanek bezkręgowców 
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i tkanki miękkie kręgowców, powodując patologie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w tym 
zmiany behawioralne. Spośród mikrosporydiów występujących u człowieka ponad połowa to 
gatunki, których żywicielem jest nie tylko człowiek, ale też inne kręgowce, a gatunek Anncallia 
algerae jest ludzkim patogenem, który także występuje u komarów. Po raz pierwszy na terenie 
Polski mikrosporydia były odnotowane u ryb złowionych u wybrzeży Bałtyku (Raabe 1936). 
Ponad połową spośród 46 taksonów, odnotowanych w Polsce, została opisana w toku badań 
autora prezentowanego doniesienia konferencyjnego.

Obecność trendu zero waste w przetwórstwie spożywczym

Dorota Sikora, dorotasikora4@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
i  Bezpieczeństwem Żywności, www.up.lublin.pl; Justyna Libera, justyna.libera@up.lublin.pl, 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, www.up.lublin.pl

Zero waste (ang. zero strat) jest to podejmowanie działań, mających na celu ograniczenie 
generowania odpadów i marnowania surowców. Przewodnią koncepcją wspomnianego trendu 
jest dbanie o  środowisko przyrodnicze. Dużym obciążeniem dla natury jest przetwórstwo 
spożywcze, szczególnie ze względu na masę wytwarzanych przez nie opadów. Roczniki 
Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego podają, że w roku 2017 produkcja artykułów 
spożywczych wygenerowała 2812,8 tys. ton odpadów. Tylko ok. 12% z całości odpadów zostało 
poddane odzyskowi przez ich wytwórcę.

 Celem pracy był przegląd rozwiązań stosowanych w  przedsiębiorstwach spożywczych 
i wyodrębnienie z nich działań typu zero waste. Skupiono się w dużej mierze na sposobach 
zagospodarowania odpadów z  przemysłu spożywczego. Stwierdzono, że zarówno 
konwencjonalne praktyki, jak i  innowacyjne zastosowania w produkcji żywności kwalifikują 
się do omawianego trendu. Pozwalają one na ograniczenie wytwarzania lub na ponowne 
przetworzenie odpadów powstających w  trakcie wytwarzania artykułów spożywczych. 
Producenci żywności coraz częściej wprowadzają innowacyjne działania mające na celu 
zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko.

Ochrona środowiska wydm nadmorskich na polskim wybrzeżu – 
obszary, formy i efekty

Ewelina Mruk, ewelljankowska@gmail.com, Instytut Nauk o  Morzu i  Środowisku, Uniwersytet 
Szczeciński; Tomasz A. Łabuz, tomasz.labuz@usz.edu.pl, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, 
Uniwersytet Szczeciński

Nadmorskie wydmy wałowe, tzw. wydmy przednie są bardzo dynamicznymi formami 
położonymi na granicy morza i lądu. Spełniają szereg funkcji w środowisku przyrodniczym: 
siedliska roślin i zwierząt, bufor i  rezerwuar piasku oraz ochrona lądu przed sztormami. Są 
także walorem naturalnego krajobrazu istotnym również dla rozwoju funkcji turystycznych. 

W pracy omówiono obszary i rodzaje ochrony ruchomych wałowych wydm nadmorskich na 
polskim wybrzeżu. Przeanalizowano stan prawny ochrony tych siedlisk.

Na polskim wybrzeżu występuje szereg różnych form prawnych środowiska. Część obejmuje 
obszary wydm nadmorskich, stanowiących ponad 85% długości polskiego wybrzeża. Rejonów 
tych jest jednak niewiele. Są to najczęściej krótkie odcinki wydm chronione w ramach ochrony 
innych form, np. rezerwatów ptaków. Tylko w  dwóch przypadkach podjęto rewitalizacji 
środowiska wydm i  reintrodukcji zagrożonych gatunków. Znacznie więcej terenów uległo 
dewastacji i zabudowie turystycznej. Powstały w ostatnich latach najnowszy rezerwat wytyczono 
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na mocno dewastowany odcinku przez turystów, to pokazuje problemy ochrony wynikające 
z konfliktu interesów różnych użytkowników i celów zagospodarowania. Najnowsza budowa 
przekopu Mierzei Wiślanej wpłynie na erozję siedlisk, a  budowa terminala kontenerowego 
w Świnoujściu zniszczy ponad 1/3 najcenniejszych na wybrzeżu form i chronionych gatunków.

Ponadto w wyniku wzrostu poziomu morza i postępującej erozji wydmy te zanikają w sposób 
naturalny. Ich ochrona nie powinna być jedynie bierna, zawężona do wyznaczenia obszarów, 
ponieważ jest niewystarczająca. 

Podniebne tańce, czyli o sky-dancingu 
błotniaka stawowego (Circus aeruginosus)

Michał Zembrzycki, michal.zembrzycki@umcs.pl, Katedra Zoologii i  Ochrony Przyrody, 
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl

Głównym celem badań była analiza zależności między jakością sky-dancingu wykonywanego 
przez samce błotniaków stawowych (Circus aeruginosus), a ich sukcesem lęgowym. Błotniaki 
(Circus sp.) to rodzaj ptaków szponiastych o wielu unikalnych cechach, do których należy m.in. 
gniazdowanie na ziemi, wybitny dymorfizm płciowy objawiający się różnicami w wyglądzie 
upierzenia czy obecność zróżnicowanych zachowań tokowych, takich jak karmienia godowe 
(transfery pokarmu przynoszonego samicy przez samca), flight-play (zrytualizowana agresja 
między samcem a  samicą) czy sky-dancing, składający się z  dynamicznie powtarzanych 
sekwencji ewolucji powietrznych. Parametry wykonywanych zachowań zależą od jakości 
fenotypowej osobnika. Badania prowadzone były w  roku 2018 i  2019 na terenie stawów 
hodowlanych Lubelszczyzny i obejmowały 15 par lęgowych błotniaka stawowego. Miały one 
charakter bezpośredniej obserwacji. Analizowano najważniejsze parametry ilościowe toków 
błotniaków, fenologię ich występowania, kontekst behawioralny, zależność między jakością 
wykonywanego sky-dancingu a  sukcesem lęgowym poszczególnych osobników (w  tym 
tempem wzrostu piskląt). Zaobserwowano zróżnicowanie w jakości ewolucji wykonywanych 
przez różne samce. Dostrzeżono zależność między jakością sky-dancingu a  sukcesem 
lęgowym poszczególnych samców, podobnie jak to ma miejsce u innych gatunków błotniaków. 
Do dokładnego zbadania tej zależności konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań na 
większej liczbie ptaków.

Poprawki bliskości w procesie litografii elektronowej

Ewa Bobko, baranewa@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Fizyki, Uniwersytet 
Rzeszowski, http://ur.edu.pl/

Poprawki bliskości (ang. Proximity Effect Corrections) w  procesie litografii elektronowej 
eliminują błędy podczas ekspozycji wysoko  – energetyczną wiązką elektronów (>10 kV) 
spowodowane rozpraszaniem elektronów w rezyście i w podłożu. Podczas naświetlania sub – 
mikronowych struktur rozproszona wiązka elektronowa (głównie pochodząca od elektronów 
wstecznie rozproszonych z podłoża) powoduje częściowe (czasami całkowite) prześwietlenie 
lub niedoświetlenie docelowych struktur. 

Celem badań było wykonanie symulacji procesu litografii elektronowej, w celu wyeliminowania 
błędów podczas procesu naświetlania oraz uzyskania jak najlepszej jakości struktur. 
Wykonano szereg symulacji dla różnych napięć przyśpieszających, różnych grubości rezystu, 
co pozwoliło na wstępną optymalizację parametrów całego procesu litografii elektronowej. 
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Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki dla struktur submikronowych (struktur 
hallowskich, drutów kwantowych), wykonane za pomocą oprogramowania Nanomaker oraz 
NanoPECS dla rezystu o  wysokiej czułości i  kontraście PMMA. Uzyskane parametry będą 
wykorzystane przy wytwarzaniu nanostruktur metodą litografii elektronowej.

Podziękowania: Badania wykonywane w  ramach grantu Preludium NCN 2016/23/N/
ST3/03500

Przegląd metod stosowanych w ocenie przydatności 
opakowań foliowych do biodegradacji i/lub kompostowania. 

Próba oceny ich skuteczności

Lidia Niekraś, lniekras@wp.pl, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut 
Biotechnologii

Najlepszą metodą walki z jednorazowymi torbami foliowymi, jest wprowadzenie całkowitego 
zakazu ich używania, co zrobiła m.in. Francja, Włochy, Kolumbia, czy 31 państw Afryki. Inny, 
mniej skuteczny sposób, zakłada pobieranie opłat recyklingowych przy każdorazowego 
ich zakupie, co obowiązuje w  całej Polsce od początku 2020 roku. Branża opakowalnicza, 
w miejsce trwałych opakowań z tworzyw sztucznych, proponuje konsumentom bioopakowania 
wykonane, m.in. ze skrobi kukurydzianej, lub surowców petrochemicznych, ulegających 
biodegradacji w  środowisku naturalnym. Testy podatność opakowań na biodegradację 
wykonuje się głównie w  warunkach laboratoryjnych, gdzie – symulując naturalne czynniki 
abiotyczne i/lub biotyczne  – ocenia się stopień ich rozkładu. Sposób realizacji badań 
i  ich interpretację określają międzynarodowe normy, na podstawie, których wydawane są 
stosowne certyfikaty biodegradowalności i/lub kompostowalności. Np. w  ramach ISO 4582, 
degradację tworzyw szacuje się na podstawie ostatecznej biodegradacji tlenowej, mierzonej 
ilością wydzielanego dwutlenku węgla; z kolei ISO 4582 i ASTM D5208-01, pozwala ocenić 
wrażliwość materiałów na fotodegradację. Istotne jest, by w procesie certyfikowania wyrobów 
biodegradowalnych i  kompostowalnych, uczestniczyły laboratoria zewnętrzne, a  nie 
laboratoria firm je produkujących. Niemniej jednak, wydawane certyfikaty nierzadko nie 
mają swojego potwierdzenia w  warunkach naturalnych i, gdy zużyte opakowanie staje się 
odpadem, pozostaje w środowisku dłużej niż przewidywano. Być może wynika to z faktu, że warunki 
laboratoryjne nie dają szansy na pełne odtworzenie naturalnych okoliczności procesu biodegradacji 
i/lub kompostowania? W przyszłości może to skutkować akumulacją takich odpadów w otoczeniu.

Przepływ informacji w populacjach terytorialnych osobników

Konrad Hałupka, konrad.halupka@uni.wroc.pl, Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet 
Wrocławski

Czasowy przebieg wielu zjawisk przyrodzie, np. masowe migracje lub równoczesne 
rozpoczynanie i  kończenie okresu rozrodczego, sugeruje że są one w  jakiś sposób 
koordynowane w dużej skali przestrzennej. Można więc przypuszczać, że wymiana informacji 
między osobnikami nie dotyczy tylko interakcji między najbliższymi sąsiadami, a  może 
obejmować większą część populacji. Nawet jeżeli zasięg sygnałów jest względnie mały, 
informacje mogłyby być przekazywane na duże odległości na zasadzie efektu domina (sąsiad 
do sąsiada). Modelowanie agentowe takiego przepływu sygnałów sugeruje, że jego zewnętrzna 
obserwatorka mogłaby wykryć charakterystyczną strukturę serii czasowych aktywności 
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osobników. Należy oczekiwać, że będą one miały strukturę fraktalną, przypominającą tzw. 
różowy szum. Dodatkowo, sygnały będą skoordynowane także w  przestrzeni, co przejawia 
się jako autokorelacja aktywności osobników. Wyniki prac terenowych, w  których badano 
przepływ informacji u wokalizujących ptaków i owadów w środowisku leśnym, potwierdzają 
występowanie tych zjawisk. 

Reakcja fizjologiczna wybranych odmian petunii ogrodowej 
(Petunia x atkinsiana) na zabieg skarlania mechanicznego

Kamil Nawrot, n.kamil1717@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Wydział 
Ogrodnictwa i  Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego www.wobiak.sggw.pl; 
Łukasz Karkoszka, luk.kar7@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Wydział 
Ogrodnictwa i Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego www.wobiak.sggw.pl

Petunia to jedna z  najpopularniejszych roślin rabatowych na tereny miejskie i  do 
przydomowych ogrodów, dlatego kontrola jej wzrostu i pokroju jest niezbędna. W ogrodnictwie 
komercyjnym, najbardziej popularną metodą do kontroli dynamiki wzrostu jest stosowanie 
regulatorów wzrostu. Stymulacja mechaniczna jest proponowana jako metoda przyjazna 
dla środowiska oraz alternatywa dla regulatorów chemicznych. W tym badaniu skuteczność 
skarlania mechanicznego testowano na dwóch odmianach Petunia x atkinsiana. Maszyna 
skarlająca była ustawiona na traktowanie wierzchołkowych części młodych roślin 40, 60 lub 
80 razy dziennie. Wyniki pokazują, że stymulacja mechaniczna wpływa na dynamikę wzrostu 
petunii, ale reakcja wydaje się być specyficzna dla danej odmiany. W obu odmianach 80-krotne 
dzienne skarlanie dało najbardziej spektakularne efekty w redukcji wzrostu. W ostatnim dniu 
skarlania mechanicznego aktywność oksydazy POD i  IAA u  silnie reagującej odmiany była 
najwyższa u roślin traktowanych 80 razy dziennie. Wyniki wskazują, że skarlanie mechaniczne 
może być bardzo skuteczną metodą w kontrolowaniu wzrostu u niektórych odmianach petunii, 
zastępując stosowanie chemicznych regulatorów wzrostu.

Różnice płciowe w neurogennym 
różnicowaniu komórek macierzystych

Olga Doszyń, odoszyn@gmail.com, Department of Organismal Biology, Uppsala University, 
www.uu.se/en

Komórki macierzyste są istotne dla neurobiologii z  trzech podstawowych powodów. Po 
pierwsze, populacje nerwowych komórek macierzystych obecne są w  dorosłym mózgu, 
gdzie – jak się uważa – odgrywają rolę zarówno w prawidłowych funkcjach poznawczych, jak 
i  zaburzeniach psychicznych. Po drugie, komercyjnie dostępne linie komórkowe stanowią 
łatwo dostępny, skalowalny oraz naturalny model dla wczesnych etapów rozwoju układu 
nerwowego. Wreszcie, komórki macierzyste są coraz częściej wykorzystywane w nauce oraz 
medycynie, w tym przeszczepach mających na celu regenerację tkanki nerwowej.

Biorąc pod uwagę dotychczas poznane różnice płciowe w  ludzkim mózgu, niektóre 
z  nich wykryte na poziomie genetycznym na wczesnych etapach rozwoju zarodkowego, 
należy zastanowić się, czy obecne są one także w komórkach macierzystych, w  tym liniach 
komórkowych wykorzystywanych w  badaniach naukowych oraz medycynie regeneracyjnej. 
W tym celu, cztery linie komórek macierzystych męskiego i żeńskiego pochodzenia zostały 
porównane pod kątem aktywności proliferacyjnej i  migracyjnej, morfologii oraz ekspresji 
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markerów genetycznych neurogenezy podczas różnicowania się w komórki nerwowe, przy użyciu 
technik takich jak mikroskopia świetlna, konfokalna i  multifotonowa, immunocytochemia 
oraz real-time PCR. Wstępne wyniki badań podkreślają potrzebę dogłębnej charakterystyki 
dostępnych na rynku linii komórkowych, także pod kątem różnic płciowych.

Studium nad syntezą, właściwościami 
i zastosowaniem pochodnych 1,3,4–oksadiazolu

Anna Kędzia, Anna.Kedzia@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, 
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.techorg.polsl.pl; Agnieszka Kudelko, Agnieszka.
Kudelko@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, 
Politechnika Śląska, www.techorg.polsl.pl

Pochodne 1,3,4-oksadiazolu od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem naukowców, które 
nie gaśnie mimo upływu czasu. Ma to związek z ich unikalnymi właściwościami, a co za tym idzie, 
dużym potencjałem aplikacyjnym. W literaturze znaleźć można wiele metod ich syntezy, spośród 
których najistotniejsze obejmują wykorzystanie hydrazydów kwasowych. Do najważniejszych 
gałęzi, w których stosowane są tego typu związki zaliczyć należy optoelektronikę, medycynę czy 
rolnictwo. Aromatyczny charakter umożliwia tworzenie rozbudowanych układów sprzężonych, co 
w połączeniu z silnym deficytem elektronowym oraz dobrą stabilnością chemiczną i termiczną, czyni 
z nich obiecujące bloki budulcowe do konstruowania organicznych diod elektroluminescencyjnych 
(OLEDs). Bezpośrednią konsekwencją różnorodnej aktywności biologicznej jest poszukiwanie 
substancji o  działaniu terapeutycznym, które mogą być podstawą wielu leków, ale również 
wykorzystanie w  środkach ochrony roślin. Wystąpienie ma formę przeglądu literaturowego 
najważniejszych doniesień literaturowych na temat wspomnianych związków, jakie pojawiły się 
w ostatnich latach.

Substancje czynne w cynamonie i ich właściwości prozdrowotne

Andżelika Drutowska, bartosikandzelika1000@wp.pl, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, 
Wydział Ogrodnictwa i  Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie; 
Zuzanna Łyszcz, zuzialyszcz@gmail.com, Katedra Roślin Warzywnych i  Leczniczych, Wydział 
Ogrodnictwa i  Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie; 
Ewa Osińska, ewa_osinska@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych i  Leczniczych, Wydział 
Ogrodnictwa i Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Cynamon – popularną przyprawę – otrzymuje się z kory drzew cynamonowca (Cinnamomum 
sp.). Cynamon jako jeden z  najważniejszych środków smakowo-zapachowych był używany 
od wieków jako przyprawa oraz stosowany w ziołowej, ludowej medycynie. Obecnie szeroko 
stosowany w przemyśle spożywczym. Substancje czynne występujące w cynamonie wykazują 
działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, 
a  także obniżające poziom cholesterolu. Badania na zwierzętach, wykazały silne działanie 
hipoglikemiczne cynamonu. Przyprawa ta zawiera błonnik i minerały, takie jak wapń, żelazo, 
mangan, potas i fosfor.

W Polsce dostępna jest głównie kora cynamonowca wonnego, nazywanego również kasją 
lub cynamonowcem chińskim (C. aromaticum = C. cassia), który uprawiany jest głównie 
w  Chinach oraz kora cynamonowca cejlońskiego (C. verum = C. zeylanicum) uprawianego 
głównie na Sri Lance, uważana za bardziej szlachetną. Za specyficzny zapach cynamonu 
odpowiadają przede wszystkim obecne w olejku eterycznym aldehyd cynamonowy i eugenol. 
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Kora cynamonowca zawiera również kumarynę (1,2-benzopiron). Ponieważ wykazano, że 
może ona uszkadzać wątrobę zwierząt laboratoryjnych w UE wprowadzono normy zawartości 
kumaryny w produktach spożywczych, ale nie w samej korze, stanowiącej przyprawę.

Synteza i biotransformacje 2’-chloroflawonu

Agnieszka Krawczyk-Łebek, agnieszka.krawczyk-lebek@upwr.edu.pl, Katedra Chemii, 
Wydział Biotechnologii i  Nauk o  Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
www.upwr.edu.pl; Monika Dymarska, monika.dymarska@upwr.edu.pl, Katedra Chemii, Wydział 
Biotechnologii i  Nauk o  Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; 
Edyta Kostrzewa-Susłow, edyta.kostrzewa-suslow@upwr.edu.pl, Katedra Chemii, Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl

Wykorzystane jako biokatalizatory entomopatogenne grzyby strzępkowe znane są 
z  bogatego aparatu enzymatycznego i  zdolności do prowadzania glikozylacji związków 
flawonoidowych, skutkującej poprawą ich stabilności i  biodostępności. Flawonoidy to 
wtórne metabolity roślin o  licznych, udokumentowanych aktywnościach biologicznych: 
antyoksydacyjnej, przeciwzapalnej, przeciwdrobnoustrojowej, przeciwnowotworowej. Są 
efektywnymi zmiataczami kwasu chlorowego(I), którego nadmierna produkcja w  trakcie 
odpowiedzi zapalnej powoduje uszkodzenia tkanek otaczających miejsce zapalenia. Powstające 
w  tym procesie mono  – i  dichloropochodne flawonoidów utrzymują, a  nawet wzmacniają 
swój potencjał antyoksydacyjny. Zastosowanie związków flawonoidowych w  przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym jest ograniczone przez ich niską biodostępność. W naturze 
występują w  formie glikozydów, lecz ich ekstrakcja jest mało wydajna. Również synteza 
chemiczna glikozydów flawonoidowych jest nieefektywna, ze względu na pracochłonne 
procedury oraz niską izolowaną wydajność produktu. W  prezentowanych badaniach drogą 
dwuetapowej syntezy otrzymano 2’-chloroflawon, a  następnie przeprowadzono jego 
biotransformacje w  kulturze entomopatogennego szczepu Beauveria bassiana KCH J1.5. 
Z  mieszaniny poreakcyjnej przy użyciu preparatywnej chromatografii cienkowarstwowej 
wyodrębniono dwie pochodne glikozydowe o potencjalnej aktywności biologicznej, których 
struktury określono za pomocą metod spektroskopowych.

Warunki biometeorologiczne Kłodzka 
w świetle danych dla lat 1971-2015

Bartłomiej Miszuk, Bartlomiej.Miszuk@imgw.pl, Instytut Meteorologii i  Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Badań Środowiskowych, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław, 
tel. 71 32 00 353

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na atrakcyjność turystyczną regionów 
są warunki pogodowe. Na terenie Dolnego Śląska jest to szczególnie istotne w  regionie 
Kłodzka, który należy do najpopularniejszych obszarów turystycznych i  uzdrowiskowych. 
W  związku z  powyższym, ważną kwestią jest ocena wpływu warunków pogodowych na 
organizm człowieka i aspekty związane z klimatoterapią, turystyką i rekreacją.

Celem pracy było określenie najważniejszych cech klimatu odczuwalnego Kłodzka z punktu 
widzenia warunków biotermicznych oraz przydatności pogody dla turystyki i rekreacji. Analiza 
została przeprowadzone w oparciu o dane meteorologiczne dla lat 1971-2015 ze stacji IMGW-
PIB w  Kłodzku. W  zakresie przeprowadzonej oceny wykorzystano wskaźnik biotermiczny 
UTCI, a  także wskaźnik użyteczności pogody dla turystyki i  rekreacji (WSI), określany 
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w oparciu o model wymiany ciepła między człowiekiem i otoczeniem – MENEX. W oparciu 
o obliczone wielkości, przedstawiona została zarówno częstość występowania poszczególnych 
klas obciążeń cieplnych organizmu człowieka, jak i przebieg roczny użyteczności pogody dla 
różnych form klimatoterapii, turystyki i  rekreacji. Wyniki pokazały, że przez większą część 
roku warunki biotermiczne kształtują się w klasie warunków termoneutralnych. W zakresie 
oceny pogody dla różnych form aktywności, najlepsze warunki obserwowane były przeważnie 
w okresie wiosenno-jesiennym. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić źródło informacji dla 
turystów i kuracjuszy odwiedzających region, a  także przyczynić się do poszerzenia wiedzy 
z zakresu warunków biometeorologicznych Sudetów.

Właściwości lecznicze roślin z rodzaju Plantago L.

Zuzanna Łyszcz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  – SGGW Wydział Ogrodnictwa, 
Biotechnologii, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Nowoursynowska 166 Warszawa 02-
78, zuzanna _lyszcz@sggw.pl; Andżelika Drutowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 
SGGW Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii, Katedra Roślin Warzywnych i  Leczniczych, 
Nowoursynowska 166 Warszawa 02-787, andzelika_drutowska@sggw.pl; Ewa Osińska, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii, Katedra Roślin 
Warzywnych i Leczniczych, Nowoursynowska 166 Warszawa 02-787,ewa_osinska@sggw.pl

Gatunki z rodzaju Plantago L., od wieków są uważane za cenne rośliny lecznicze ze względu 
na swoje właściwości prozdrowotne. Wykazują działanie ściągające, przeciwbakteryjne, 
przeciwzapalne, antyhistaminowe, a  także wykrztuśne i  diuretyczne. Gatunki należące do 
tego rodzaju to zarówno rośliny jednoroczne, dwuletnie jak i wieloletnie. Babka wąskolistna 
(Plantago lanceolata) oraz szerokolistna (Plantago maior) mają podobny skład chemiczny, 
jednak ilości tych substancji różnią się. Surowcem zielarskim w  obu gatunkach są liście 
(Folium Plantagnis lanceolatae). Właściwości lecznicze roślin z rodzaju Plantago L. związane 
są z  występowaniem różnych grup związków biologicznie aktywnych m.in. glikozydów 
irydoidowych, flawonoidów, garbników, polisacharydów oraz witamin. Najbardziej znane 
i rozpowszechnione na świecie są dwa gatunki – Plantago lanceolata L., który ze względu na 
duże zapotrzebowanie na surowiec wprowadzony został do uprawy oraz Plantago major L., 
który jest najdłużej znaną i stosowaną rośliną leczniczą.

Włączanie [14C]-mewalonianu do steroli i triterpenoidów w kulturach 
korzeni włośnikowatych nagietka lekarskiego (Calendula officinalis) 

elicytowanych kwasem jasmonowym

Agata Rogowska, a.rogowska@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, 
Uniwersytet Warszawski; Anna Szakiel, szakal@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział 
Biologii, Uniwersytet Warszawski

Szlaki biosyntezy steroli, uważanych za metabolity pierwotne, i triterpenoidów należących 
do metabolitów wtórnych mogą stać się konkurencyjne w  wyniku działania niektórych 
czynników stresowych i elicytorów. Celem pracy było zbadanie wpływu kwasu jasmonowego 
na możliwość przekierowania strumienia metabolitów ze szlaku metabolizmu pierwotnego 
na wtórny na przykładzie biosyntezy steroli i  triterpenoidów w  kulturach in vitro korzeni 
włośnikowatych nagietka Calendula officinalis. Kulturom elicytowanym kwasem jasmonowym 
podano znakowany izotopowo prekursor, kwas [14C]-mewalonowy i  zbadano włączanie 
radioaktywności do steroli oraz triterpenoidu – kwasu oleanolowego i jego glikozydów w ciągu 
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4 tygodni. Wykazano, że zjawisko współzawodnictwa szlaków było najbardziej widoczne 
w krótkim czasie po zadziałaniu elicytora, po 7 dniach włączenie radioaktywności do steroli 
w  kulturach traktowanych kwasem jasmonowym było o  około 20% niższe niż w  kulturach 
kontrolnych, podczas gdy znakowanie kwasu oleanolowego było prawie 3-krotnie wyższe. 
Następnie efekt współzawodnictwa stopniowo słabł, a  po 4 tygodniach oba szlaki były już 
stymulowane w porównywalnym stopniu. 

Podziękowanie: Projekt sfinansowano z  funduszy Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego na badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich finansowane w  wewnętrznym trybie konkursowym dla Wydziału 
Biologii UW, DSM 2019 501-D114-01-1140100.

Wykorzystanie pierwiastków promieniotwórczych 
w diagnostyce i leczeniu nowotworów

Ewelina Godek, ewelinagodek@interia.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w  Lublinie, https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm; Elżbieta Grządka, 
egrzadka@wp.pl, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej; Wydział Chemii; Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm

Celem pracy było omówienie zastosowania pierwiastków promieniotwórczych w diagnostyce 
i leczeniu nowotworów. Praca ma charakter przeglądowy. Omówiono w niej podstawy zjawiska 
promieniotwórczości, które obejmują podział na promieniotwórczość naturalną i  sztuczną. 
Następnie przedstawiono zarys medycyny nuklearnej i sylwetki osób, dzięki którym dziś można 
diagnozować i  leczyć nowotwory za pomocą pierwiastków promieniotwórczych. Kolejnym 
elementem prezentacji było omówienie diagnostyki radioizotopowej i  wykorzystywanej 
aparatury diagnostycznej. W  pracy przedstawiono także techniki radioterapii, do której 
należą: teleradioterapia (leczenie na odległość; źródło promieniotwórcze umieszcza się 
w pewnej odległości od chorych tkanek), brachyterapia (źródło promieniotwórcze umieszcza 
się w  aplikatorze w  guzie lub w  jego otoczeniu) i  radioterapia z  użyciem płynów/koloidów 
promieniotwórczych (radiofarmaceutyk podawany jest pacjentowi doustnie, domięśniowo, 
dokrewnie lub jako wlew do jamy ciała; gromadzi się on wybiórczo w  tkance zmienionej 
nowotworowo). Na zakończenie przedstawiono podsumowanie omówionych technik.

Zastosowanie proliny jako markera stresu oksydacyjnego 
w nasionach drzew z rodzaju Acer

Joanna Kijowska-Oberc, joberc@man.poznan.pl; Pracownia Biochemii Nasion, Instytut 
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, www.idpan.poznan.pl; Aleksandra M. Staszak, a.staszak@
uwb.edu.pl; Pracownia Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, biologia.
uwb.edu.pl; Ewelina Ratajczak, eratajcz@man.poznan.pl; Pracownia Biochemii Nasion, Instytut 
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, www.idpan.poznan.pl

Prolina to istotny element układu antyoksydacyjnego. Jej akumulacja jest biochemiczną 
reakcją roślin na stres środowiskowy. Prolina zwiększa stabilność i  integralność białek, 
w  tym enzymów antyoksydacyjnych oraz redukuje uszkodzenia peroksydacyjne błon. 
Opracowanie szybko działającego, uniwersalnego i  łatwego w  interpretacji molekularnego 
markera żywotności nasion drzew pozwoli na identyfikację wysokiej jakości leśnych zasobów 
genowych i zachowanie ich w obliczu szybko zmieniającego się klimatu. W niniejszej pracy 
zweryfikowano przydatność proliny jako wskaźnika poziomu uszkodzeń oksydacyjnych 
spowodowanych zmianami warunków wilgotnościowo-termicznych w okresie rozwoju nasion.
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Zawartość tłuszczu w mlecznych produktach 
fermentowanych dostępnych na rynku

Magdalena Stobiecka, Magdalena.Stobiecka@student.up.edu.pl, Instytut Oceny Jakości 
i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki; Joanna Wajs, 
joanna.wajs.uplublin@gmail.com,Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, 
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Według definicji przyjętej przez FAO/WHO jogurt to fermentowany produkt mleczny, który 
uzyskuje się przez ukwaszenie mleka bakteriami jogurtowymi Lactobacillus delbruecckii 
ssp. bulgaricus i  Streptococcus salivarius ssp. thermophilus. Bakterie fermentacji mlekowej 
charakteryzują się zdolnością zasiedlania przewodu pokarmowego oraz hamowaniem rozwoju 
mikroflory chorobotwórczej, przyczyniają się również do zwiększenia przyswajania składników 
odżywczych, a także uczestniczą w syntezie witamin. Ze względu na ich prozdrowotny wpływ 
na zdrowie konsumentów spożycie jogurtów w  ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta. 
Cieszą się one wyjątkowym zainteresowaniem konsumentów w  każdej grupie wiekowej. 
Z  uwagi na niską zawartość tłuszczu w  tych produktach mogą być spożywane przez osoby 
ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością oraz z chorobami układu krążenia. Celem badań była 
ocena zawartości tłuszczu w jogurtach dostępnych na rynku. Materiał badawczy stanowiły jogurty 
naturalne i wysokobiałkowe zakupione na rynku lubelskim. W każdej próbce oznaczono zawartość 
tłuszczu metodą Gerbera [według PN-75A-86130:1975] oraz kwasowość: miareczkową (0SH) [według 
PN-68/A-86122] i czynną (pH) mierzoną przy użyciu pH-metru CP-401 (Elmetron, Polska). Badanie 
wykonano w czterech powtórzeniach. Zawartość tłuszczu była zróżnicowana i wynosiła od 0% do 9%. 

Należy zaznaczyć, że we wszystkich analizowanych próbkach zawartość tłuszczu była 
zgodna z  deklaracją producenta na etykiecie. Zatem producenci przywiązują coraz większą 
wagę do autentyczności produktów, które wprowadzają na polski rynek. 

Zmiany aktywności proteolitycznej pleśni wyizolowanych 
z przypraw dostępnych na rynku krajowym

Dominika Krakowiak, dominika.krakowiak19980@gmail.com Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, SKN Mikrobiologów 
Mikrobios; Oliwia Łopatniuk, oliwialopatniuk123@gmail.com Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, SKN Mikrobiologów 
Mikrobios; Natalia Flak, nataliaflak29@gmail.com Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, SKN Mikrobiologów 
Mikrobios; Karolina Dobrosz, kadobrosz@gmail.com Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, SKN Mikrobiologów Mikrobios; 
Damian Laszczka, damian.laszczka.7@gmail.com Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, SKN Mikrobiologów Mikrobios; 
Justyna Bohacz, justyna.bohacz@up.lublin.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, Wydział 
Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Obecność mikroorganizmów na powierzchni roślin związana jest ze sposobem uprawy, 
nawożenia, transportu i  magazynowania. Znajomość występowania zwłaszcza grzybów 
strzępkowych ma istotne znaczenie z  punktu widzenia ochrony zdrowia konsumentów 
bowiem niektóre pleśnie mogą wytwarzać szkodliwe dla zdrowia mykotoksyny a ich aktywność 
metaboliczna związana z  rozkładem wielkocząsteczkowych związków przyczynia się do 
obniżenia jakości surowców i produktów żywnościowych.
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Celem badań było okresowe oznaczanie aktywności zewnątrzkomórkowych enzymów 
proteolitycznych grzybów pleśniowych tj. Byssochlamys spectabilis, Penicillium citrinum 
i Aspergillus niger obecnych na wybranych przyprawach dostępnych na rynku krajowym. 
Grzyby zostały sklasyfikowane do gatunku za pomocą reakcji PCR i  sekwencjonowania 
nukleotydów. Hodowle stacjonarne grzybów w 28 st. C prowadzono na pożywkach płynnych 
w których jedynym źródłem węgla i energii była żelatyna.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż każdy z  analizowanych 
szczepów grzybów strzępkowych wykazywał aktywność proteolityczną. Stwierdzono 
u każdego szczepu wzrost aktywności w  pierwszych dwóch tygodniach hodowli. Następnie 
w trzecim tygodniu następowało zmniejszanie aktywności wszystkich szczepów. W czwartym 
tygodniu hodowli zaobserwowano ponowny wzrost aktywności proteolitycznej każdego ze 
szczepów. Szczep Bysschlamyces spectabilis wykazywał się najwyższą aktywnością, zaś 
Penicilium citrium najmniejszą.

Zmiany linii brzegowej oraz powierzchni Wyspy Wolin w holocenie 
i ich wpływ na osadnictwo od mezolitu do czasów współczesnych

Joanna L. Strzelczyk, joanna.strzelczyk3@gmail.com, Instytut Nauk o  Morzu i  Środowisku, 
Uniwersytet Szczeciński; Tomasz A. Łabuz, tomasz.labuz@usz.edu.pl, Instytut Nauk o  Morzu 
i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

Celem pracy jest przedstawienie zmian lokalizacji osadnictwa od okresu mezolitu na 
tle rozwoju linii brzegowej i  powierzchni wyspy Wolin. Mezolit w  Polsce wiązany jest 
początkiem holocenu przypadającego na około 10 000 lat BP (8 000 lat p.n.e.). To czas zmian 
środowiskowych związanych z ustąpieniem z północnej części Polski pokrywy lodowej. Praca 
powstała w  oparciu o  materiały dotyczące geologii i  paleogeografii obszaru. Wykorzystano 
w niej wyniki analizy materiałów archeologicznych dokumentujących ślady z poszczególnych 
okresów.

Wolin jest przykładem wpływu zmian poziomu morza na rozwój i położenie linii brzegowej 
oraz przemiany terenów lądowych w  morskie. Ukształtowanie wyspy, obszary moren 
polodowcowych, tereny podmokłe i uformowane pomiędzy 2,5 a 5 tys. lat temu powierzchnie 
mierzei miały wpływ na rozwój geomorfologiczny wyspy. Zmiany te oddziaływały na 
rozmieszczenie osadnictwa i użytkowania środowiska przez człowieka. Początkowo od mezolitu 
do neolitu osadnictwo skupiało się nad jeziorami we wschodniej części wyspy. Transgresja 
morska sprzed 6 tys. lat spowodowała zatopienie dawnych terenów lądowych i  wycofanie 
z nich plemion. Obecność cieśnin Dziwny i Świny sprzyjała rozwojowi handlu i osadnictwa 
od okresu Średniowiecza. Zmieniające się ujścia rzek i przyrost form mierzejowych wpływały 
na spadek znaczenia szlaków handlowych. Szybki rozwój funkcji miejskich i  portowych 
powodował zapotrzebowanie na drewno. Wycięcie lasów pokrywających wydmy spowodowało 
rozwój form ruchomych, które utrudniały użytkowanie terenu.
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Zmniejszenie energii reorganizacji karbazolu 
w wyniku podstawienia na przykładzie N-benzylo-benzo(a)karbazolu

Janusz Kuliński, janusz.kulinski@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki 
i Fizyki, http://cmf.p.lodz.pl/, www.wnspt.ujd.edu.pl; Sylwester Kania, sylwester.kania@p.lodz.pl, 
Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, http://cmf.p.lodz.pl/

Obliczenia kwantowo-chemiczne własności elektronowych aromatycznych materiałów 
organicznych pomagają zrozumieć procesy elektronowe decydujące o transporcie nośników 
ładunku w kontekście struktury cząsteczek. Do opisu transportu hoppingowego materiałów 
organicznych wykorzystuje się teorię Marcusa-Husha. Jego podstawowymi parametrami 
są energia reorganizacji (Er), całka przekrywania (Jij) i  szybkość przenoszenia nośników 
ładunku (Ke). Wyniki obliczeń DFT wykazują, że jest możliwe zredukowanie wartości energii 
reorganizacji cząsteczki karbazolu z 0,122 eV do 0,101 eV w wyniku podstawienia karbazolu 
benzenem i  grupą benzylową tak aby uzyskać pochodną karbazolu N‑benzylo-benzo(a)
karbazol (NBBKarb). Takie zmniejszenie energii reorganizacji związane jest ze zmianami 
długości wiązań w  szkielecie heteroaromatycznym oraz z  rozkładem przestrzenny gęstości 
elektronowej poziomów HOMO i  LUMO. Szybkości przeskoku nośników ładunku (Ke) 
w  zakresie teorii Marcusa-Husha jest iloczynem wolnozmiennej funkcji całki przenoszenia 
ładunku i szybkozmiennej funkcji energii reorganizacji. Wzrost energii reorganizacji o wartość 
kT ( która w temperaturze T = 300 K wynosi ok. 0,026 eV) daje prawie 10-krotne zmniejszenie 
wartości Ke, zaś dwukrotny wzrost Jij prowadzi jedynie do 4-krotnego wzrostu wartości Ke. 
Zatem redukcja energii reorganizacji wraz ze zwiększeniem rozmiaru cząsteczki w  wyniku 
podstawienia sprzyja uzyskaniu wysokiej wartości przewodnictwa.
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OBSZAR NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

Badania struktury i zmian wirulencji w populacji 
Blumeria graminis DC.f. sp. avenae w Polsce w latach 2014-2015

Magdalena Cieplak, magdalena.cieplak@up.lublin.pl, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii 
Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie; Sylwia Okoń, sylwia.
okon@up.lublin.pl, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, 
Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie; Tomasz Ociepa, tomasz.ociepa@up.lublin.pl, Instytut 
Genetyki, Hodowli i  Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie

Zgodnie z postulatami integrowanej ochrony roślin wykorzystanie odmian odpornych jest 
jedną z  metod pozwalających na ograniczenie i  kontrolowanie występowania patogenów 
powodujących straty plonów roślin uprawnych. Proces otrzymywania tych odmian powinien 
być poprzedzony dokładną charakterystyką populacji patogenu, która opiera się na analizie 
zmian wirulencji zachodzących w populacji obecnej na danym terenie. Dane takie pozwalają na 
wskazanie najbardziej efektywnych genów przeciwko populacji patogenu na danym obszarze. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian wirulencji w  populacji Blumeria 
graminis DC.f. sp. avena powodującego mączniaka prawdziwego owsa (Avena sativa L.) w Polsce 
w  latach 2014-2015. Ponadto, podjęto próbę ustalenia struktury populacji tego patogenu. 
Jednozarodnikowe izolaty mączniaka prawdziwego zebrano z osiemnastu lokalizacji w Polsce. 
W analizie wirulencji wykorzystano zestaw dziewięciu genotypów owsa posiadających różne 
geny odporności na mączniaka prawdziwego. Uzyskane wyniki pokazały, że znaczna część 
badanych izolatów przełamywała odporność warunkowaną genami Pm1, Pm3, Pm6 i  Pm3 
+ Pm8. Natomiast żaden z  izolatów nie był wirulentny wobec genów Pm2, Pm4, Pm5, Pm7. 
Zmiany zachodzące w populacji Blumeria graminis DC.f. sp. avena odzwierciedlają wskaźniki 
różnorodności, które były najmniejsze w  2014 roku, w  porównaniu do roku 2015. Analiza 
struktury populacji wykazała podział analizowanych izolatów na trzy subpopulacje.

Kunikuloza u kawii domowej – przypadek kliniczny

Anna Wilczyńska, ania.osinska@eyosys.pl; Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl; Jerzy Ziętek, achantina@op.pl; 
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://
www.up.lublin.pl; Sylwia Sajdak,  sylwiasajdak@gmail.com; Sekcja Chorób Drobnych Ssaków, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.
pl; Łukasz Adaszek, lukasz.adaszek@up.lublin.pl; Katedra Epizootiologii i  Klinika Chorób 
Zakaźnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl

Encephalitzoon cuniculi to chorobotwórczy grzyb zaliczany do typu Microsporidia. Jego cechą 
charakterystyczną jest szeroka obecność u wielu gatunków ssaków dzikich oraz udomowionych, 
a także ptaków, gadów, płazów i ryb. Kunikuloza została pierwotnie rozpoznana jako choroba 
występująca u królików. Z czasem okazało się że istotnie to one chorują najczęściej ale może 
ona występować u innych gatunków zwierząt. 

Do Ambulaorium Drobnych Ssaków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zgłoszono 
5 letnią kawie domową z objawami nerwowymi, torticolis oraz afagią. W badaniu klinicznym 
stwierdzono drżenia mięśni, kanał słuchowy zewnętrzny bez cech zapalenia. Wdrożono 
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leczenie objawowe, które znacznie poprawiło stan zwierzęcia i po tygodniowej hospitalizacji 
z zaleceniami kontynuowania terapii zwierzę wróciło to domu. Po 5 dniach wykonano badanie 
tomograficzne, w którym zobrazowano zmiany tkanki mózgowej w płacie skroniowy prawym, 
które z  czasem ulegały powiększaniu. Zwierzę poddano eutanazji. Przeprowadzono sekcję 
i badanie histopataologiczne, w którym stwierdzono ogniskowe ziarniakowe zapalenia mózgu. 
Wycinki tkanki mózgu poddane zostały badaniu PCR w kierunku Encephalitozoon cuiculi, które 
dało wynik dodatni. Na tej podstawie zdiagnozowano inwazje wyżej wymienionym grzybem.

Metody kontrolowania wzrostu i pokroju 
u gwiazdy betlejemskiej (Euphorbia pulcherrima)

Paulina Jedynak, paulinajedynakp@gmail.com, Koło Naukowe Ogrodników SGGW

Celem niniejszej pracy było określenie najbardziej skutecznej metody regulacji wzrostu 
i  pokroju poinsecji nadobnej (Euphorbia pulcherrima). Poinsecja jest popularną rośliną 
doniczkową, kwitnącą w  okresie Bożego Narodzenia. W  uprawie doniczkowej najbardziej 
pożądane są rośliny osiągające wysokość 25-35 cm. W tym celu rośliny skarla się. Najbardziej 
popularną metodą skarlania poinsecji, jest użycie chemicznych substancji, zwanych 
retardantami wzrostu. Obecnie w  trosce o  środowisko naturalne, wycofuje się coraz więcej 
retardantów, wprowadzając nowe, niechemiczne metody regulacji wzrostu. Jedną z nich może 
być skarlanie mechaniczne, polegające na delikatnym poruszaniu roślin. Innym sposobem 
może być dobranie odpowiedniego spektrum światła, które może wydziałać negatywnie 
lub pozytywnie na wydłużanie się międzywęźli u  roślin. W  doświadczeniu wykorzystano 3 
metody regulacji wzrostu poinsecji: skarlanie chemiczne, mechaniczne oraz doświetlanie 
roślin lampami LED o  wybranym spektrum światła. Doświadczenie prowadzono na 
odmianie „Christmas Feelings” od połowy lipca do końca listopada 2019  r. w  szklarniach 
doświadczalnych SGGW. Wyniki doświadczenia pokazały, że największy wpływ na dynamikę 
wzrostu i pokroju poinsecji miało spektrum światła. Najwyższe rośliny otrzymano z warunków 
doświetlania światłem czerwonym, najniższe  – ze światła niebieskiego, natomiast rośliny 
o  najbardziej dekoracyjnym pokroju otrzymano z  miksu światła czerwonego z  niebieskim 
i białym w stosunku 0,3:0,3:03.

Metodyka wyznaczania syntetycznego 
wskaźnika agrochemicznej żyzności gleb w Polsce

Piotr Ochal, pochal@iung.pulawy.pl; Zakład Żywienia Roślin i  Nawożenia, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Ocena składu agrochemicznego gleb w  Polsce opiera się na analizie pojedynczych 
wskaźników żyzności, tj. odczynu gleby oraz zawartości przyswajalnych form podstawowych 
składników pokarmowych: fosforu, potasu i magnezu. Dlatego też podjęto próbę wyznaczenia 
syntetycznego wskaźnika do oceny żyzności jedną wartością. Do wyznaczenia SWŻG 
wykorzystano wyniki badań właściwości agrochemicznych gleb gruntów ornych w  Polsce 
przeprowadzonych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCh-R) w latach 2005-2008. 
Baza danych zawiera dane liczbowe dla odczynu (pHKCl), zawartości przyswajalnych form 
fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) oraz dane jakościowe dla kategorii agronomicznych 
gleb. Do obliczeń wykorzystano niespełna milion rekordów danych. Do wyznaczenia równania 
SWŻG zastosowano analizę czynnikową, następnie dokonano podziału wartości wskaźnika 



105

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

na 5 klas żyzności. W  pracy przedstawiono sposób wyznaczenia syntetycznego wskaźnika 
agrochemicznej żyzności gleb (SWŻG), wyznaczono klasy żyzności oraz przedstawiono 
przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika i udział (%) próbek w klasach żyzności. Wyznaczone 
równanie tego wskaźnika z  uwagi na bardzo dużą liczebność danych charakteryzujących 
właściwości agrochemiczne gleb w Polsce może mieć charakter uniwersalny.

Najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli Afrykańskich Jeży 
Pigmejskich, oraz ich konsekwencje zdrowotne

Sylwia Sajdak, sylwiasajdak@gmail.com, Koło Medyków Weterynarii, Sekcja Chorób Drobnych 
Ssaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.
pl; Anna Wilczyńska, ania.osinska@eyosys.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, www.up.lublin.pl; 
Jerzy Ziętek, achantina@op.pl, Katedra Epizootiologii i  Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl

Afrykańskie Jeże Pigmejskie to coraz bardziej popularne drobne ssaki utrzymywane w domach 
jako zwierzęta towarzyszące. Ich niezwykle ciekawy wygląd często doprowadza do spontanicznego 
zakupu zwierzęcia, przed zapoznaniem się z jego behawiorem, fizjologią oraz anatomią. Skutkuje 
to brakiem dobrostanu zwierzęcia i  rozwojem chorób. Jako pierwszy błąd wymienić należy 
trzymanie jeża w klatce. Doprowadza to najczęściej do urazów mechanicznych spowodowanych 
wspinaniem się jeża po prętach klatek. Kolejny z problemów to nie utrzymanie stałej temperatury 
(optymalna dla jeży 21-26 stopni). Temperatura powietrza poniżej 18 stopni doprowadza do śmierci 
zwierzęcia. Podstawę diety jeży stanowią żywe lub mrożone owady karmowe. Jednak ze względu 
na niechęć do trzymania owadów w domu przez właścicieli, decydują się oni na dietę opartą na 
suchej i mokrej psiej/ kociej karmie. Doprowadza to do rozwoju otyłości, chorób metabolicznych 
oraz uszkodzeń narządów i urazów zębów. Zwierzęta te prowadzą nocny tryb życia. Kolejnym więc 
błędem często popełnianym przez właścicieli jest wybudzanie jeża w ciągu dnia i zmuszanie do 
aktywności. Zaburzony rytm dobowy doprowadza do stresu, skutkując osłabieniem odporności 
i większą podatnością na rozwój chorób. Warto zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii jeże nie są 
zwierzętami hipoalergicznymi. U niektórych ludzi, występuje zjawisko tzw. „Hedgies Hives”. Jest to 
pokrzywka powstająca po kontakcie z alergenami środowiskowymi znajdującymi się na kolcach jeży. 
Bardzo, więc ważne jest, aby na wizycie weterynaryjnej, lekarz weterynarii zebrał dokładny wywiad 
dotyczący warunków utrzymania pacjenta. Umożliwi to poprawę dobrostanu oraz zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia chorób.

Określanie poziomu stresu i jego wpływ 
na dobrostan zwierząt towarzyszących

Aleksandra Garbiec, aleksandragrzyb13@gmail.com, Wydział Nauk o  Zwierzętach 
i  Biogospodarki, Katedra Etologii Zwierząt i  Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie; 
Mirosław Karpiński, miroslaw.karpinski@up.lublin.pl, Wydział Nauk o  Zwierzętach 
i Biogospodarki, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Stres jest stanem mobilizacji organizmu i  towarzyszy nie tylko ludziom, ale również jest 
obserwowany w  świecie zwierząt. Stres obejmuje wiele reakcji organizmu, pozwalających 
zwierzęciu na adaptację do nowej sytuacji. Najnowsze badania ukazują jego pozytywny 
i  negatywny wpływ na żywy organizm. Celem pracy było określenie natężenia reakcji 
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stresowej, wyjaśnienie przyczyn, patomechanizmu oraz potencjalnych następstw tj. anomalie 
behawioralne jak również ich wpływ na zdrowie i  kondycję organizmu, a  także omówienie 
wypływu stresu na dobrostan zwierząt. Do najczęstszych anomalii zachowań należą stereotypie 
tj. wylizywanie łap, uporczywe wpatrywanie się, łapanie własnego ogona czy wokalizacja, ale 
także zachowania agresywne czy lękowe. W pracy oceniono jaki materiał biologiczny może być 
wykorzystywany do oceny poziomu reakcji stresowej oraz rodzaj wykorzystanych biomarkerów 
i sposoby ich oznaczania. Adrenalina, noradrenalina oraz kortyzol są głównymi wskaźnikami 
stresu, za pomocą których można oszacować rodzaj i poziom reakcji stresowej. Uzupełnieniem 
pracy jest opis metod mogących zniwelować lub załagodzić wystąpienie reakcji stresowej oraz 
jej negatywnych konsekwencji np. terapii behawioralnej czy farmakologicznej.

Oporność na fluorochinolony 
szczepów Escherichia coli izolowanych od zwierząt

Marcelina Osińska, marcelina.osinska@up.lublin.pl, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, 
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, www.up.lublin.pl; Aneta Nowakiewicz, 
aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl; Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych 
Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, www.up.lublin.pl; Sebastian Gnat, sebastian.gnat@up.lublin.pl; Zakład Mikrobiologii 
Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, www.up.lublin.pl; Dominik Łagowski, 
dominik.lagowski@up.lublin.pl; Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych 
Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
www.up.lublin.pl; Przemysław Zięba, przemekzieba@gmail.com, Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w  Lublinie, www.wiw.lublin.pl; Aleksandra Marzec, aleksandra.marzec23@gmail.
com, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl

Fluorochinolony są to powszechnie stosowane leki antybakteryjne o  szerokim spektrum 
aktywności. Pomimo iż u  zwierząt hodowlanych i  towarzyszących stosowana jest głównie 
enrofloksacyna, a  w  medycynie człowieka ciprofloksacyna, często występuje oporność 
krzyżowa na oba leki. Wysoki udział antybiotyków w  leczeniu infekcji zarówno ludzi jak 
i  zwierząt doporwadził nie tylko do występowania bakterii o  profilu wielolekoopornym ale 
również opornych na chinolony.

Escherichia coli posiada trzy podstawowe mechanizmy warunkujące oporność na chinolony. 
Najczęściej są to mutacje chromosomalne, zarówno w  genach kodujących gyrazę DNA lub 
topoizomerazę IV, jak również w genach kodujących pompy aktywnie usuwające leki z komórki 
bakteryjnej. Trzeci mechanizm związany jest z  opornością nabywaną na drodze wymiany 
horyzontalnej (PMQR, ang. Plasmid-Mediated Quinolone Resistance). 

W  naszych badaniach analizowaliśmy mechanizmy oporności w  23 szczepach bakterii 
Escherichia coli opornych lub średnio wrażliwych na ciprofloksacynę (MIC 2-32 µg/ml), 
uzyskanych z wymazów pobranych od zwierząt wolno żyjących. Określiliśmy występowanie 
mutacji w  genach gyrA oraz parC oraz obecność genów odpowiedzialnych za typ PMQR. 
W 73,9% izolatów występowały jednocześnie dwie mutacje w przypadku genu gyrA w kodonach 
83 i 87, oraz pojedyncza mutacja w kodonie 80 dla genu parC. W przypadku jednego szczepu 
bakterii nie stwierdzono występowania mutacji, również w żadnym z zbadanych szczepów nie 
wykazano oporności plazmidowej.
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Owoce mniej znane i ich potencjał prozdrowotny

Radosław Łaźny, radoslaw_lazny@sggw.pl; Katedra Roślin Warzywnych i  Leczniczych, Szkoła 
główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, www.sggw.pl; Barbara Łata, barbara_lata@
sggw.pl, Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, www.sggw.pl

Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w owoce i warzywa, jest niezbędna do utrzymania 
dobrostanu organizmu. Pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób przewodu 
pokarmowego, cukrzycy czy serca. Obecnie poszukiwana żywność funkcjonalna (superfood) 
charakteryzuje się wysoką zawartością związków bioaktywnych wpływających korzystnie na 
organizm człowieka. Poznanie właściwości owoców gatunków o małym znaczeniu w uprawie, 
może prowadzić do poszerzenia oferty produktów zawierających naturalne składniki, które 
w nich występują. 

Celem pracy była ocena potencjału antyoksydacyjnego owoców gatunków sadowniczych 
o małym obszarze uprawy lub mniej znanych w Polsce. Owoce pobrano w 2017 roku z sadu 
szkółki Carya (Milanówek). W testowanych owocach oznaczono całkowitą zawartość związków 
fenolowych i  całkowitą aktywność antyoksydacyjna metodą spektrofotometryczną oraz 
całkowite stężenie askorbinianu metodą HPLC. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ 
gatunku na oznaczane w  owocach wskaźniki. Mespilus germanica f. apyrena, Chaenomeles x 
californica „Maksym” oraz Actinidia kolomikta „Vitakola” PBR charakteryzują się najwyższą 
zawartością związków fenolowych. Owoce gatunku Elaeagnus umbellata „Eżno 2”‚ zawierały 
najwięcej witaminy C. Najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzują się owoce 
gatunków x Sorbaronia fallax „Titan” (test FRAP), Chaenomeles x californica „Maksym” (test 
ABTS) i Actinidia kolomikta „Vitakola” PBR (test FRAP).

Podstawowe aspekty dobrostanu alpak w Polsce

Joanna Kapustka, joanna.kapustka@up.lublin.pl, Zakład Etologii Zwierząt, Katedra Etologii 
Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl

Dobrostan można definiować jako stan komfortu zwierząt bytujących w  określonym 
środowisku, zarówno fizyczny, jak i  behawioralny. Celem pracy było przedstawienie 
podstawowych aspektów dobrostanu alpak w Polsce. 

Alpaka w  Polsce nie jeszcze uznana za zwierzę gospodarskie i  brak jest wymogów co do 
warunków jej utrzymania. Właścicielami często zostają osoby mające bardzo małe lub brak 
doświadczenia w utrzymaniu i opiece nad tymi zwierzętami. Brak wiedzy na temat potrzeb, 
typowego behawioru, anatomii i  fizjologii alpak może powodować nadmierny stres, ból, 
a  nawet agresję wywołane zranieniami czy chorobami. Bardzo bujna okrywa włosowa na 
głowie może doprowadzić do tzw. „wool – blindness”, czyli do „zaślepienia przez włókno”. 
Alpaki coraz częściej są postrzegane jako zwierzęta towarzyszące, atrakcja agroturystyczna 
lub do alpakoterapii. Zwykle utrzymywane są w stadkach składających się z 2-8 osobników. 
W tak małej grupie nie mają one możliwości przejawiania wszystkich zachowań społecznych, 
a  utrzymywanie alpak pojedynczo jest rażącym naruszeniem warunków dobrostanowych. 
W  trakcie szkolenia nieprawidłowe dopasowanie kantara prowadzi do permanentnego 
przyduszania alpaki nachrapnikiem, natomiast zbyt intensywny kontakt z  człowiekiem 
w  młodym wieku może doprowadzić do zaburzenia behawioralnego zwanego „Beserk Male 
Syndrome”. Aspekty dobrostanu alpak w Polsce są rozpatrywane pod kątem ich utrzymania 
oraz użytkowania.
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Potrzeby wapnowania gleb w Polsce

Piotr Ochal, pochal@iung.pulawy.pl, Zakład Żywienia Roślin i  Nawożenia, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Naturalne warunki do produkcji rolnej w  naszym kraju z  powodu małej urodzajności 
gleb oraz bardzo dużej zmienności pogody nie są zbyt sprzyjające. W  ogólnej powierzchni 
gruntów ornych gleby bardzo lekkie stanowią ponad 30% a lekkie niemal 35%. Gleby te mają 
małą pojemność wodną i pokarmową a ponadto silnie ulegają procesom zakwaszenia, które 
dodatkowo potęgowane są przez opady w okresie jesienno-zimowym. Dlatego też, specyfika 
warunków glebowych i klimatycznych składa się na silne zakwaszenie gleb w naszym kraju, 
które przeciętnie szacuje się na 50% gleb użytkowanych rolniczo. Ocenę potrzeb wapnowania 
gleb w Polsce oraz zapotrzebowanie na wapno oszacowano na podstawie bazy danych odczynu 
gleb (pHKCl) w Polsce. Do wyznaczenia dawek wapna zastosowano równania regresji 2˚, na 
podstawie których wyliczono szacunkowe dawki wapna wynikające z  wartości odczynu 
niezbędne do uregulowania pHKCl do wartości optymalnych dla danej kategorii agronomicznej. 
W wyniku przeprowadzonej analizy oszacowano, że w celu uregulowania odczynu do wartości 
optymalnych dla poszczególnych kategorii agronomicznych gleb użytkowanych rolniczo 
konieczne jest zastosowanie 31 milionów ton CaO w skali kraju.

Problematyka izolacji bakterii wielolekoopornych 
od zwierząt wolno żyjących

Marcelina Osińska, marcelina.osinska@up.lublin.pl, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, 
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Aneta Nowakiewicz, aneta.nowakiewicz@up.lublin.
pl; Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Sebastian Gnat, 
sebastian.gnat@up.lublin.pl; Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych 
Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy 
w  Lublinie, www.up.lublin.pl; Dominik Łagowski, dominik.lagowski@up.lublin.pl; Zakład 
Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, www.up.lublin.pl; Przemysław Zięba, 
przemekzieba@gmail.com; Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w  Lublinie, www.wiw.lublin.
pl; Philip Gołaszewski, golaszewski.philip@gmail.com; Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, 
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl

Wzrost oporności bakterii na powszechnie stosowane leki antybakteryjne jest obecnie 
problemem globalnym. W  przypadku zwierząt hodowlanych jako potencjalnych istotnych 
rezerwuarów oporności prowadzone są w ramach programów europejskich i ogólnoświatowych 
obligatoryjne badania w tym kierunku. Całość analiz oraz wykorzystywanych procedur oparta 
jest o jednakowe techniki związane z możliwością izolacji i analizy tylko jednego szczepu od 
pojedynczego osobnika. 

Celem pracy jest przedstawienie nowatorskiego podejścia do etapu izolacji bakterii 
wielolekoopornych, przełamującego schemat jeden osobnik  – jeden szczep. W  badaniach 
zastosowano izolację szczepów bakterii na kilku podłożach suplementowanych różnymi 
antybiotykami. Etap ten znacznie zwiększa możliwość uzyskania kilku różnych izolatów 
o zróznicowanym profilu oporności, od pojedynczego osobnika, pod warunkiem zastosowania 
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wiarygodnej metody różnicowania izolatów pochodzących od tego samego zwierzęcia celem 
eliminacji tych samych szczepów. W tym celu wstępnie oznaczono wrażliwość szczepów na 
wybrane substancje przeciwbakteryjne metodą dyfuzyjno-krążkową, a następnie zastosowano 
metodę genotypowania w  oparciu o  całkowity genomowy DNA (ADSRRS  – fingerprinting, 
amplifikacja fragmentów otaczających rzadkie miejsca restrykcyjne). Tak zaprojektowana 
analiza oporności szczepów pozwala na pełną ocenę skali oporności bakterii, szczególnie 
w przypadku analizy prób trudno dostępnych. 

Wpływ polifosforanów na aktywność aparatu fotosyntetycznego liści 
papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) uprawianej hydroponicznie

Anna Sobczak, anna_sobczak@sggw.pl; Katedra Roślin Warzywnych i  Leczniczych, Instytut 
Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, www.krwil.pl; 
Katarzyna Kowalczyk, katarzyna_kowalczyk@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, 
Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.krwil.
pl; Janina Gajc-Wolska, janina_gajc_wolska@sggw.pl, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, 
Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.krwil.pl

Badano wpływ polifosforanów na fluorescencję chlorofilu a  liści papryki oraz zawartość 
chlorofilu. Cztery odmiany papryki słodkiej: „Kaptur”, „Kaprima”, „Aifos”; oraz „Palermo”; 
uprawiano hydroponicznie w matach wełny mineralnej. W doświadczeniu zastosowano trzy 
kombinacje nawozowe: 1. Kontrola, 100% P w formie ortofosforanów, 2. P-10, 15% P w formie 
polifosforanów, 3. P-20, 30% P w formie polifosforanów. Na wybranych roślinach testowych 
w każdej kombinacji, w dwóch terminach, zmierzono fluorescencję chlorofilu a liści papryki 
oraz zawartość chlorofilu w  liściach (SPAD index). Określono także liczbę i  masę owoców 
w  plonie całkowitym i  handlowym, wysokość roślin oraz stopień rozbudowania systemu 
korzeniowego w macie uprawowej.

 W pierwszym terminie pomiarów nie udowodniono wpływu polifosforanów na aktywność 
fotosyntetyczną roślin papryki, natomiast w  drugim terminie wartość parametru Fs była 
najwyższa w  kombinacji P-20 w  stosunku do kontroli. W  pierwszym i  drugim terminie 
pomiaru stwierdzono wzrost parametru Fv/Fm u  roślin traktowanych polifosforanami 
w stosunku do kontroli. Nie wykazano istotnych różnic w zawartości chlorofilu w liściach oraz 
wpływu polifosforanów na wysokość roślin papryki w zależności od zastosowanej kombinacji 
nawozowej. W  kombinacji nawożonej polifosforanami stwierdzono wyższą jakość owoców 
papryki. System korzeniowy u  roślin nawożonych polifosforanami był lepiej rozbudowany 
w porównaniu do kontroli.

Wpływ wzrostu liczebności wilka (Canis lupus L. 1758) na ilość 
zwierząt wolno żyjących i gospodarskich w Polsce w latach 2011-2019

Katarzyna Dziki-Michalska, katarzyna.michalska@up.lublin.pl, Katedra Etologii Zwierząt 
i Łowiectwa, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
www.up.lublin.pl

Celem pracy była analiza wzrostu liczebności populacji wilka szarego (Canis lupus) 
i  określenie jego presji drapieżniczej na populację zwierząt wolno żyjących w  Polsce. 
Badaniu poddano również zależność pomiędzy liczebnością populacji wilka szarego a liczbą 
stwierdzonych incydentów zagryzień zwierząt domowych. Wyliczono korelację Pearsona na 
poziomie istotności α=0,05. Wynik (p=0,71) wskazuje na bardzo silną zależność pomiędzy 
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zmiennymi. Kolejno przeprowadzono analizę statystyczną macierzy korelacji (α=0,05) 
pomiędzy liczebnością wilczej populacji a  liczebnością populacji łosia (Alces alces), jelenia 
szlachetnego (Cervus elaphus), sarny europejskiej (Capreolus capreolus) oraz dzika (Sus 
scrofa) w Polsce. Otrzymane wyniki (p1=0,94; p2=0,92; p3=0,81) świadczą o tym, że rosnąca 
liczebność wilka nie jest w  stanie skutecznie regulować populacji jeleniowatych (Cervidae). 
Korelacja ujemna (p4=-0,93) pomiędzy liczebnością wilka a  liczebnością dzika wskazuje na 
silną zależność. Wynik sugeruje, że wraz ze wzrostem liczebności wilka maleje liczebność dzika 
w Polsce. Jednakże spadek stanu liczebnego populacji dzika jest przede wszystkim związany 
z  wystąpieniem na obszarze Polski ASF. Przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazuje, 
że wraz ze wzrostem liczebności wilka szarego, rośnie liczba potwierdzonych incydentów 
zagryzień zwierząt domowych. Racjonalnym wydaje się jak najszybsze wdrożenie działań 
zmierzających do zmarginalizowania tego zjawiska. 
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OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Agroturystyka jako sposób na realizację wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich

Karolina Sawośko, karolina.sawosko@wp.pl, Zakład Teorii Przedsiębiorstwa, Wydział Ekonomii 
i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku, www.weif.uwb.edu.pl

Celem opracowania jest ukazanie agroturystyki, jako jednego z elementów realizacji modelu 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja ta akcentuje pozarolnicze funkcję 
działalności na obszarach wiejskich w celu zwiększenia źródeł dochodów. W pracy wykorzystano 
literaturę przedmiotu oraz analizę danych statystycznych pochodzących z Głównego Urzędu 
Statystycznego, charakteryzujących rolnictwo oraz gospodarstwa rolne. Przegląd literatury 
przedmiotu oraz analiza danych statystycznych pozwala określić, że agroturystyka stanowi 
istotny element realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Malejący 
udział rolnictwa, jako głównego źródła dochodu, powoduje, że istnieje konieczność podjęcia 
różnych form działalności na obszarach wiejskich. Agroturystyka stanowi główny rodzaj wśród 
działalności pozarolniczej bezpośrednio związanych z  gospodarstwem rolnym. Pozwala na 
uzyskanie dodatkowego źródła utrzymania zwłaszcza na tych terenach, które są oddalone od 
aglomeracji miejskich, a tym samym charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi. 
Dlatego agroturystyka odgrywa w  nich znaczącą rolę. Badania dotyczące ukazania 
agroturystyki, jako ważnego elementu realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
mogą stanowić podstawę dla podjęcia wsparcia rozwoju działalności agroturystycznej przez 
władze samorządowe oraz inne instytucje zaangażowane w rozwój lokalny.

Aktualne problemy prawne w zakresie inwestycji w energetykę 
odnawialną na przykładzie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Michał Pituła, michalpitula@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Warszawski, 
www.wpia.uw.edu.pl

Autor niniejszego referatu, mając na celu zobrazowanie aktualnych problemów prawnych 
w  zakresie inwestycji w  energetykę odnawialną, wykorzystał przykład ustawy z  dnia 20 
lutego 2015  r. o  odnawialnych źródłach energii. Badany akt prawny, o  randze ustawowej, 
zawiera w sobie obligatoryjną delegację do wydania rozporządzenia przez Ministra Energii. 
Celem wydania rzeczonego aktu wykonawczego jest sprecyzowanie „zakresu obowiązku 
potwierdzania danych”, których to potwierdzenie jest wymagane w celu uzyskania świadectwa 
pochodzenia biogazu rolniczego. Termin wydania rozporządzeń upłynął w  dniu 1 lipca 
2018 r., a zatem ponad 1.5 roku temu. Analizowana sytuacja stanowi istotny problem prawny 
powstrzymujący potencjalnych inwestorów przed zaangażowaniem środków w sektor biogazu 
rolniczego, będącego istotnym elementem całego systemu Odnawialnych Źródeł Energii, 
tak przecież ważnego w perspektywie nadchodzącego kryzysu klimatycznego. Autor poddał 
to zagadnienie prawne wszechstronnej analizie, stawiając hipotezę, iż stanowi ono przykład 
zaniechania legislacyjnego, a następnie przedstawił możliwe rozwiązania badanej sytuacji.
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Analiza zjawiska dobrowolnej abstynencji alkoholowej 
wśród młodych dorosłych. Prezentacja projektu badawczego

Joanna Wrochna, wojcieszek.joanna@gmail.com, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Warszawski, https://www.uw.edu.pl/

Zastanawiającym jest, iż istnieje grupa pełnoletnich młodych ludzi, mających możliwość 
spożywania alkoholu, a  także społeczne przyzwolenie na kulturalne korzystanie z  owej 
używki, decydująca się jednak z  różnych powodów świadomie i  dobrowolnie podjąć 
abstynencję alkoholową. Zdziwienie wzbudza także niewielkie zainteresowanie badaczy 
zgłębieniem zjawiska dobrowolnego powstrzymywania się od picia alkoholu. W  niniejszym 
referacie zaprezentowano koncepcję projektu badawczego, skupiającego się na analizie 
zjawiska dobrowolnej abstynencji alkoholowej wśród młodych dorosłych (osoby w  wieku 
19-36 lat), będących członkami ruchów społecznych, zawierających w  swoim programie 
ideowym dobrowolną abstynencję, a także nieprzynależących do owych ruchów. Wystąpienie 
zawarło także ukazanie założeń teoretycznych projektu. W  trakcie referatu przedstawiono 
również relację z procesu realizacji badań jakościowych, których głównym elementem było 
przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych z abstynentami.

Aspekty prawno-kryminologiczne przestępstwa 
znęcania się nad zwierzętami

Ewelina Dagmara Mogielnicka, haylin1216@gmail.com

Niniejsze wystąpienie ma na celu uświadomienie, w  jaki sposób traktowane są zwierzęta 
w Polsce. Należy zaznaczyć, że jest to niezwykle szerokie zagadnienie, dlatego też referat nie 
wyczerpuje w pełni tematu i ogranicza się do wskazania najważniejszych wniosków. 

W  pierwszej części, zgodnie z  trzema działami kryminologii (fenomenologia, etiologia 
i profilaktyka kryminologiczna) zostaną przedstawione aspekty kryminologiczne przestępstwa 
znęcania się nad zwierzętami, takie jak jego  przyczyny, formy, skutki, dynamika oraz sposoby 
zapobiegania i zwalczania. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie bogatej literatury 
przedmiotu oraz analizy statytyk dostępnych na stronie internetowej policji. 

Druga część służyć będzie krótkiemu opisaniu stanowiska ustawodawcy polskiego 
w stosunku do wspomnianego problemu. Wyrażone zostało ono w Ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt, w art. 35. Następnie wystąpienie zostanie podsumowane zwięzłym 
przytoczeniem kilku wybranych, interesujących spraw z Białegostoku. Materiał ten stanowi 
efekt badań własnych, polegających na analizie akt spraw karnych, które wpłynęły do Sądu 
Rejonowego w Białymstoku, w okresie ostatnich 10 lat.

Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych 
w powiatach województwa opolskiego

Michał Mrozek, michaladrianmrozek@gmail.com, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii, https://usz.edu.pl/

Celem wystąpienia była analiza zmian sytuacji osób bezrobotnych niepełnosprawnych 
w powiatach województwa opolskiego. Sformułowano następujące problemy badawcze: Jaki jest 
poziom zdywersyfikowania odsetka oraz dynamiki zmian bezrobotnych niepełnosprawnych 
w  powiatach województwa opolskiego? W  których z  badanych powiatów województwa 
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opolskiego mają miejsce spadki, a  gdzie występują wzrosty w  zakresie zjawiska bezrobocia 
niepełnosprawnych? W części teoretycznej wystąpienia zostały zaprezentowane następujące 
zagadnienia: charakterystyka osób niepełnosprawnych na rynku pracy, polityka państwa 
wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych. W  części empirycznej została przestawiona 
analiza odsetka osób niepełnosprawnych bezrobotnych, dynamiki zmian odsetka osób 
niepełnosprawnych bezrobotnych w  powiatach województwa opolskiego. W  wystąpieniu 
została przeprowadzona analiza dokumentacji, analiza statystyczna, analiza porównawcza, 
analiza dynamiki. Wyniki badań pokazały, że badane powiaty województwa opolskiego 
były zdywersyfikowane w  zakresie zjawiska bezrobocia niepełnosprawnych. Najwięcej osób 
niepełnosprawnych bezrobotnych występowało w  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 
oraz powiecie nyskim. Wnioskowanie miało charakter dedukcyjny. Władzom regionalnym, 
lokalnym zarekomendowano podejmowanie skuteczniejszych działań w zakresie zmniejszenia 
liczebności osób niepełnosprawnych bezrobotnych, szczególnie w powiatach, gdzie sytuacja 
w zakresie znalezienia zatrudnienia jest trudniejsza. 

Bioróżnorodność w naukach społecznych. 
Nowa koncepcja w dyskursie o niepełnosprawności

Milena Trojanowska, milena.trojanowska@unilodz.eu; Szkoła Doktorska Nauka Społecznych, 
Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl

Niepełnosprawność od lat definiowana jest w  różny sposób. W  terminologii grup 
mniejszościowych i ich praw (Hahn, 1988), modelu relacyjnym (Gustavsson, 2005), skupiając 
się wokół osób żyjących z  niepełnosprawnością intelektualną (Wolfensburger, 1972) czy 
w końcu w kategoriach społecznego modelu niepełnosprawności (Hasler, 1993). World Health 
Organization (skrót: WHO) zaproponowało jeszcze inny model oparty o biologiczno-społeczne 
podstawy i konsekwencje niepełnosprawności. Autorka proponuje skupienie się na ontologii 
niepełnosprawności i odpowiedzi na pytania czym jest ten obiekt społeczny i  jak powstaje. 
Kierunkiem rozważań, opartych o badania własne i analizę treści, jest bioróżnorodność jako 
kategoria wyjaśniająca istnienie niepełnosprawności i  ableizm jako kategoria paralelna do 
zjawisk dyskryminacyjnych jak rasizm czy seksizm. Treścią wystąpienia będzie nie tylko 
teoretyczny czy metodologiczny aspekt badań o  niepełnosprawności w  kontekście badań 
społecznych, ale również możliwości implikowania rozwiązań wynikających wprost z przyjętych 
założeń nie tylko w  odniesieniu do niepełnosprawności, ale również innych dyskryminacji 
opartych o brak akceptacji bioróżnorodności. Bioróżnorodność zostanie przedstawiona jako 
zjawisko biologiczne mające znaczący wpływ na życie społeczne i odwrotnie.

Broń palna – kryminalistyczny aspekt obrażeń postrzałowych

Dominik Szewczyk, dominik.szewczyk@interia.eu, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, 
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, www.wspol.edu.pl

Do podstawowych działów kryminalistyki zaliczamy badania broni palnej oraz śladów 
jej użycia. Broń palna jest nieodłącznym towarzyszem ludzi od wieków. Uznaje się ją za 
niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, 
powstających na skutek spalania ładunku materiału wybuchowego, jest zdolne do wystrzelenia 
pocisku z  lufy albo elementu zastępującego lufę, czego następstwem jest rażenie celów na 
odległość.
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Oddanie strzału z  broni palnej powoduje powstanie różnych śladów i  uszkodzeń 
postrzałowych. Wyzwolenie tak wielkiej energii na małej przestrzeni w  chwili napotkania 
przeszkody przez pocisk musi spowodować poważne obrażenia. W  systematyce śladów 
zastosowania broni palnej, poza śladami stanowiącymi efekt działania pocisku, ubocznymi 
produktami wystrzału na ostrzelanej powierzchni, pozostałościami na elementach naboju czy 
broni palnej, wyróżnia się także ślady na osobie trzymającej broń, z której oddano strzały.

Celem wystąpienia jest przedstawienie definicji broni palnej i  towarzyszących skutków 
jej zastosowania znalezionych na miejscu zdarzenia. Omówiony zostanie także przedmiot 
kryminalistycznych badań pozostałości po wystrzałach z broni palnej, pozwalający wnioskować 
m.in. o  fakcie użycia broni palnej, rodzaju użytej amunicji, przybliżonej odległości strzału, 
a także identyfikacji osoby strzelającej.

Być czy wyglądać? Estetyzacja ciała 
w kontekście przemian wartości w epoce ponowoczesnej

Magdalena Rak-Suska, magdalenarak@onet.eu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych, www.kul.pl

W związku z dynamicznymi przeobrażeniami, jakie zaszły w sferze społeczno-kulturowej 
wykształciły się nowe wzorce myślenia, stylów życia oraz wyznawanych wartości. Najczęściej 
pojęcia ponowoczesności, postnowoczesności czy postmodernizmu używane są zamiennie 
w odniesieniu do szeroko pojmowanych przekształceń społecznych. W epoce ponowoczesnej 
zauważa się przeobrażenia w zakresie wartości tj. przejście od wartości tradycyjnych, w których 
dominowały patriarchalne (tradycyjne) wzorce rodziny, pewien stały podział ról społecznych, 
uznawanie instytucji i  autorytetów (głównie religijnych) do wartości świecko-racjonalnych 
podkreślających rolę osiągnięć, sukcesów, wolności, indywidualizmu oraz demokratyczną 
partycypację w życiu społecznym. W dobie globalizacji, modernizacji i rozwoju gospodarczego 
wartości tradycyjne powoli zostają zastąpione wartościami charakterystycznymi dla 
konsumpcji, w których ważną rolę odgrywa hedonizm, sekularyzacja oraz indywidualizacja. 
Estetyzacja ciała w tym kontekście ujmowana jest jako forma ekspresji własnego „Ja” poprzez 
podnoszenie walorów estetycznych ciała. Zjawisko to wykształciło się w  oparciu o  procesy 
zacierania się granic zachodzących między sztuką, a  życiem codziennym. Ciało w  epoce 
ponowoczesnej jest obiektem doznań i  konsumpcji. W  niniejszej pracy estetyzację ciała 
przedstawiono w kontekście przemian wartości, które stworzyły nowe pole do rozwoju tego 
zjawiska.

Co robi Geralt w Bronowicach, 
czyli prawnoautorski charakter easter-eggów

Marta Musidłowska, marmusid@gmail.com, European Horizons, Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego

Celem niniejszej pracy jest wskazanie możliwej kwalifikacji prawnej zagadnienia 
wykorzystywania elementów rozmaitych tekstów kultury w przemyśle gier komputerowych. 
Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym w świetle prawa autorskiego są tzw. easter-eggi 
i na jakiej podstawie prawnej możliwe jest ich umieszczanie w grach wideo. 

Wraz z  rozwojem nowych technologii co raz bardziej zaciera się granica pomiędzy 
dotychczasowym rozumieniem pojęć kultury wysokiej i  kultury masowej. Dzięki niemal 
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nieograniczonym możliwościom technologicznym twórcy mogą czerpać z  dorobku 
kulturalnego w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. 

Na kanwie tak ukształtowanych przemian gra komputerowa, uważana wcześniej za czysto 
rozrywkowy produkt kultury masowej, zaczęła być postrzegana jako jeden ze środków 
artystycznego wyrazu o szczególnym, interaktywnym i multimedialnym charakterze. 

Ze względu na co raz częstszą praktykę wzbogacania fabuły gier komputerowych o nawiązania 
do innych tekstów kultury i różnorodny charakter tych odniesień, konieczne jest przyjrzenie 
się temu zjawisku z perspektywy prawa własności intelektualnej. 

Dokonana w  niniejszej pracy analiza formalno-dogmatyczna poszczególnych instytucji 
prawa autorskiego ma na celu wykazać złożoność problematyki easter-eggów w  utworach, 
jakimi są gry komputerowe.

Co Ty wiesz o ociepleniu? (Nie)znajomość kampanii społecznych 
dotyczących ochrony środowiska wśród studentów pedagogiki

Ariadna Ciążela, adciazela@aps.ed.pl, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i  Edukacji, 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników badania dotyczącego znajomości kampanii 
społecznych poświęconych ochronie środowiska naturalnego. Badanie przeprowadzono 
w 2019 roku na grupie 100 studentów pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
Uczestnicy pytani byli o to, które spośród wymienionych kampanii społecznych są im znane, 
jak również m.in. o  to, jakiego wydarzenia dana kampania dotyczyła, w  jakim mieście się 
odbywała, kto brał w  niej udział lub kto był jej organizatorem. Wyniki wskazują na bardzo 
niską znajomość kampanii społecznych. Żadnej z wymienionych kampanii nie znało więcej 
niż 30 osób spośród 100, natomiast 9 spośród 20 wymienionych kampanii kojarzone było przez 
mniej niż 10 uczestników. Nawet kampanie sprzed kilku miesięcy okazała się pamiętać jedynie 
niewielka część respondentów. W  kwestionariuszu znalazły się również nazwy kampanii 
nieistniejących. Większy odsetek uczestników zadeklarował znajomość kampanii fikcyjnych 
niż w przypadku większości istniejących.

Cyberprzestępczość – nowe zagrożenie 
dla konsumentów usług finansowych

Edyta Szumilas, szumilae@uek.krakow.pl, Instytut Prawa, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, www.uek.krakow.pl

Cel referatu stanowi zaprezentowanie kluczowych zagadnień dotyczących cyber-
przestępczości w kontekście usług finansowych, ochrony konsumenta, przestępstw związanych 
z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej oraz stosowanych metod przeciwdziałania tego typu 
atakom.

Cyberprzestępczość jest to zagrożenie, które nieustannie dynamicznie się rozwija, 
koncentrując się na nowych technologiach, w  szczególności tych związanymi z  rynkami 
finansowymi. Zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępstw służą rozwiązania organizacyjno-
techniczne stosowane przez instytucje finansowe oraz tworzenie regulacji prawnokarnych. 
Z przeprowadzonej analizy wynika iż konsument, jako z natury swej słabszy uczestnik obrotu, 
narażony jest w sposób szczególnie mocny na nowe, nieznane wcześniej zagrożenia wynikające 
z tego rodzaju działań.
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W referacie poddano analizie główne trendy w zakresie cyberprzestępczości i cyberzagrożeń 
dotykające konsumentów usługami finansowymi. W  opracowaniu zostały wykorzystane 
metody badawcze z  zakresu analizy źródeł piśmienniczych, aktów prawnych oraz analiza 
danych behawioralnych. W  badaniu wykorzystano dane empiryczne z  raportu Internet 
Organised Crime Threat Assessment (iOCTA) – jednostki Europolu zajmującej się zwalczaniem 
cyberprzestępczości oraz krajowego raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Czy istnieje optymalny rozmiar sektora publicznego?

Damian Liszatyński, damian@liszatynski.eu, Instytut Nauk Socjologicznych, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sektor publiczny jest finansowany przez opodatkowanie sektora prywatnego. Dostarcza on 
niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa usług publicznych. Zbyt wielkie obciążenie 
sektora prywatnego nakładami na sektor publiczny (nadmierna fiskalizacja) powoduje 
spowolnienie rozwoju gospodarczego, którego efektem jest brak środków na inwestycje 
i  pogarszająca się sytuacja socjoekonomiczna społeczeństwa. Z  drugiej jednak strony, 
zbyt niskie wydatki na usługi publiczne, takie jak edukacja, zdrowie, czy infrastruktura, 
skutkują niedostatecznymi warunkami do szybkiego rozwoju gospodarczego. Dlatego można 
przypuszczać, że istnieje optymalny rozmiar sektora publicznego, który zapewnia konieczne 
i  wystarczające warunki rozwoju, a  jednocześnie nie stanowi zbędnego ciężaru dla sektora 
prywatnego, dzięki czemu, w  danym otoczeniu rynkowym, możliwy jest do osiągnięcia 
maksymalny wzrost gospodarczy.

 Istnienie takiego optymalnego rozmiaru sektora publicznego można wyznaczyć za pomocą 
tzw. krzywej Rahna (w  literaturze znanej również jako krzywa Armeya, Scully lub BARS – 
od nazwisk jej badaczy: Barro, Armey, Rahn, Scully), która przedstawia zależność między 
rozmiarem sektora publicznego a wzrostem PKB. Niniejszy referat ma na celu przybliżenie 
aktualnego stanu badań nad krzywą Rahna i  optymalnym rozmiarem sektora publicznego. 
Zostanie w  nim przeprowadzona analiza porównawcza dotychczasowych wyników badań, 
zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka trzyletniego. Propozycje 
uzupełnień dotyczących rozwoju sfery emocjonalno-społecznej drogą 

aplikacji urządzenia elektronicznego

Joanna Bernadeta Ćwiąkała, Katedra Andragogiki i  Socjologii Edukacji, Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna w  Warszawie, joanna.cwiakala@gmail.com, tel. 607 691 448; Jerzy Czykwin, jurek.
czykwin@gmail.com, Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego w Białymstoku, tel. 731 130 032

Diagnoza rozwoju psychoruchowego jest elementem tworzenia optymalnych warunków 
rozwoju dziecka. Szczególnym rodzajem diagnozy jest diagnoza funkcjonalna umożliwiająca 
uzyskanie informacji o poziomie rozwoju dziecka, wyłonienie nieprawidłowości oraz odkrycie 
jego uzdolnień. Szczegółowa i  całościowa diagnoza wymaga zastosowania różnych metod 
i narzędzi diagnostycznych. Cenną wiedzę w tym zakresie ujmuje Karolina Skarbek i Irmina 
Wrońska w książce pt.: „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 
przedszkolnym”, gdzie omówione są etapy przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej w oparciu 
o osiem sfer rozwojowych (wymiarów), standardy rozwoju danej sprawności oraz propozycje 
prób diagnostycznych do ich oceny (wskaźniki).
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Celem tego wystąpienia jest zaprezentowanie poszerzenia i uzupełnienia o inne wymiary 
diagnozy sfery emocjonalno-społecznej przy wykorzystaniu urządzenia elektronicznego. 
Uwzględniono dodatkowe wymiary takie jak Obraz własnej osoby, Reakcje dzieci na cierpienie 
rówieśników i  Reakcje dzieci w  sytuacjach nowych oraz zaproponowano powiązane z  nimi 
standardy i wskaźniki a także omówiono ich znaczenie. Diagnoza rozwoju psychoruchowego 
dziecka trzyletniego w  ramach tych uzupełniających wymiarów, standardów i  wskaźników 
będzie analizowana zarówno w perspektywie teoretycznej, w szczególności w świetle „Teorii 
rozwoju psychosocjologicznego” Erika Eriksona oraz praktycznych, wieloletnich doświadczeń 
Autorki jako nauczycielki wychowania przedszkolnego.

Dogmatyczno-kryminologiczne 
ujęcie przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce

Justyna Omeljaniuk, justyna1994onet.pl@onet.pl, doktorantka w  Katedrze Prawa Karnego 
i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białystoku, www.uwb.edu.pl

Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie uczestnikom Konferencji dogmatyczno-
kryminologicznego ujęcia przestępstwa kradzieży samochodów w  Polsce. Wystąpienie zostało 
podzielone na część dogmatyczną i kryminologiczną. W części dogmatycznej wskazano i opisano 
podstawę prawną penalizacji przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce tj. art. 278 Kodeksu 
Karnego z  1997  r. Część dogmatyczną prezentacji zaś, poświęcono przedstawieniu danych 
statystycznych odnośnie tegoż przestępstwa. Dane te uzyskano z rocznych raportów policyjnych 
opublikowanych na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Ze względu na różnorodność 
danych zawartych w  wyżej wspomnianych raportach dokonano ich podziału na dwa okresy 
czasowe – tj. od 1999 do 2012 roku oraz od 2013 do 2018 roku. Podział taki przyjęto również, ze 
względu na fakt, że od 1 stycznia 2013 roku zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego 
Policji, dane przetwarzane są w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Dane archiwalne zaś, (do 
31 grudnia 2012 r.) są przetwarzane w systemie Temida. Analiza literatury przedmiotu oraz danych 
statystycznych pozwoliły na dokonanie charakterystyki przestępstwa kradzieży samochodów.

Dopuszczalność stosowania przez pracodawców dodatkowych 
zabezpieczeń w umowach wzajemnych z pracownikami

Bogdan Bukowczyk, bogdan04@onet.eu; Seminarium doktoranckie – WSPIA Rzeszowska Szkoła 
Wyższa, www.wspia.eu

Praca powstała jako materiał na konferencję naukową TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność 
kluczem do rozwoju.” Celem pracy jest przedstawienie dopuszczalności stosowania przez 
pracodawców dodatkowych klauzul na zabezpieczenie ich praw w umowach z pracownikami 
zawieranych na pograniczu prawa pracy i  prawa cywilnego. W  niniejszej pracy zostały 
przedstawione rozwiązania dające pracodawcy możliwość zabezpieczenia jego interesów 
poprzez wprowadzenie do niektórych umów np. o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia, umowy szkoleniowej czy umowy o  pożyczkę z  ZFŚS dodatkowych 
zabezpieczeń np. w  postaci weksla lub odpowiednich zapisów o  karze umownej. Wyżej 
wymienione umowy zawierane z  pracownikami obowiązują często również po ustaniu 
stosunku pracy i w związku z tym pracodawcy nie mają możliwości wyegzekwowania od byłych 
pracowników należnych zobowiązań. Zaprezentowany problem ma związek z niedopuszczalnym 
stosowaniem w umownych stosunkach pracy rozwiązań mniej korzystnych dla podwładnych 
od tego co gwarantują przepisy kodeksu pracy. Mając na uwadze powyższe koniecznym staje 
się zabezpieczenie dla pracodawców możliwości stosowania zapisów kodeksu cywilnego 
w umowach z pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego zawieranych z pracownikami.
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Doskonalenie ergonomiczności warunków funkcjonowania człowieka 
z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoR) – studium przypadku

Daria Walkowiak, daria_walkowiak@o2.pl, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika 
Poznańska, www.fem.put.poznan.pl; Małgorzata Sławińska, malgorzata.slawinska@put.
poznan.pl, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, www.fem.put.poznan.pl

Celem wystąpieniajest przedstawienie wyników badań dotyczących określenia możliwości 
wykorzystania Internetu Rzeczy do poprawy ergonomiczności warunków pracy nauczyciela 
w oddziale przedszkolnym. Praca z małymi dziećmi wymaga od osoby dorosłej elastycznego 
dostosowywania się możliwości dziecka. W  pracy skoncentrowano się obciążeniach 
szkieletowo – mięśniowych, przyjmowaniu pozycji wymuszonej i na parametrach mikroklimatu.

Ocenę obciążenia statycznego wykonano z zastosowaniem metody OWAS (Ovako Working 
Posture Analysis System). Otrzymane wyniki wskazały na liczne przyczyny przeciążeń. 
Wybór zaproponowanej metody został zdeterminowany jej możliwością równoczesnego 
wyprowadzenia działań korekcyjnych. 

Na etapie opracowywania wniosków w  zakresie planowania działań doskonalących 
zaproponowano systemowe podejście do automatycznej modyfikacji organizacji pracy 
nauczyciela z  wykorzystaniem IoR. Zbadano możliwości monitorowania czasu ekspozycji 
przyjmowane pozycji ciała, którą przyjmuje nauczyciel podczas pracy z dziećmi. Utworzono 
model dziedziny istotnych elementów systemu pracy nauczyciela przedszkolnego. Opracowano 
reguły zarządzania warunkami funkcjonowania nauczyciela w  celu sterowania czynnikami 
ergonomicznymi, aby uzyskać optymalne relacje w systemie jego pracy.

Edukacja online – szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego

Wioleta Gałat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tempo życia powoduje, że niemalże w  każdej sferze życia człowieka poszukiwane są 
rozwiązania umożliwiające na szybsze realizowanie danych czynności. Liczy się szybkość 
reakcji, która często warunkuje powodzenie działania. W dynamicznym świecie, także i dostęp do 
informacji jest o wiele szybszy jak i nieograniczony terytorialnie, dzięki Internetowi. Informacje 
nas otaczają, a coraz większym wyzwaniem staje się selekcja docierających do nas komunikatów. 
Zachodzące zmiany stają się szansą do wprowadzania nowych rozwiązań w edukacji. Z drugiej 
natomiast strony wprowadzanie zmian w sposobach edukacji wydaje się nieuniknione w tak 
dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie. W  2012 roku na szeroką skalę zaczęły się 
pojawiać masowe otwarte kursy online (MOOC). Możliwość uczestniczenia w kursie z dowolnego 
miejsca na świecie jak i  o  dowolnej porze zrewolucjonizowała rynek edukacyjny. Pojawiły 
się prywatne platformy z  kursami, jak i  uniwersytety zaczęły tworzyć swoje własne kursy.  
 Prócz wielu zalet edukacji poprzez kursy internetowe, rozwiązanie to niesie za sobą również 
wady, jak chociażby problem z weryfikacją efektów kształcenia. Zasadniczym wyzwaniem jest 
także zrezygnowanie z bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem, który był kluczowy 
w  dotychczasowych modelach edukacji. Celem artykułu jest krytyczna analiza masowych 
otwartych kursów online. Analiza pozwoli lepiej zrozumieć rosnącą popularność edukacji 
online.
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Ewaluacja projektów międzynarodowych. Teoria i praktyka

Małgorzata Kaczmarek, Kaczmarek.mg99@gmail.com, Wydział Inżynierii Zarządzania, 
Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl

W teorii ewaluacja projektu jest elementem całego procesu projektowego, a co więcej jest 
ostatnim ogniwem pozwalającym wykreować miarodajny obraz całego zdarzenia które było 
kapitałochłonne. Ewa Gałka opisuje tak właśnie etap ewaluacji projektów, trudno się z tym nie 
zgodzić, jak również z pracą pod red. Jacka Pokorskiego o całej złożoności ewaluacji opartej na 
społecznych i ekonomicznych wskaźnikach.

Przedstawione zagadnienia teoretyczne mogą być często niepełne z  perspektywy ich 
praktycznego wykorzystania w  zakresie ewaluacji projektów międzynarodowych. Choć 
pojęcie ewaluacji rozpatrywano jako integralny element procesu projektowego, to w praktyce 
pewne założenia były nierealizowalne. Obserwacje badawcze prowadzone były w zespołach 
międzynarodowych zarówno od strony osób zajmujących się przygotowaniem ewaluacji i osób 
w  niej uczestniczących. Analizowano wykorzystywane metody łącznie z  ich skutecznością 
w  określonej grupie docelowej, a  także popełniane błędy zarówno merytoryczne jak 
i wykonawcze, które przyczyniają się do spadku efektywności procesu bądź zniekształcenia 
danych. Mnogość teoretycznych prac naukowych o  tematyce ewaluacyjnej powinna 
z  powodzeniem wykluczać błędy zespołów projektowych, dlatego badacz zderzył ze sobą 
twardą teorię z naturalnym środowiskiem ewaluatorów, przez co próbuje wskazać zagrożenia 
i  luki między zagadnieniami teoretycznymi, a  praktyką w  projektach międzynarodowych, 
który nie pozwala na pełne poznanie miarodajnego obrazu projektu.

Fenomen pedagogiczny „Ognisk Wychowawczych” jako placówek 
instytucjonalnych przeciwdziałających niedostosowaniu i sieroctwu 

społecznemu dzieci i młodzieży w XX i XXI wieku

Karolina Garbacz, caroline.garbacz@gmail.com, doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej 
i Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, www.kul.pl

Placówki opiekuńczo-wychowawcze o  nazwie „ognisko” pojawiły się w  systemie opieki 
nad dzieckiem w latach 20. XX wieku. Początkowo powoływano je tylko dla dzieci szkolnych, 
Uczono w  nich samorządności, ofiarności społecznej oraz oddziaływano pedagogicznie na 
rodziny dzieci. Równolegle rozwijał się także nurt ognisk dla „dzieci ulicy”, których twórcą był 
Kazimierz Lisiecki. Było to miejsce, które miało cechy domu rodzinnego. Dyrektora nazywano 
„Dziadkiem”, kucharki – ciociami, a wychowawców – kolegami. 

Ogniska Wychowawcze przetrwały do dziś. Ich rozwój przypadł szczególnie na lata 90. 
XX wieku za sprawą Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Zauważono, że 
współczesne dzieci różnią się od tych z  początku XX wieku – to wymagająca resocjalizacji 
młodzież, która spędza czas w klubach, na portalach internetowych, ale także w parkach czy 
dworcach. Ich rodzice to już nie tylko osoby uzależnione, niezaradne życiowo, ale coraz częściej, 
także ludzie dobrze usytuowani, ale nieustannie zapracowani, niemający czasu dla swoich 
dzieci. Dlatego placówki, odpowiadając dzisiejszym potrzebom i realiom, oprócz zajęć typowo 
świetlicowych, tj.: plastyczne, muzyczne, sportowe, zapewniają wychowankom i ich rodzinom 
kompleksowe wsparcie specjalistyczne oraz stanowią formę pomocy instytucjonalnej, która 
wspomaga wychowywanie dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym w  rodzinie 
własne, bez konieczności oddzielania go od niej.
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Fenomen przestępczości nieletnich w świetle badań empirycznych

Marzena Zieziula, zieziula.marzena@gmail.com, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział 
Prawa, Uniwersytet w  Białymstoku prawo.uwb.edu.pl; Milena Zajkowska, milena.zajkowska@
gmail.com, Katedra Prawa Karnego i  Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w  Białymstoku 
prawo.uwb.edu.pl

Przestępczość osób nieletnich jest ogromnym problemem społecznym. Celem opracowania 
jest ukazanie fenomenu przestępczości nieletnich w  świetle badań statystycznych oraz na 
podstawie przeprowadzonych badań aktowych. Tekst ten jest próbą udzielenia odpowiedzi na 
pytania: jak kształtuje się przestępczość nieletnich w ostatnich latach oraz jakie najczęściej 
przestępstwa oni popełniają? Przeprowadzone badania dowodzą tezy, że przestępczość 
nieletnich w  coraz większym stopniu jest powszechnym zjawiskiem, dotykającym różne 
grupy społeczne, od tych o niskich dochodach, po zamożne rodziny. Ze względu na złożoność 
zjawiska i różnorodność czynników, które je kształtują problem przestępczości nieletnich jest 
jak najbardziej aktualny.

Z  przeprowadzonych badań wynika, że nieletni popełniają najwięcej przestępstw 
kryminalnych, są to m.in. Kradzieże, kradzieże z  włamaniem, coraz częściej popełniają 
przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, użyciem nadmiernej siły, przemocy, agresji. 
Często ofiarami tych przestępstw padają najbliżsi (matka, rodzeństwo). Należy również 
podkreślić, że nieletni coraz bardziej czują się bezkarni. Opiekunowie nie są w stanie skutecznie 
reagować na przejawy demoralizacji swoich nieletnich wychowanków.

Funkcje wykonawcze u seniorów z różnym poziomem rezerwy 
poznawczej – badania wstępne

Jagoda Kamila Marszałek, jagoda.marszalek1@gmail.com, studentka V roku 
psychologii UMCS, specjalności: psychologia kliniczna i  neuropsychologia; opiekun 
merytoryczny: dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS, Katedra Psychologii 
Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 
Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Wstęp: Proces starzenia się jest związany ze spadkiem sprawności poznawczej. Jednak 
populacja osób starszych jest heterogeniczna pod względem funkcjonowania poznawczego. 
Rezerwa poznawcza (cognitive reserve  – CR) jest definiowana jako wiedza, umiejętności 
i  doświadczenia zgromadzone w  ciągu życia. Koncepcja CR nawiązuje do sytuacji, w  której 
deficyty poznawcze nieujawnianą się lub są słabo nasilone pomimo obecności zmian 
patologicznych w  mózgu. Obecnie CR jest coraz częściej wykorzystywana do wyjaśniania 
zróżnicowania indywidualnego kondycji poznawczej wśród seniorów. Dotychczasowe 
wyniki badań wskazują na to, że rolą CR jest optymalizacja funkcjonowania poznawczego 
i/lub spowalnianie rozwoju procesu otępiennego. Wyższy poziom CR może pełnić funkcję 
protekcyjną dla procesów wykonawczych i sprzyjać pomyślnemu starzeniu się. 

Cel: Celem podjętych badań było określenie, czy poziom zasobów poznawczych różnicuje 
poziom funkcji wykonawczych u osób w wieku senioralnym.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 41 osób w wieku 60-85 lat (M = 66,56; SD = 6,70), 
w  tym 27 kobiet i  14 mężczyzn. Do oceny funkcji wykonawczych wykorzystano  – Test 
Łączenia Punktów (Wersja A i B), próby fluencji werbalnej (kategorialna i semantyczna), próbę 
eksperymentalną Testu Interferencji Nazw i Kolorów Stroopa oraz podtest Powtarzanie Cyfr 
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(Wprost i Wspak) ze Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, wersji zrewidowanej (WAIS-R). 
Wskaźnikiem CR była suma punktów uzyskanych w ankiecie dotyczącej stopnia aktywności 
w  różnych sferach życia, poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej i  czynności 
wykonywanych w  wolnym czasie w  różnych okresach życia. Na podstawie wyniku Ankiety 
Doświadczeń Życiowych wyodrębniono dwie grupy osób: o niskim (N = 33) i wysokim poziomie 
CR (N = 8). Porównano te grupy ze względu na wyniki uzyskane w  zadaniach mierzących 
sprawność funkcji wykonawczych. 

Wyniki: Grupy o  różnym poziomie CR różniły się pod względem wybranych zdolności 
poznawczych. Grupa o  wyższym CR uzyskała wyższe wyniki w  niektórych zadaniach 
angażujących pamięć operacyjną i kontrolę wykonawczą. 

Wnioski: Wyższy poziom CR sprzyja uzyskiwaniu wyższych wyników w niektórych zadaniach 
angażujących funkcje wykonawcze. Prowadzenie aktywnego stylu życia wiąże się z  lepszym 
funkcjonowaniem poznawczym w wieku senioralnym. 

Funkcjonowanie psychofizyczne osób wykonujących zawód 
podwyższonego ryzyka w kontekście postrzegania śmierci

Anna Marchewka, annaa.marchewka@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk 
Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Strażacy w swojej pracy wielokrotnie i nieporównywalnie częściej niż inne grupy zawodowe 
ryzykują swoje życie. Ich pracy towarzyszy silny stres i poczucie odpowiedzialności za życie 
własne oraz innych. Tak specyficzne warunki sprawiają, że tematyka śmierci jest ciągle obecna 
w ich życiu, a od sposobu jej postrzegania może zależeć ich funkcjonowanie, zarówno w pracy, 
jak i w życiu poza pracą. Przeprowadzone wcześniej badania na strażakach wskazują na wyższe 
nasilenie problemów natury psychicznej, w  tym objawów depresji (Hom, 2016), zaburzeń 
snu (de Barros, 2011), nadużywania substancji psychoaktywnych (Carey, 2011) w tej grupie 
zawodowej, w porównaniu z populacją ogólną.

Celem niniejszej pracy było zbadanie związków postaw wobec śmierci z funkcjonowaniem 
emocjonalnym u strażaków. Otrzymane wyniki potwierdziły istnienie związku między lękiem 
przed śmiercią a nasileniem depresji, bezsennością, niepokojem wśród strażaków. Natomiast, 
nie wystąpiły istotne statystycznie korelacje pomiędzy lękiem przed śmiercią a symptomami 
somatycznymi i zaburzeniami funkcjonowania. 

Śmierć może być postrzegana przez pryzmat lęku lub jako lepsza alternatywa w obliczu zła 
tego świata; jako cel ludzkiej egzystencji; można uciekać od myślenia o niej, albo traktować 
jako naturalną kolej rzeczy. Uzyskane wyniki pokazują, że stosunek do śmierci może rzutować 
na zdrowie psychiczne i późniejsze funkcjonowanie strażaków.

Interdyscyplinarność jako cecha badań nad turystyką 
w świetle analiz przeprowadzonych metodą 

Obrazowania Metodologicznego Prac Naukowych ©

Wiesław Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, 
Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania

Turystyka, jako zjawisko o dużym i stale rosnącym znaczeniu społecznym i gospodarczym, 
budzi zainteresowanie reprezentantów różnych dziedzin i  dyscyplin nauki, a  dorobek 
wyłaniający się z  badań nad turystyką cechuje się wyjątkowo dużą interdyscyplinarnością. 
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Wystąpienie ma na celu analizę różnorodnych podejść i  metod badawczych oraz próbę 
określenia dominujących profili metodologicznych publikacji naukowych na temat turystyki, 
przy wykorzystaniu nowatorskiej metody OMPN ©. Dodatkowym celem pracy jest sprawdzenie 
przydatności tej metody oraz powstających w efekcie jej zastosowania graficznych abstraktów 
jako instrumentu wizualizacji i  profilowania metodologicznego prac naukowych. Z  uwagi 
na swój uniwersalny charakter, mogłyby one służyć do wzbogacenia przekazu informacyjny 
tradycyjnych systemów abstraktowania stosowanych w czasopismach naukowych. W badaniach 
posłużono się zestawem 10 dychotomicznie ujętych par cech metodologicznych (np. badania 
ilościowe-badania jakościowe, analiza-synteza, indukcja-dedukcja itd.). Badaniami objęto 186 
artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2018.

Jakim autorytetem jest biegły? O argumencie z autorytetu eksperta 
na przykładzie opinii biegłego w polskim procesie karnym

Krzysztof Frąszczak, fraszczakk1994@gmail.com, Szkoła Doktorska KUL, www.kul.pl

Problematyka argumentu z  autorytetu istniała w  dyskursie społecznym od dawna, 
a  zagadnienie autorytetu powracało w  kolejnych epokach. Wraz ze wzrostem znaczenia 
odwoływania się do wiedzy ekspertów, czy autorytetów zmienił się również kontekst 
funkcjonowania argumentów z autorytetu. 

Zagadnienie to wyszło poza dyskurs społeczno-polityczny i z czasem przeszło do dyskursu 
prawnego. Postępująca technika sprawiła, że sędziowie stali się niejako zależni od opinii 
biegłych. Wymóg posiadania zaawansowanej wiedzy w wielu dziedzinach przekracza możliwości 
sprawnego funkcjonowania postępowania sądowego bez zwracania się o kompleksowe opinie 
fachowców występujących w charakterze biegłych sądowych lub tzw. biegłych prywatnych. 

Biegły przedkłada jednakże jedynie opinie organom procesowym, nie mając mocy 
decyzyjnej. To do organów procesowych należy ocena opinii i jej akceptacja lub wezwanie od 
usunięcia niejasności, niepełności w niej występujących lub sprzeczności między opiniami. 
Celem wystąpienia jest omówienie struktury argumentu z autorytetu eksperta na przykładzie 
opinii biegłego sądowego lub tzw. prywatnej opinii składanej w postępowaniu karnym.

Kilka refleksji na temat środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania w procesie karnym

Michał Ignasiak, ignasiakmich@wp.pl, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, www.wpia.uni.lodz.pl

Jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych w postępowaniu karnym jest tymczasowe 
aresztowanie. Z  uwagi na jego dolegliwość (jest to jedyny środek zapobiegawczy w  k.p.k. 
o charakterze izolacyjnym) zasadnym jest pochylenie się nad prawidłowością jego stosowania 
w praktyce.

Wystąpienie ma na celu wskazanie głównych problemów praktycznych z jakimi muszą zmagać 
się obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, zarówno na etapie dotyczącym zastosowania 
tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego, jak i jego przedłużenia. Następnie 
przedstawione zostanie zagadnienie dotyczące zagwarantowania podejrzanemu realnego 
prawa do obrony w  postępowaniu przygotowawczym w  kontekście stosowania ww. środka 
zapobiegawczego. 



123

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Głównym celem wystąpienia jest zaakcentowanie realnego problemu dotyczącego 
sytuacji podejrzanego w  procesie karnym, a  także roli jego obrońcy z  punktu widzenia 
dynamiki postępowania, a  także ochrony praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej w dobie obecnych zmian legislacyjnych. 

Klęska żywiołowa jako czynnik destabilizacji 
i przyczyna sytuacji kryzysowych

Piotr Ciach, piotr.ciach1988@gmail.com, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, 
Uniwersytet Łódzki, www.wsmip.uni.lodz.pl

Na świecie niemal codziennie dochodzi do zdarzeń mających charakter klęski żywiołowej. 
Ich wystąpienie w większości przypadków jest niezależne od sytuacji gospodarczej, systemu 
politycznego czy statusu międzynarodowego państwa, na obszarze którego występują. Dotyczy 
to zwłaszcza zjawisk atmosferycznych i  hydrologicznych, będących głównym generatorem 
katastrof naturalnych. Spostrzeżenia te prowadzą do konstatacji, że pomimo znacznego 
postępu naukowo-technicznego współczesnych społeczeństw, kluczową cechą znacznej 
części klęsk żywiołowych jest ich nieuchronność, a likwidacja ich skutków prawdopodobnie 
zawsze pozostanie znaczącym wyzwaniem nawet dla państw wysoko rozwiniętych. Celem 
wystąpienia jest opis i analiza wpływu tego typu zjawisk na rozmaite aspekty funkcjonowania 
państwa. Opierając się między innymi na metodologii studium przypadku przedstawiono, jakie 
konsekwencje i procesy zostają zazwyczaj zainicjowane przez tytułowe wydarzenia na gruncie 
politycznym, ekonomicznym, społecznym czy organizacyjnym. Ponadto, scharakteryzowane 
zostały polskie regulacje prawne dotyczące definicji klęski żywiołowej, sposobów postępowania 
i  prerogatyw państwa w  razie jej wystąpienia oraz instrumentów prawnych służących 
ograniczeniu jej konsekwencji. Wskazane zostały także przykłady działań różnych szczebli 
administracji, których celem jest ochrona ludności i jej dobytku przed skutkami takich zjawisk.

Konfrontacja metod zarządzania dostępnym czasem w ujęciu 
perspektywy masowej, a wyniki badań naukowych

Tomasz Sikorski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Czas jest bardzo cennym dobrem, którego nie da się odzyskać. Pojawił się problem 
efektywnego zarządzania dostępnym czasem. Popyt na czas wygenerował wielu autorów, 
twórców, nauczycieli uczących innych jak skutecznie zarządzać sobą w czasie. Opracowanie 
dotyczy weryfikacji spójności nauczania dużych grup społecznych popularnego zarządzania 
sobą w  czasie, a  zestawieniem z  badaniami naukowymi w  danym zagadnieniu. Problem 
badawczy dotyczy różnic i  podobieństw w  interpretacjach zarządzania czasem we 
wspominanych ujęciach. Celem pracy jest wstępna analiza krytyczna tekstów źródłowych 
literatury popularnej i opracowań naukowych, jak i przygotowanie podwalin do pogłębionych 
badań aspektu czasu w  nauce i  społeczeństwie. Wnioski dotyczą spójności i  rozbieżności 
wspomnianych perspektyw, jak i wartości materiału powszechnie dostępnego.
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Kredyty „frankowe” a niedozwolone postanowienia umowne – 
przegląd orzecznictwa sądowego

Jakub Ginszt, ginszt@gmail.com, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Ginszt

Na salach sądowych coraz częściej rozpatrywane są sprawy dotyczące kredytów 
waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Wyroki sądowe, szeroko opisywane w mediach, 
wzbudzają wiele emocji nie tylko wśród tzw. „frankowiczów”, których liczba według niektórych 
statystyk może wynosić nawet 900 tysięcy, ale również innych osób. O skali problemu świadczy 
fakt, iż w lutym 2020 r. rezerwy bankowe zabezpieczające procesy w sprawach tzw. kredytów 
„frankowych” przekroczyły 1,3 mld złotych.

W  niniejszym wystąpieniu zaprezentowano teoretyczne oraz praktyczne aspekty sporów 
prawnych związanych z  tzw. kredytami frankowymi, które skupiają się wokół zagadnienia 
niedozwolonych postanowień umownych.

W  tym celu przeprowadzono analizę orzecznictwa sądów krajowych oraz Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przegląd wydanych w ostatnich latach wyroków pozwolił 
wyeksplikować, czym są klauzule niedozwolone, jakie postanowienia umów są najczęściej 
podważane w procesach oraz jak są one oceniane przez sądy, dlaczego sąd może stwierdzić 
nieważność części lub całej umowy kredytowej oraz z  jakimi to może wiązać się skutkami, 
i wreszcie, czy można już mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy pozwalają udzielić odpowiedzi na wiele pytań 
nurtujących zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa. Mogą one także stanowić podstawę 
do zwiększenia świadomości prawnej nie tylko w  materii tzw. „kredytów frankowych”, ale 
również w zakresie innego rodzaju stosunków umownych.

Metoda doskonalenia bezpieczeństwa warunków funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością ruchową 

z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej

Wojciech Janura, janura@o2.pl, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 
www.fem.put.poznan.pl; Małgorzata Sławińska, malgorzata.slawinska@put.poznan.pl, Wydział 
Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, www.fem.put.poznan.pl

W  niniejszym wystąpieniu zaprezentowano metodę doskonalenia bezpieczeństwa 
funkcjonowania osób z  niepełnosprawnością ruchową, dzięki której uzyskano integrację 
indywidualnych danych osobowych z bazą wymagań systemowych powiązanych z eksploatację 
obiektów publicznych. 

We wstępnym etapie procesu badawczego przeprowadzono wnikliwa analizę literatury 
tematu i utworzono bazę informacji na temat wymogów prawnych i standardów stanowiących 
podstawę do opracowania autorskiej listy kontrolnej. W dalszym etapie badawczym została 
ona wykorzystana do oceny zakresu niezgodności zaprojektowanego obiektu budowlanych 
i ustalenia wielkości deficytów.

Istotną cechą zaproponowanego rozwiązania do doskonalenia bezpieczeństwa jest 
indywidualne podejście do oceny deficytów zasobów systemowych. Ogólne wytyczne są 
konfrontowane z  bieżącymi potrzebami osoby z  niepełnosprawnością w  odniesieniu do 
osobistego etapu odzyskiwania zdrowia, osiąganych efektów rehabilitacji lub skutków 
postępujących ograniczeń.
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Koncepcja wykorzystania technologii bezprzewodowej w  kontekście elastycznego 
dopełniania zasobów systemowych w  obiektach budowlanych, w  których osoba 
z  niepełnosprawnością przebywa cyklicznie, może pełnić element jej osobistego rozwoju 
i  motywacji do czynnego uczestniczenia w  doskonaleniu warunków bezpieczeństwa 
środowiska, w którym funkcjonuje.

Narzędzia pomiaru i diagnozy lojalności pracowników

Daria Smarżewska, d.smarzewska@pb.edu.pl, Katedra Zarządzania, Ekonomii i  Finansów, 
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, https://pb.edu.pl/

Zmieniające się warunki gospodarcze, rozwój nowych technologii czy trendy społeczne 
przyczyniają się do zmian strukturalnych na rynku pracy. Pozyskanie oraz utrzymanie 
pracowników przez jak najdłuższy okres stanowi wyzwanie dla współczesnych organizacji. 
Jedną z możliwości zarządzania pracownikami w organizacji jest kształtowanie poziomu ich 
lojalności. Posiadanie pracowników wykazujących się wysokim poziomem lojalności przynosi 
organizacji wiele korzyści w tym m.in.: zmniejszenie rotacji, wzrost przewagi konkurencyjnej 
czy wzrost zaangażowania pracowników. Aby określić, w  jaki sposób stymulować lojalność, 
w  pierwszej kolejności należy zidentyfikować jej poziom. Celem niniejszej publikacji jest 
systematyzacja wiedzy na temat narzędzi pomiaru oraz diagnozy lojalności pracowników. 
Metodą badawczą zastosowaną w  publikacji są analizy literaturowe. Z  analizy literatury 
przedmiotu wynika, że lojalność najczęściej mierzona jest poprzez jej główne elementy 
składowe, np. przez poziom zaangażowania pracownika. Do innych narzędzi pomiaru poziomu 
lojalności należą m.in.: personalne SWOT, 10-polowa analiza portfelowa lojalności, wskaźnik 
lojalności pracownika, czy wskaźnik eNPS. Publikacja przedstawia wybrane narzędzia 
pomiaru lojalności pracowników. Przeprowadzona analiza literaturowa narzędzi pomiaru 
lojalności pracowników daje podstawę do prowadzenia dalszych rozważań w  tym temacie, 
w szczególności empirycznej weryfikacji omówionych narzędzi.

Nielingwistyczna koncepcja normy prawnej

Jędrzej Janicki, jedrekjanicki1994@gmail.com; Katedra Teorii i  Filozofii Prawa, Uniwersytet 
Łódzki

Nielingwistyczna koncepcja normy prawnej w  polskim piśmiennictwie pojawiła się wraz 
z pracami K. Opałka i J. Woleńskiego. Nie spotkała się jednak z szerszym uznaniem w gronie 
teoretyków prawa  – obecnie prób jej rehabilitacji i  ponownej rekonstrukcji dokonuje 
M. Matczak. Celem referatu jest przedstawienie tej koncepcji normy prawnej, wraz ze 
wskazaniem szczególnie problematycznych kwestii z  nią związanych. W  pracy wskazane 
zostaną podobieństwa, lecz także zasadnicze różnice między omawianą koncepcją normy 
prawnej a  zwrotami niedookreślonymi czy generalnymi klauzulami odsyłającymi. Zgodnie 
z postulatami twórców teorii, zostanie ona skonfrontowana z teorią performatywów J. Austina. 
Nielingwistyczna koncepcja normy ciekawa jest zwłaszcza ze względu na uwzględnianie w sobie 
kryteriów walidacyjności, które daleko wykraczają poza stricte prawne aspekty, zbliżając tym 
samym całą teorię do rozważań z zakresu polityki prawa. W rozważaniach nad tą koncepcją 
normy prawnej niezbędne jest również umieszczenie jej w kontekście postulatów wykładni 
celowościowej. Celem referatu jest ukazanie tej nieco zapomnianej koncepcji, ze wskazaniem 
potencjalnej możliwości zastosowania jej postulatów w procesie stosowania prawa.
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Ocena skuteczności programów przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu osób starszych 

na przykładzie województwa mazowieckiego

Marta Seredyńska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i  Studiów 
Międzynarodowych, ms.martaseredynska@gmail.com

Zmiany demograficzne, które można było obserwować w  ciągu ostatnich lat sprawiły, że 
grupa osób starszych stała się bardzo istotnym odbiorcą podejmowanej polityki lokalnej, 
regionalnej i  krajowej. Starzejącego się dynamicznie społeczeństwa Polski dotykały jednak 
procesy wykluczenia społecznego, związanego z codziennym funkcjonowaniem. Szczególnym 
rodzajem wykluczenia społecznego było jednak wykluczenie cyfrowe, związane z nieustannie 
rozwijającymi się technologiami. Dotyczyło ono zarówno środowiska dużych aglomeracji, jak 
i mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich. Celem podjętych rozważań stał się więc jeden 
z  problemów współczesnego społeczeństwa, z  którym mierzy się grupa osób starszych  – 
mająca różnorodne potrzeby i  złożoną strukturę. W  wystąpieniu omówiono problem 
wykluczenia cyfrowego oraz konkretne programy, które podjęte zostały w  województwie 
mazowieckim. Opisanie konkretnych działań i projektów poddane zostanie także ocenie, mając 
na uwadze efekty i skuteczność prowadzonych inicjatyw oraz ich długofalowego wpływu i na 
społeczeństwo.

Ochrona interesu spółki w nowej formie prowadzenia działalności 
gospodarczej startupu, tj. Prostej Spółce Akcyjnej

Edyta Boguszewska-Czernikow, edyta_boguszewska@wp.pl, Uczelnia Łazarskiego

Dotychczas funkcjonujące formy prowadzenia działalności gospodarczej nie odpowiadały 
potrzebom przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorcom zakładającym startup.

Dnia 1.03.2021  r. wejdą w  życie przepisy, na mocy których wprowadzona zostanie nowa 
spółka kapitałowa, tj. Prosta Spółka Akcyjna dedykowana dla prowadzenia działalności 
z zakresu nowych technologii, w których największą wartością jest kapitał intelektualny.

Celem wystąpienia będzie porównanie nowej formy prawnej z  formami funkcjonującymi 
dotychczas, w  szczególności w  aspekcie ochrony interesu spółki oraz ocena skutków ww. 
regulacji.

Z  przeprowadzonej analizy wynika, iż Prosta Spółka Akcyjna rzeczywiście lepiej chronić 
będzie interes spółki aniżeli dotychczasowe formy prawne (np. poprzez tańsze koszty założenia 
spółki, niski kapitał zakładowy, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki 
know-how, pracy i  usług). Jednocześnie, widoczne jest, że w  mniejszym stopniu chronione 
będą interesy wierzycieli takiej spółki (niski kapitał zakładowy, prosta likwidacja spółki). 
Aktualnie porównanie możliwe jest jedynie w  teorii. Jest przy tym świadomość, że dopiero 
w  praktyce okaże się, jak nowe rozwiązanie funkcjonuje, czy rzeczywiście spełni potrzeby 
przedsiębiorców i czy w sposób fundamentalny nie będzie naruszać interesów wierzycieli. Te 
kwestie z kolei będą mogły być w przyszłości przedmiotem dalszych, pogłębionych badań.
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Ochrona praw przedsiębiorcy do domeny internetowej

Damian Dominik Leśniewski, lesniewski.dd@gmail.com, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział 
Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, prawo.uwb.edu.pl

Autor w swoim wystąpieniu dokona analizy zagadnienia ochrony praw przedsiębiorcy do 
domeny internetowej w polskim systemie prawa. W pierwszej części wykładu przedstawiona 
zostanie definicja domeny internetowej, jej charakter techniczny oraz prawny, oraz pokrótce 
omówiona kwestia rejestrowania domeny internetowej. Kolejny temat stanowić będzie problem 
ochrony praw do domeny internetowej jako oznaczenia odróżniającego przedsiębiorcy (firmy). 
Poruszona zostanie także kwestia domeny jako znaku towarowego i jej ochrony w kontekście 
ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej. Autor 
odniesie się do zagrożeń tzw. piractwa domenowego, m.in. cyberwildcatting, cybersquatting 
oraz typosquatting, a także metod rozwiązywania sporów dotyczących domen internetowych. 
Na koniec analizy szeroko ujętego problemu ochrony praw przedsiębiorcy do domeny 
internetowej, autor spróbuje odpowiedzieć na pytanie  – czy obecna regulacja prawna jest 
wystarczająca, oraz, jeśli odpowiedź będzie niejednoznaczna, przedstawić wnioski de lege 
ferenda, związane z zaprezentowanym zagadnieniem prawnym.

Odpowiedzialność cywilna w gminie i jej ubezpieczenie

Damian Artur Garnicz Garnicki

Gmina w  Polsce stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego i  jako jego 
element wykonuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone. Szerokie spektrum zagadnień 
związanych z jej funkcjonowaniem, z wykonywaniem zadań lub posiadanym mieniem wiązać 
się może z powstaniem szkód i roszczeń finansowych kierowanych do tej jednostki samorządu 
terytorialnego przez poszkodowanych obywateli. Naprawienie szkody (zarówno majątkowej 
jak i osobowej) wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania, czyli świadczenia należnego 
za jej doznanie. Przedmiotem moich badań było wskazanie źrodła i zasad odpowiedzialności 
cywilnej w  gminie, oraz na przykładzie dziesięciu gmin próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, czy w  ramach zawarcia umowy ubezpieczenia gmina może dokonać skutecznie 
transferu ryzyka na ubezpieczyciela i tym samym w przypadku winy może uniknąć wypłaty 
odszkodowania z budżetu. W Polsce, według stanu z 1 stycznia 2020 r., istnieje 2477 gmin – 
1533 gmin wiejskich, 642 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 gmin 
będących jednocześnie miastami na prawach powiatu.

Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw 
a bezpieczeństwo finansowe państwa

Mariusz Tomczyk, m.tomczyk@akademia.mil.pl, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział 
Zarządzania i Dowodzenia, https://www.akademia.mil.pl/

Bezpieczeństwem określa się taki stan otoczenia (wewnętrznego i zewnętrznego) podmiotu, 
przy którym jego potrzeby i  cele mogą być skutecznie realizowane. W  ujęciu państwa jako 
podmiotu finansowego za stan bezpieczny należy przyjąć sytuację, w której państwo dysponuje 
skutecznym mechanizmem egzekwowania danin publicznych a  także posiada odpowiednie 
zasoby finansowe do realizowania zadań, do których zostało powołane takich jak np. 
stymulacja gospodarki czy odpowiednia redystrybucja dochodów. W artykule podjęto próbę 
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zaprezentowania problematyki podatku dochodowego CIT (Corporate Income Tax) płaconego 
przez przedsiębiorstwa i jego znaczenia zarówno dla budżetu państwa (jako dochód budżetowy) 
jak i  przedsiębiorców (jako obciążenie finansowe). Artykuł wskazuje niedoskonałości tego 
instrumentu finansowego w  postaci podwójnego nakładania tego podatku na ta samą 
podstawę opodatkowania. Na podkreślenie zasługuje również argument, że (w opinii autora 
niniejszego tekstu) obecny mechanizm podatku CIT stanowi dodatkowy bodziec do stosowania 
w nadmiernym stopniu optymalizacji podatkowej przez przedsiębiorców.

Podejmowanie decyzji przez konsumentów w ekonomii behawioralnej

Dariusz Andrejuk, dariusz.andrejuk@gmail.com, Wydział Ekonomii i  Finansów, Uniwersytet 
w Białymstoku, www.uwb.edu.pl

Zachowania konsumentów są przedmiotem zainteresowania nie tylko nauk ekonomicznych 
lecz również innych dziedzin nauki, jak socjologia czy psychologia w  tym w  szczególności 
psychologia konsumenta. Nauki te postrzegają zjawisko konsumpcji zgoła inaczej i  kładą 
nacisk na inne akcenty niż teorie ekonomiczne. Nawet w ramach samej ekonomii istnieje szereg 
rozbieżności, co do modelowego ujęcia procesu konsumpcji. W  ostatnim czasie w  ramach 
ekonomii można jednak dostrzec próbę syntezy dokonań psychologii i ekonomii dokonującą 
się w ramach nowego nurtu – ekonomii behawioralnej. Mimo, że często jej dokonania stoją 
w  sprzeczności z  nurtem ortodoksyjnym ekonomii, w  tym w  szczególności z  koncepcją 
homo oeconomicus, to jednak wydaje się że są w  stanie wytłumaczyć zachowania ludzkie 
tam gdzie zawodzą neoklasyczne model. Przedstawiono podejście ekonomii behawioralnej 
do podejmowania decyzji ekonomicznych. Przedstawiono w  nim genezę powstania nurtu 
ekonomii behawioralnej oraz podstawowe problemy, którymi zajmuje się ta dyscyplina. 
Omówiono podstawowe założenia teorii perspektywy oraz błędy poznawcze wynikające 
z występowania uproszczonych metod wnioskowania.

Polemika z argumentami przeciwko intencjonalizmowi 
w procesie wykładni prawa

Jędrzej Janicki, jedrekjanicki1994@gmail.com, Katedra Teorii i  Filozofii Prawa, Uniwersytet 
Łódzki

Intencjonalizm jest stanowiskiem zakładającym konieczność uwzględniania intencji 
prawodawcy w  procesie stosowania (zwłaszcza interpretowania) prawa. Stanowisko to ma 
zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Argumenty przeciwników intencjonalizmu 
podzielić można zasadniczo na zastrzeżenia o  charakterze ontologicznym (non-existence 
objection) i  epistemologicznym (epistemological objection). Pierwsza grupa zarzutów 
sprowadza się do tego, że nie istnieje cos takiego jak intencja ciała kolektywnego tworzącego 
prawo (np. parlamentu). Druga grupa zarzutów mówi o tym, że nawet jeżeli możliwe byłoby 
przyjęcie istnienia tego typu intencji, to niemożliwe jest jej poznanie. Zarzuty te oparte 
są jednak na psychologicznym ujęciu intencji, które to ujęcie dla badacza prawa i  organu 
stosującego prawo nie jest wystarczająco operatywne. Nie odbierając wspomnianym zarzutom 
potencjalnej zasadności, wskazać można na argument polemiczny – wszak interpretacja, która 
nie odwołuje się do intencji nie może powoływać się na autorytet prawodawcy i taki sposób 
jej umocnienia (będzie to nawiązanie do koncepcji Authoritative Intention Thesis autorstwa 
Josepha Raza).
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Polityka Islandii w Arktyce w kontekście wyzwań zmian klimatu

Leszek Krzysztof Sadurski, lech061@wp.pl, Wydział Politologii i  Dziennikarstwa, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zmiany klimatu stanowią jeden z podstawowych wyznaczników polityk państw na świecie. 
Jest to spowodowane ich uniwersalizmem i  wpływem na wiele aspektów funkcjonowania 
państwa i  zamieszkującego go społeczeństwa. Jednocześnie zmiany klimatyczne mają 
niejednorodny charakter w różnych regionach na świecie. 

W Arktyce zmiany klimatu objawiają się w formie ocieplenia temperatury. Wynikiem tego 
znajdująca się tam od lat czapa lodowa na Oceanie Arktycznym ulega topnieniu, a na obszarach 
lądowych zauważone zostało zanikanie wiecznej zmarzliny. 

Skutkiem tego w  Arktyce zmienia się środowisko naturalne wywołujące nowe szanse, 
problemy i  zagrożenia dla położonych w  tym regionie państw. Owe wyzwania obejmują 
kwestie związane m. in. z ochroną środowiska, wydobyciem surowców, zagospodarowywaniem 
przestrzeni oraz wykorzystaniem bardziej dostępnych szlaków morskich. 

Islandia jest małym państwem arktycznym jednak świadomym swego położenia i  roli 
jaką może pełnić w regionie. I choć przez swą niewielkość wpływ zmian klimatycznych jest 
dotkliwszy, to prowadzona przez Islandię aktywna polityka zmierza do zrealizowania własnych 
interesów i zapewnienia sobie bezpieczeństwa w regionie arktycznym. 

Celem wystąpienia będzie przybliżenie charakterystyki Islandii jako państwa arktycznego, 
jej polityki w Arktyce w kontekście współczesnych zmian klimatu oraz pokazanie wpływu jaki 
te działania niosą na bezpieczeństwo Islandii i regionu arktycznego. 

Pracownicze Plany Kapitałowe w ujęciu prawnym i społecznym

Paweł Rakowski, Uniwersytet w Białymstoku

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w skrócie to system długoterminowego oszczędzania, 
którego celem jest zachęcenie obywateli do gromadzenia środków na okres po zakończeniu 
aktywności zawodowej. Zasady i  funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych 
reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o PPK. Jest to Program dobrowolny i powszechny. 
Zgodnie z ustawą pracownicy w wieku od 18 lat do 55 lat są automatycznie zapisywani do 
programu, jednak w dowolnym momencie mogą się wypisać. Interesujące jest to, że zgodnie 
z  art. 3 ust. 2 PPK zgromadzone środki mają charakter prywatny i  podlegają dziedziczeniu 
(jak wiemy inaczej kształtowało się to w  przypadku OFE). Środki z  PPK mogą być również 
w  dowolnym momencie wycofane, jednak wiąże się to ze stratą dofinansowania z  budżetu 
państwa i  odprowadzeniem składek do ZUS od wpłat pracodawcy. PPK jest finansowane 
z trzech źródeł: z wpłat pracodawcy, wpłat pracownika i dopłat z Funduszu Pracy.

Czy program PPK jest korzystny dla pracownika i pracodawcy? Jakie skutki społeczne może 
wywrzeć w ciągu kilku dekad?

Prakseologia jako nauka interdyscyplinarna

Mirosław Sułek, mirosu@wp.pl, Katedra Dyplomacji i  Instytucji Europejskich, Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Prakseologia tradycyjna poszukiwała ogólnych zasad sprawności ważnych – jak chciał tego 
na przykład polski prakseolog Tadeusz Kotarbiński – we wszystkich dziedzinach ludzkiego 
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działania  – w  gospodarstwie, obronie militarnej, lecznictwie, sądownictwie i  szkolnictwie. 
W  swoim wystąpieniu stawiam następującą tezę: dalszy rozwój prakseologii jako nauki 
o sprawnym działaniu wymaga nowego ujęcia ludzkiego działania. Polega ono na wyróżnieniu 
trzech odmiennych działań ludzkich w społeczeństwie. Są to – zgodnie z przyjętą konwencją 
terminologiczną  – współpraca, walka i  rywalizacja. Działania te opisują ekonomia, sztuka 
wojenna oraz nauka polityki (politologia, geopolityka), którym z  kolei w  sferze praktyki 
odpowiadają: zarządzanie, dowodzenie i  polityka. Sprawność działania w  każdym z  nich 
opiera się na odmiennej logice – inne jest rozumienie nakładów i efektów oraz rachunków 
efektywności. Powyższe rozróżnienie sugeruje, że istnieje prakseologia ogólna i prakseologia 
szczegółowa, przy czym prakseologia ogólna byłaby zbliżona do prakseologii tradycyjnej.

Preferencje wartości wśród uczniów szkół średnich

Magdalena Wędzińska, magdaw@ukw.edu.pl Katedra Filozofii Wychowania i  Edukacji 
Obywatelskiej, Wydział Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Celem pracy jest prezentacja rezultatów badań (prowadzonych w  strategii ilościowej 
na reprezentatywnej próbie osób badanych) dotyczących preferencji wartości wśród 
uczniów szkół średnich w  wojwództwie kujawsko-pomorskim, przy użyciu Skali Wartości 
Schelerowskich (SWS) . Wartości młodzieży rozaprtywane były w  kontekście materialnej 
etyki wartości Maxa Schelera. Na podstawie rezultatów badań można wnioskować o dużym 
zróżnicowaniu w preferencjach wartości hedonistycznych, witalnych, estetycznych, prawdy, 
moralnych i  świętych wśród uczniów liceów, techników i  szkół zawodowych. Co więcej, 
preferencje wartości młodzieży są zróżnicowane wśród uczniów każdego typu ze szkół 
w stosunku do modelowej hierarchii wartości zaproponowej przez Schelera. Badana młodzież 
największą estymą darzyła kolejno wartości: moralne, prawdy, hedonistyczne, święte, witalne 
i  estetyczne. W  analizowanych podskalach dla wartości witalnych badana młodzież wyżej 
ceniła siłę i sprawność fizyczną, zaś w zakresie wartości świętych badana młodzież wskazywała 
na większe znaczenie świętości świeckich. Rezultaty badań stanowią wkład w konstruowanie 
aksjologicznej charakterystyki współeczesnej młodzieży.

Problematyka obowiązków informacyjnych sądów w świetle art. 45 
Konstytucji RP – analiza w aspekcie prawnym i społecznym

Monika Wiszyńska, mon.wiszynska@wp.pl, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, www.
prawo.uwb.edu.pl

Prawo do sądu zostało zagwarantowane w artykule 45 Konstytucji RP. Jednym z istotnych 
elementów składających się na wskazane prawo jest prawo do odpowiedniego ukształtowania 
procedury sądowej. Niewątpliwie prawo to ma stanowić gwarancję uzyskania rozstrzygnięcia 
sprawiedliwego i  zapewnić ochronę praw jednostki dochodzonych przed sądem. Obowiązki 
informacyjne sądu mają służyć takiemu ukształtowaniu całej procedury, aby strona 
postępowania mogła podjąć odpowiednie środki celem dochodzenia swoich praw. Nie ulega 
wątpliwościom, że brak wiedzy o  przebiegu postępowania znacznie utrudnia, a  czasem 
nawet uniemożliwia podjęcie odpowiedniego działania. W  swoim wystąpieniu chciałabym 
ukazać w  jaki sposób pouczane są strony postępowania i  jak wpływa to na jego przebieg. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie zwracał uwagę na rygorystyczną 
interpretację reguł proceduralnych, która to uniemożliwiała jednostkom realne dochodzenie 
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swoich praw przed sądem. Takie działanie organów władzy publicznej znacznie obniża 
zaufanie obywateli do państwa oraz autorytet władzy sądowniczej w  społeczeństwie. Jak 
wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich takie pouczenia powinny być skonstruowane zgodnie 
z postulatami jasności i zrozumiałości prawa. W związku z powyższym pouczenia powinny 
być sformułowane w  języku naturalnym z  wykluczeniem kopiowania treści niezbędnych 
przepisów, aby przeciętna jednostka mogła zrozumieć co jest jej przekazywane i mogła podjąć 
odpowiednie działanie.

Proces skrócony przed biskupem w świetle reformy procesu 
małżeńskiego z 2015 roku

Monika Frąszczak, monikagorna94@gmail.com; Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie reformy procesu małżeńskiego z 2015 roku. Papież 
Franciszek w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus zapoczątkował reformę kanonicznego 
procesu małżeńskiego. Ogłoszenie dokumentu wywalało dyskusje i  kontrowersje zarówno 
w Kościele katolickim, jak również poza nim. W opinii publicznej pojawiły się głosy, że Papież 
przez tę reformę zamierza ułatwić uzyskanie „rozwodów kościelnych”. Natomiast głównym 
celem reformy kościelnego prawa procesowego było przyspieszenie i uproszczenie procedur, 
nie podważając przy tym zasady nierozerwalności małżeństwa.

Do jednej z  wielu zmian w  kanonicznym procesie małżeńskim, należy ustanowienie 
instytucji tzw. procesu skróconego. Proces skrócony przed biskupem może być przeprowadzony 
dopiero po spełnieniu szczególnych przesłanek, m.in. zgodna prośba małżonków jak również 
wystąpienie okoliczności popartych odpowiednimi dowodami, wskazującymi w  sposób 
oczywisty na nieważność małżeństwa. Kolejnym elementem charakterystycznym dla tego 
procesu jest wyłączne prawo biskupa diecezjalnego do orzekania. 

Podczas wystąpienia zostanie przybliżony charakter procesu skróconego jako element 
reformy procesu małżeńskiego z 2015 roku.

Prostytucja była jest i będzie? 
Kryminologiczne i prawne aspekty prostytucji w Polsce

Izabela Katarzyna Marcinkiewicz, izam2255@wp.pl, Wydział Prawa, Uniwersytet 
w Białymstoku (absolwentka), https://prawo.uwb.edu.pl/

Celem pracy jest przedstawienie kryminologicznych i  prawnych aspektów prostytucji 
w Polsce. 

 Ukazano wieloaspektowość pojęcia prostytucji, z uwagi na fakt, iż poszczególni badacze 
w różny sposób dokonują interpretacji tego terminu. Nakreślono również bardzo bogatą historię 
tego procederu. Poprzez analizę zjawiska z perspektywy kryminologicznej zobrazowano jego 
rodzaje i formy, co pozwoliło uwidocznić jego wielowymiarowość (na przykład w odniesieniu 
do różnych określeń stosowanych do osób trudniących się tym procederem). Ta sama, 
kryminologiczna perspektywa pozwoliła na ukazanie etiologii, jak i  następstw uprawiania 
prostytucji. Z  kolei w  ramach wymiaru prawnego w  odniesieniu do prostytucji zwrócono 
uwagę przede wszystkim na tzw. przestępstwa okołoprostytucyjne na gruncie polskiego prawa 
karnego. 
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 Dokonana analiza pokazała, iż prostytucję bez wątpienia należy zaliczyć do zakresu jednej 
z najstarszych patologii społecznych. Jest to problem społeczny, z którym zmagają się (w różny 
sposób) państwa na całym świecie. Zjawisko to można określić mianem kryminogennego 
i mimo iż w Polsce uprawianie prostytucji nie jest zabronione – wykazuje szereg powiązań 
z  przestępczością. Cechy tego procederu, takie jak dynamiczność i  „umiejętność” 
dopasowywania się do zmieniających się warunków (np. społecznych, kulturowych czy 
ekonomicznych) powodują, iż zjawisko to istniało, istnieje i śmiało przypuszczać można, iż 
istnieć będzie. 

Prozwierzęce organizacje pozarządowe w Polsce

Katarzyna Dziewulska-Bandura, katarzyna.dziewulska@kul.pl, Instytut Nauk Socjologicznych, 
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl

Celem prezentacji było przedstawienie sytuacji organizacji pozarządowych, które zajmują 
się pomocą zwierzętom w  Polsce. Organizacje pozarządowe to wyjątkowe podmioty 
samoorganizacji społecznej, które łączą obywateli, którzy często działają w tych organizacjach 
jako ochotnicy czy wolontariusze. Działalność organizacji sektora non-profit na stałe wpisała 
się w  polskie społeczeństwo, a  ogólna liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i  fundacji 
przekroczyła 140 tys. z których około 70 procent uznawanych jest za aktywne. Wystąpienie 
było próbą pokazania czym są organizacje pozarządowe, które za cel swoich działań obrały 
pomoc zwierzętom i jak wygląda ich działalność. Przedstawiono problemy z którymi stykają 
się w swojej codziennej działalności organizacje działające na rzecz zwierząt oraz rozwiązania 
jakie są stosowane, by te trudności pokonać. Zaprezentowano również mocne strony fundacji 
oraz stowarzyszeń, których działania dotyczą poprawy sytuacji zwierząt. W  prezentacji 
uwzględnione zostały dane liczbowe związane z działalnością III sektora i wolontariatem na 
rzecz zwierząt w Polsce.

Przeprowadzanie zabiegów stricte kosmetycznych na małoletnich 
w świetle zasady dobra dziecka – postulaty de lege ferenda

Adriana Denys-Starzec, adriana.denys@post.pl, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Współcześnie zabiegi kosmetyczne cieszą się niesłabnącą popularnością, także wśród 
małoletnich. Dziwi więc fakt, że ustawodawca ich nie uregulował. Wystąpienie ma na celu 
przybliżenie charakterystyki zabiegów stricte kosmetycznych w świetle zasady dobra dziecka. 
Zabiegi te w początkowej fazie traktowano jako błąd w sztuce lekarskiej, obecnie zaś uznane 
zostały za działanie legalne, oparte na uświadomionej zgodzie dysponenta dobra prawnego. 
W  przypadku wykonywania zabiegów kosmetycznych o  celach nieterapeutycznych na 
małoletnich zgoda taka, wyrażająca nierzadko pragnienia rodziców, nie zaś wyłączną decyzję 
dziecka, musi być poddana wnikliwej analizie. Postulatem de lege ferenda jest w szczególności 
uregulowanie granicy wieku możności wyrażenia zgody, jej formy prawnej, jak również 
kwalifikacji wykonawcy interwencji oraz zakresu i sposobu przekazania udzielanych informacji 
o zabiegu i  jego skutkach, dostosowanych także do świadomości i dojrzałości małoletniego. 
Niektóre zabiegi są bowiem bardzo inwazyjne, jak np. tatuaż czy zabiegi laserowe i  mogą 
nieść ze sobą nieodwracalne skutki, także natury psychicznej. W szczególnych przypadkach 
zgodę na kosmetyczną interwencję powinien wydać sąd opiekuńczy, jako że sprawy te należy 
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zakwalifikować do istotnych spraw dziecka. Każdy zabieg, jak również udzielenie zgody, 
powinno być zawsze rozważane w świetle zasady dobra dziecka i w oparciu o jego autonomię, 
jak również z poszanowaniem jego godności. 

Przestępczość w placówkach oświatowych – zarys problemu

Marzena Zieziula, zieziula.marzena@gmail.com, Katedra Prawa Karnego i  Kryminologii, 
Wydział Prawa, Uniwersytet w  Białymstoku, https://prawo.uwb.edu.pl/, Milena Zajkowska, 
milena.zajkowska@gmail.com, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet 
w Białymstoku, https://prawo.uwb.edu.pl/

Przestępczość w  placówkach oświatowych to interesujący problem badawczy, który jest 
relatywnie rzadko poruszany w literaturze. Dotyczy nie tylko przestępczości nieletnich, bowiem 
miejscem przestępstwa może być np. przedszkole czy żłobek. Celem niniejszej pracy jest 
zarysowanie i zobrazowanie problemu. Analizie poddano dane statystyczne Komendy Głównej 
Policji z  lat 2013-2017. Scharakteryzowano jakie przestępstwa są popełniane w placówkach 
oświatowych. Przedstawiono strukturę i  dynamikę omawianej przestępczości oraz jej 
porównanie do ogólnego obrazu przestępczości w Polsce. Zgodnie ze zgromadzonymi danymi 
przestępczość w  placówkach oświatowych spada. Najczęściej popełnianym przestępstwem, 
w zależności od roku, jest rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze lub kradzież 
cudzej rzeczy. Najrzadziej występującym czynem zabronionym jest, niezmiennie, zgwałcenie 
(art. 197 kk). Miejscem, w którym najczęściej dochodzi do popełnienia omawianych czynów 
jest szkoła gimnazjalna, ewentualnie szkoła, uczelnia (kategoria przyjęta przez Policję). 
Placówki naukowo-badawcze i laboratoria oraz place szkolne to miejsca, w których najrzadziej 
dochodzi do przestępstw. Niniejsza praca stanowi jedynie zarys problemu, może jednak być 
punktem wyjścia do dalszych, dokładniejszych badań.

Przyszłe konflikty zbrojne i wojny. 
Wybrane poglądy użycia przemocy zbrojnej w przyszłości

Maciej Marszałek, maciejmarszalekk@wp.pl, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego 
i Dyplomacji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa determinuje wysiłki ekspertów, zarówno 
teoretyków jak i  bardzo doświadczonych praktyków do wypracowania modelu przyszłych 
działań zbrojnych (wojen i  konfliktów zbrojnych). Nie dziwi zatem fakt, że w  ostatnim 
okresie powstało kilka interesujących publikacji poświęconych przyszłym wojnom. Warto tu 
wspomnieć chociażby o książce emerytowanego amerykańskiego generała Roberta H. Latiffa 
"Wojna przyszłości. W  obliczu nowego globalnego pola bitwy". Zdaniem wielu teoretyków, 
z którymi można się zgodzić, jest to wybitna strategiczna analiza obecnej i przyszłej techniki 
prowadzenia wojen. Autor wniósł znaczny wysiłek konceptualny w  scharakteryzowanie 
nowych rodzajów konfliktów zbrojnych, podkreślając w  nich szczególną rolę dronów oraz 
zaawansowanych technik inwigilacji. Jego tezy o  robotyzacji pola walki trzeba uznać za 
wyjątkowo śmiałe ale wydaje się, że nie do końca uzasadnione. O wspomnianej robotyzacji 
może marzyć jedynie kilka krajów na świecie. Gospodarka tych państw gwarantuje bowiem 
ich siłom zbrojnym dostarczanie najnowocześniejszych środków pola walki i  środków 
rozpoznania. Stany Zjednoczone mogą się pochwalić siłami zbrojnymi, które zawsze wiodły 
prym w zakresie adaptowania takich osiągnięć i wykorzystywania ich w zróżnicowanych pod 
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względem przedmiotowym operacjach wojskowych oraz cywilno-wojskowych. Co więcej mogą 
one prowadzić te operacje w  sposób bardzo wyrafinowany, ograniczając w  dużym stopniu 
straty własne oraz tzw. straty niepożądane. Nie oznacza to jednak, że inne kraje będą równie 
dobrze uzbrojone, a  tym samym i  zdolne do prowadzenia tych samych działań zbrojnych. 
A zatem pojedynek silnego ze słabym będzie wyglądał zupełnie inaczej niż silnego z silnym. 
Nie wolno więc dokonywać zbyt daleko idącej generalizacji przyszłych konfliktów zbrojnych 
i wojen, które w mojej ocenie będą przebiegać różnie. 

Przywiązanie do ludzi a przywiązanie do książek – 
uzależnienie od uczenia się w świetle stylów przywiązania

Magda Wielewska, wielewska.magda@gmail.com, Koło Badań Psychologicznych Experior, 
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ug.edu.pl; Julia Godzwon, 
julia.m.godzwon@gmail.com, Koło Badań Psychologicznych Experior, Instytut Psychologii, Wydział 
Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ug.edu.pl; Paweł Atroszko, p.atroszko@ug.edu.pl, Koło 
Badań Psychologicznych Experior, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Gdański, ug.edu.pl

Uzależnienie od uczenia się, jako potencjalne uzależnienie behawioralne, charakteryzuje 
się siedmioma komponentami uzależnienia. W świetle poprzednich badań może ono stanowić 
wczesną formę uzależnienia od pracy i jest wynikiem stosowania nieefektywnych sposobów 
radzenia sobie ze stresem. Przywiązanie, wykształcone we wczesnym dzieciństwie na 
podstawie relacji z bliskim opiekunem, przekłada się nie tylko na funkcjonowanie w relacjach 
w dorosłym życiu, ale również na obierane strategie radzenia sobie w sytuacjach problemowych. 
Pozabezpieczny styl przywiązania jest znanym czynnikiem ryzyka wielu psychopatologii, 
w tym uzależnień. Badanie miało na celu ustalenie, czy wykształcony styl przywiązania może 
być predyktorem wystąpienia u młodzieży uzależnienia od uczenia się. Dane zostały zebrane 
od 1045 uczniów różnych trójmiejskich liceów. W celu replikacji podstawowego efektu badanie 
przeprowadzono w  dwóch próbach. Aby skontrolować związek cech osobowości Wielkiej 
Piątki ze stylem przywiązania, zastosowano Mini-IPIP w  próbie 1 i  Ten Item Personality 
Inventory w  próbie 2. W  obu próbach użyto Skali uzależnienia od uczenia się Bergen oraz 
kwestionariusza Experience in Close Relationships  – Revised. Wszystkie miary wykazały 
trafność i  rzetelność. Przeprowadzono hierarchiczne analizy regresji. Wyniki wskazują na 
związek uzależnienia od uczenia się z  pozabezpiecznym stylem przywiązania, a  także na 
większą wagę czynników osobowościowych niż stylu przywiązania. Zostaną one omówione 
z perspektywy przeciwdziałania temu uzależnieniu.

Redukcjonizm genopolityki 
w kontekście relacji między politologią a biologią

Mateusz Wajzer, mateusz.wajzer@us.edu.pl, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk 
Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Genopolityka jest podejściem badającym genetyczne uwarunkowania postaw i  zachowań 
politycznych. Wykorzystuje do tego celu metody i techniki badawcze genetyki molekularnej 
i genetyki zachowania. Często wysuwanym argumentem przeciwko użyciu wiedzy oraz metod 
i technik nauk o życiu w badaniach politologicznych jest nadmierny redukcjonizm. Ponadto 
w  literaturze pojawia się obawa przed biologizacją (genetyzacją) naukowego dyskursu na 
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temat postaw i zachowań politycznych. Celem badania była analiza podstawowych założeń 
redukcjonizmu genopolityki. Wyniki pokazały, że genopolityka zakłada redukcjonizm 
ontologiczny i  metodologiczny, odrzuca natomiast redukcjonizm epistemologiczny. 
Kluczowymi konsekwencjami poczynionych ustaleń są: nieredukowalność politologii do 
biologii i  komplementarność kulturalistycznie ugruntowanych wyjaśnień politologicznych 
i  wyjaśnień genopolitycznych. Uzyskane wyniki pokazują, że obawy żywione przez część 
politologów w stosunku do genopolityki są pozbawione wystarczających podstaw naukowych. 
Analiza wyników daje ponadto podstawę do postawienia hipotezy o antyredukcjonistycznej 
orientacji współczesnych powiązań politologii z biologią.

Rozwój osobisty pracownika, 
jako silny determinant rozwoju przedsiębiorstwa

Kamil Rezmer, kamilrezmer@interia.pl, Międzywydziałowe Koło Naukowe „EuroProjekt”, 
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, www.wz.utp.edu.pl

Kapitał ludzki w  organizacji, jest wyjątkowym i  jednym z  kluczowych determinantów 
jej sukcesu. Na wartość tego zasobu wpływ ma między innymi rozwój osobisty. Niestety 
samorozwój jest często zaniedbywany, a dbałość o ten obszar potencjału ludzkiego znajduje 
odzwierciedlenie w  wynikach przedsiębiorstwa. W  wystąpieniu w  interesujący sposób 
zaprezentowane zostały podstawowe zasady kierowania rozwojem osobistym pracowników. 
Referat wskazuje na indywidualność rozumienia terminu samorozwoju. Począwszy od 
spełniania marzeń, przez rozwój kompetencji, aż po „wychodzenie ze strefy komfortu”. Ponadto 
analizie poddano czynniki otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, wpływające na 
rozwój przedsiębiorstwa. Opracowanie było efektem przeprowadzonego przeglądu literatury 
naukowej, wśród której znaleźli się autorzy, tacy jak Jan Klimek, Adam Szałkowski, Ewa Bojar 
i wiele innych osobistości znanych nauce. W wyniku rozważań wśród dotyczących zasobów 
przedsiębiorstwa wykazano, że najcenniejszym i najtrudniejszym zarazem jest kapitał ludzki.

„Sandomierzanin” – charakterystyka czasopisma i jego funkcji

Joanna Mikosz, mikoszj@wp.pl, Katedra Dziennikarstwa i  Komunikacji Społecznej, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl

Celem wystąpienia jest prezentacja periodyku „Sandomierzanin” ukazującego się 
w Sandomierzu. Zadaniem badawczym, które postawiła sobie również autorka było określenie 
pełnionych przez miesięcznik funkcji. Tekst składa się z  trzech części. W  pierwszej z  nich 
przybliżono historię czasopisma od początku jego istnienia, czyli od 1912 roku aż do 2019 
roku. W drugiej części omówiono jego zawartość, w trzeciej zaś scharakteryzowano pełnione 
przez periodyk funkcje. Wśród nich wyróżniono: funkcję informacyjną, funkcję kontrolną, 
funkcję integrującą, funkcję inicjującą, funkcję promującą „małą ojczyzną“, funkcję promującą 
lokalną kulturę, funkcję edukacyjną, funkcję rozrywkową i funkcję reklamowo-ogłoszeniową. 

 Analizie poddano 240 numerów „Sandomierzanina“ ukazującego się w  latach 2000-2019 
oraz 4 numery archiwalne z 1912 roku. Badania mają charakter pionierski. Nigdy wcześniej 
tytuł nie był przedmiotem refleksji naukowej, której wyniki opublikowano w  postaci 
artykułów lub książek. Najważniejszym źródłem dla autorki niniejszego tekstu była analiza 
treści czasopisma. Fundamentalną metodą zastosowaną podczas opisu i  charakterystyki 
„Sandomierzanina“ jest analiza jej zawartości. Wśród metod i  technik badawczych, jakimi 
posiłkowano się podczas pisania jest też metoda historyczna.
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Sądowe dochodzenie roszczenia z tytułu kosztów 
opieki osób trzecich przeciwko ubezpieczycielowi

Malwina Kędracka, malwina.k3@vp.pl, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl

W  razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany w  wypadku 
komunikacyjnym, może żądać od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania obejmującego 
wszelkie koszty wynikające z  uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Należy 
jednak zaznaczyć, że powyżej wspomniane koszty podlegają indemnizacji tylko wtedy, gdy 
są celowe i  konieczne. W  praktyce jednym z  najczęściej dochodzonych roszczeń  – obok 
zadośćuczynienia i odszkodowania – jest zwrot kosztów opieki osób trzecich. Celem niniejszej 
pracy było ukazanie trudności, z  którymi muszą się zmierzyć osoby dochodzące tego 
roszczenia w procesie przeciwko ubezpieczycielowi w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. W pracy przedstawiono kwestie związane zarówno z samą opieką, 
jak i  udowodnieniem żądań pozwu w  tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcono analizie 
istniejącej w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni art. 444 kc. w zakresie przyznawania 
odszkodowania z  tytułu kosztów opieki osób trzecich sprawowanej przez osoby bliskie bez 
przesunięć finansowych. Powyższe doprowadziło do potwierdzenia konieczności podjęcia 
uchwały celem ujednolicenia wykładni przepisu będącego podstawa orzekania i zakończenia 
różnicowania sytuacji poszkodowanych dochodzących swych praw w sądach działających na 
terenie różnych apelacji.

Spółki non-for-profit, Do Thanki i Makerspace'y – 
płaszczyzny rozwoju przedsiębiorczości społecznej uczelni

Anna Waligóra, anna.waligora@ue.poznan.pl, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej, Instytut 
Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Przed uniwersytetami, podobnie jak przed innymi instytucjami i  podmiotami 
gospodarującymi stawiane są coraz wyższe wymagania dotyczące społecznej 
odpowiedzialności i budowania relacji z otoczeniem. Od uczelni wyższych oczekuje się, prócz 
podstawowych funkcji edukacyjnych, wysokiego potencjału innowacyjnego i pełnienia funkcji 
swoistego laboratorium kierunków rozwoju biznesu. Uczelnie powinny także w  sprawny 
sposób „przenosić” studentów do roli świadomych swojej wartości uczestników rynku pracy.  
Spółki non-for-profit, Do Thanki i  Makerspace'y to wysokozorganizowane (np. naprzeciw 
spółdzielniom socjalnym osób prywatnych), rozpoznane w  teorii i  praktyce formaty 
organizacyjne przedsiębiorstw społecznych umożliwiające realizację idei na styku rożnych 
oczekiwań (organizacyjnych, ekonomicznych) i potrzeb (szybkości i elastyczności działania, 
społecznych). Korzystanie z tradycji działalności, potencjału (kreatywnego, organizacyjnego) 
przedsiębiorstw społecznych toruje dla uczelni drogę do realizacji stawianych przed nimi 
oczekiwań.
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Status i prawna ochrona zwierząt 
a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Maria Januszczyk, maria.januszczyk@wp.pl, Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, https://www.wpia.uw.edu.pl/pl

Od zarania dziejów zwierzęta towarzyszą człowiekowi. Nauczyliśmy się wykorzystywać 
je na wielu płaszczyznach, powierzaliśmy rozmaite funkcje i  obowiązki, a  niektóre z  nich 
obdarzyliśmy szczególną opieką i  troską, traktując je niemal jak członków rodziny. Relacja 
pomiędzy ludźmi a  zwierzętami była i  jest jednak pełna sprzeczności. Już w  starożytności 
uznawane były za bogów, będąc jednocześnie obiektem wielu eksperymentów z wykorzystaniem 
często niehumanitarnych metod. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej prawodawcy 
wielu państw w coraz to szerszym zakresie obejmują zwierzęta ochroną prawną, znajdując dla 
nich miejsce nawet w aktach o randze konstytucyjnej. 

W  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ciężko odnaleźć bezpośrednie odwołania do 
statusu, a  tym bardziej ochrony zwierząt. Przedmiotem niniejszego referatu będzie, więc 
analiza poszczególnych fragmentów Konstytucji w celu wskazania możliwości dla pośredniej 
ich interpretacji w  kontekście ochrony szeroko pojmowanego dobrostanu zwierząt. 
Omówione zostaną także proponowane zmiany, które doprowadziłyby do bezpośredniej 
konstytucjonalizacji tej dziedziny w naszym porządku krajowym i związane z  tym nastroje 
społeczne. 

Stosowanie art. 378a k.p.k. jako przykład naruszenia gwarancji 
procesowej polskiego procesu karnego w postaci prawa 

do obrony przez oskarżonego

Michał Ignasiak, ignasiakmich@wp.pl, Katedra Postępowania Karnego i  Kryminalistyki 
Uniwesytet Łódzki, www.wpia.uni.lodz.pl

Od 5 października 2019 r. (na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., Dz.U. 
z  2019  r. poz. 1694) w  polskiej procedurze karnej zaczął obowiązywać art. 378a k.p.k.. 
Przepis ten pozwolił na prowadzenie postępowania dowodowego pomimo usprawiedliwionej 
nieobecności oskarżonego bądź jego obrońcy wnoszących o odroczenie terminu rozprawy. 

Z  uwagi na wątpliwy charakter nowego rozwiązania  – z  punktu widzenia gwarancji 
procesowych oskarżonego w  procesie karnym, w  szczególności poszanowania jednej 
z naczelnych zasad obowiązujących w procedurze karnej, a to prawa do obrony – zasadnym 
wydaje się pochylenie nad tą problematyką i  wskazanie układów procesowych, w  których 
konstytucyjnie zagwarantowane oskarżonemu prawo do korzystania z  pomocy obrońcy 
zostanie naruszone. 

Problematyka wystąpienia wydaje się być  – z  punktu widzenia procesu karnego  – 
istotna, ponieważ w  sposób wyrazisty pokazuje nieracjonalność polskiego ustawodawcy 
wprowadzającego rozwiązania sprzeczne z modelem postępowania, a w tym nieposzanowania 
konstytucyjnie zagwarantowanych praw oskarżonego.
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Sztuka poznania: poziom potrzeby domknięcia poznawczego 
a preferencje estetyczne w zakresie malarstwa

Julia Stępniewska, ja.stepniewska@student.uw.edu.pl, Wydział Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego

Zagadnienie preferencji estetycznych jest głęboko zakorzenione w filozofii. Wraz z rozwojem 
nauki, coraz częściej stawało się przedmiotem zainteresowania nowych dyscyplin naukowych, 
w  tym także psychologii, która dzięki swoim metodom pozwala empirycznie zweryfikować 
założenia czynione na gruncie estetyki. Potrzeba domknięcia poznawczego definiowana 
jest jako tendencja do posiadania wiedzy pewnej oraz pozwalającej unikać niepewności 
w konfrontacji nowo napływającymi informacjami. Oba konstrukty są bardzo dobrze opisane 
w literaturze psychologicznej, jednak do tej pory związek między nimi nie został zgłębiony. 
Celem badania było zbadanie relacji między preferencjami estetycznymi oraz potrzebą 
domknięcia poznawczego. W badaniu internetowym wzięły udział 143 osoby w wieku od 18 do 
63 lat. Wykorzystano Skalę Potrzeby Poznawczego Domknięcia Małgorzaty Kossowskiej oraz 
15 par obrazów różniących się stopniem wieloznaczności, uzyskanych dzięki zastosowaniu 
procedury sędziów kompetentnych. Dzięki badaniu udało się ustalić jeden z  czynników 
psychologicznych odpowiadających za preferencje estetyczne w zakresie malarstwa. Poziom 
potrzeby domknięcia poznawczego wyjaśnia około 7,9% wariancji preferencji estetycznych 
(rs = – 0,281; p < 0,01).

Trafność i rzetelność narzędzia do pomiaru postaw 
wobec sztucznej inteligencji wśród licealistów

Klaudia Bochniarz, bochniarz.klaudia@gmail.com, Koło Badań Psychologicznych Experior, 
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ug.edu.pl

Dynamiczne zmiany otaczającego nas świata doprowadziły do ogromnego rozwoju 
możliwości sztucznej inteligencji, która znalazła szerokie zastosowania w naszym codziennym 
życiu. Tworzenie trafnych i  rzetelnych narzędzi, w  celu badania postaw oraz reakcji na 
sztuczną inteligencję, staje się wyzwaniem dla współczesnych badaczy. Celem badania było 
zbadanie trafności i  rzetelności zmodyfikowanej wersji narzędzia Cook Medley Hostility 
Inventory – Brief, służącego do pomiaru cynicznej wrogości wobec ludzi, zaadaptowanego do 
badania postaw wobec sztucznej inteligencji. W badaniu wzięło udział 659 licealistów (w tym 
381 (57,8%) kobiet i 230 (34,9%) mężczyzn, 48 (7,3%) osób nie podało płci), uczęszczających do 
szkół licealnych w Gdańsku. Ich średnia wieku wynosiła M = 16,97 lat (SD = 0,884). Uczestnicy 
badania wypełniali kwestionariusze metodą „papier i ołówek” na zajęciach lekcyjnych. Wyniki 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej pokazały dobre dopasowanie modelu jednoczynnikowego 
ze skorelowanymi błędami zmodyfikowanej wersji narzędzia CMHI do danych. Pomiar 
narzędziem wykazał satysfakcjonującą rzetelność mierzoną wskaźnikiem zgodności 
wewnętrznej (α Cronbacha = 0,85).
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Uber przeciwko Unii Europejskiej – 
spór prawny na tle orzecznictwa TSUE i krajów UE

Mateusz Rubaj, ma.rubaj@student.uw.edu.pl, Wydział Prawa i  Administracji, Uniwersytet 
Warszawski, www.wpia.uw.edu.pl/pl

Celem niniejszego referatu jest przybliżenie problemu w  dziedzinie świadczenia usług 
transportu osób na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej na tle orzecznictwa TSUE, 
w  szczególności orzeczenia Uber (C-434/15) oraz jego wpływu w  wybranych państwach 
członkowskich. Powyższe zagadnienie jest przykładem relacji usług społeczeństwa 
informacyjnego i usług w rozumieniu tradycyjnym, a samo orzeczenie ma kluczowe znaczenie 
dla funkcjonowania firmy Uber w krajach UE.

Wystąpienie odnosi się do postulatów jakie przemawiają za ochroną korporacji zawodowych 
kierowców w odniesieniu do prawa konkurencji i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
w obliczu rozwoju nowych technologii. Dokonano zestawienia argumentacji rządów państw 
członkowskich, w którym to podnoszono obejście prawa i odpowiedzi firmy Uber szukającej 
ochrony swojej działalności wyłącznie jako dostawcy aplikacji łączącej właścicieli pojazdów 
z pasażerami. Zauważono problem w jaki sposób należy charakteryzować usługi świadczone 
w  dobie rozwijającej się informatyzacji, gdyż ich klasyfikacja wpływa na stosowanie 
odpowiedniego reżimu prawnego, co z  kolei przekłada się na zasady wykonywania prawa. 
Autor dokonał analizy nastrojów społecznych jakie miały miejsce przed ogłoszeniem 
orzeczenia oraz zbadał jakie skutki lub możliwości niesie za sobą ww. wyrok, w szczególności 
jakie zmiany nastąpiły w ustawodawstwach państw członkowskich.

Umowa rezerwacyjna czy przedwstępna umowa deweloperska? 
Uwagi na tle definicji z art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Daniel Lubowiecki, daniel.lubowiecki@gmail.com, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa 
i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

Zgodnie z  art. 2 ust. 2 ustawy o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego („Ustawa Deweloperska”) przepisy Ustawy Deweloperskiej stosuje się również 
do umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej 
(tzw. przedwstępnej umowy deweloperskiej). W obrocie gospodarczym dotyczącym sprzedaży 
lokali na rynku pierwotnym wykształciła się praktyka zawierania tzw. umów rezerwacyjnych. 

Umowy rezerwacyjne zawierane są przeważnie w dwóch głównych postaciach: 1) klasycznej 
umowy rezerwacyjnej, sprowadzającej się wyłącznie do „rezerwacji” określonego lokalu oraz 
2) umowy rezerwacyjnej z  elementami przedwstępnej umowy deweloperskiej, która oprócz 
„rezerwacji” zobowiązuje również do zawarcia w przyszłości umowy deweloperskiej. Zgodnie 
z przeważającym stanowiskiem doktryny w drugim przypadku umowa rezerwacyjna powinna 
być uznana za przedwstępną umowę deweloperską o  której mowa w  art. 2 ust. 2 Ustawy 
Deweloperskiej. Poważne problemy budzi jednak wykładnia omawianego przepisu, z którego 
literalnego brzmienia wynika, że do przedwstępnej umowy deweloperskiej należy stosować 
wszystkie postanowienia umowy deweloperskiej, w tym również dotyczące formy prawnej jej 
zawarcia. Wątpliwości dotyczące zakresu stosowania Ustawy Deweloperskiej do przedwstępnej 
umowy deweloperskiej oraz cech odróżniających ją od klasycznej umowy rezerwacyjnej 
stanowią istotne zagadnienia prawne, budzące poważne wątpliwości zarówno w doktrynie jak 
i praktyce obrotu gospodarczego.
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Wartości realizowane przez wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia 
o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Daniel Jakimiec, danieljakimiec@onet.pl

W okresie dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz intensywnego dążenia do 
integracji Europy dla realizacji bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochrony interesu prawnego 
w  postępowaniach sądowych, a  w  tym restrukturyzacyjnym oraz wieczystoksięgowym 
nie pozostaje również bez znaczenia urzeczywistnienie norm prawnych. Z  tym, że chodzi 
tu o  normy ustawodawstwa krajowego, jak i  o  charakterze ponadnarodowym. Stanowi to 
konsekwencję tego, że ustrój państwa polskiego nie jest wyabstrahowanym tworem prawnym, 
ale jednym z systemów normatywnych wchodzących w skład wspólnoty europejskiej. 

 W tym miejscu jako o istotnym znaczeniu dla rzetelnego i sprawnego przebiegu postępowań 
sądowych warto wskazać na Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy: Numer R(94)12 
w sprawie niezawisłości, sprawności i roli sędziów z dnia 13 października 1994 roku, Numer 
R(81)7 w  sprawie środków ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości z  dnia 14 
maja 1981 roku oraz w Numer R(84)5 w sprawie zasad procedury cywilnej zmierzających do 
usprawnienia wymiaru sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1984 roku. Zalecenia te wyznaczają 
standardy prawne procedury cywilnej posiadając znaczenie dla ochrony interesu prawnego. 
Ochrona prawna jest realizowana między innymi poprzez wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia 
o prowadzeniu postępowanie restrukturyzacyjnego przewidziany treścią art. 626[13] § 1 k.p.c. 
Wpis ten jako orzeczenie wydane w  postępowaniu wieczystoksięgowym realizuje postulaty 
wynikające z  powyższych Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy. Przedmiotowy wpis 
niweczy przesłanki nieważności czynności materialnoprawnych i  postępowań sądowych. 
W konsekwencji oddziałuje na sprawność postępowań sądowych. 

Wegetarianizm w aspekcie rozwoju ekokonsumpcji

Aleksandra Tomasiewicz, Aleksandra-tomasiewicz99@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 
Odpowiedzialnych Konsumentów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
http://wz.utp.edu.pl/

W obecnym świecie coraz większą rolę odgrywa ochrona środowiska naturalnego, dlatego 
konsumenci zaczęli zwracać coraz większą uwagę na produkty, które nabywają i konsumują. 
Znaczenie zyskuje sposób pozyskania produktów, ich skład, pochodzenie jak również sposób 
spożywania. Dieta wegetariańska polega na intencjonalnym oraz zamierzonym wyłączeniu 
z  jadłospisu mięsa, w tym ryb także owoców morza, co więcej produktów takich jak smalec 
czy żelatyna. Idea ochrony środowiska naturalnego ma istotny wpływ na zachowania 
współczesnych sprzedawców a  także nabywców. Wśród konsumentów przejawia się ona 
pod postacią ekokonsumpcji. Celem pracy było przedstawienie wegetarianizmu w  aspekcie 
rozwoju ekokonsumpcji. Wystąpienie zostało opracowane na podstawie źródeł wtórnych, 
korzystano z badań przedstawionych w publikacjach oraz książkach. Podsumowując uzyskane 
informacje, które opiniują bezpieczeństwo stosowania diet roślinnych, wiedzę na temat 
konsumpcji gospodarstw domowych oraz ekokonsumpcji można stwierdzić, że istotną rolę 
odgrywa konieczność promowania zdrowego żywienia i  stylu życia w  trosce o  środowisko 
naturalne, jak również zdrowie. Wegetarianizm ma znaczący wpływ na środowisko naturalne 
a  także ekokonsumpcję. Dieta wegetariańska ochrania gleby, oszczędza wodę oraz energię, 
ochrania powietrze jak również zwalcza głód na świecie. 
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Wpływ choroby Alzheimera na zdolność do czynności prawnych

Piotr Mroczko, p.mroczko@uwb.edu.pl, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, 
Uniwersytet w Białymstoku, uwb.edu.pl

Wraz z poprawą warunków życia w wielu miejscach na świecie oraz rozwojem medycyny 
obserwujemy proces wydłużania się życia człowieka. Coraz większą część światowej populacji 
zaczynają stanowić osoby powyżej 60 roku życia. W związku z tym zainteresowanie naukowców, 
w tym również kryminologów powinno w coraz większym zakresie obejmować problemy ludzi 
w tej kategorii wiekowej. 

Jednym z największych zagrożeń stojących przed osobami powyżej 60 roku życia jest choroba 
Alzheimera. Schorzenie to uznawane jest za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Objawia 
się ono w zmianach neurodegeneracyjnych w mózgu, które skutkują znaczącym pogorszeniem 
funkcjonowania tego organu. Wraz z  rozwojem kolejnych faz choroby Alzheimera człowiek 
stopniowo traci pamięć i  staje się coraz bardziej zagubiony. Rodzi to wiele negatywnych 
konsekwencji w codziennym życiu takiej osoby, ale również może poważnie utrudnić jej udział 
w obrocie cywilnoprawnym. 

Osoba taka, z  uwagi na swoją chorobę, może mieć poważne problemy ze świadomym 
podejmowaniem decyzji mogącej rodzić skutki prawne. W  wystąpieniu tym dokonana 
zostanie zwięzła analiza wpływu choroby Alzheimera na zdolność do czynności prawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania przez pacjenta decyzji w  ramach procesu 
leczenia.

Wpływ Fringe Benefits na zatrudnienie pracowników

Alina Błaszczyk, alinab5@o2.pl, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; http://zarzadzanie.
uni.lodz.pl/

Fringe Benefits to nie płacowe wynagrodzenie pracowników, jak ubezpieczenie medyczne, 
ubezpieczenie na życie, płatne wakacje, wkłady na fundusz emerytalny, itp. Obecnie najczęstszą 
formą pozafinansową są: karnety na siłownię i do klubów fitness, bilety do kina, telefon do 
użytku prywatnego czy bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe. Wśród świadczeń dodatkowych 
występują również: możliwość pracy z  domu, elastyczny czas pracy, dodatkowa prywatna 
opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, szkolenia językowe i  szkolenia rozwijające 
kompetencje zawodowe. Wartość takiego zestawu jest z  góry ustalona. Daje możliwość 
zindywidualizowania składników tak, aby odpowiadał jak najlepiej oczekiwaniom i interesom 
pracownika. Pracownicy są zaangażowani w  tworzenie własnego pakietu wynagrodzenia. 
Jednak to pracodawca ostatecznie decyduje, jakie przywileje i o jakiej wartości zostaną ujęte 
na liście i zaprezentowane pracownikom. 

Współcześnie na rynku pracy występuje bardzo niskie bezrobocie oraz bardzo duża 
konkurencja podmiotów gospodarczych rywalizujących o  pracownika. W  związku, z  tym 
pracodawcy są zmuszeni wprowadzać ciągłe zmiany i ulepszenia, związane z przyciągnięciem 
najlepszych pracowników z  rynku pracy do swojej firmy. Prawidłowo wykorzystane mogą 
przyczynić się do sukcesu firmy.

Celem prezentacji jest przedstawienie wpływu Fringe Benefits na zatrudnienie pracowników.
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Wprowadzenie do analizy pism Jerzego Wróblewskiego

Jędrzej Janicki, jedrekjanicki1994@gmail.com, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Celem referatu jest ukazanie filozoficznych założeń, którymi kierował się Jerzy Wróblewski 
przy tworzeniu swojej koncepcji teorii prawa, która stała się ujęciem paradygmatycznym 
dla polskiej teorii i  filozofii prawa. Nie wszystkie te założenia Wróblewski przedstawił 
wprost w  swoich pismach, niektóre z  nich zostały zrekonstruowane na podstawie analizy 
całości systemu Wróblewskiego. Wspomnianymi założeniami, które Wróblewski uznawał 
za konieczne dla prowadzenia naukowej refleksji nad prawem to: minimalizm filozoficzny, 
antykognitywizm, relatywizm i  umiarkowany konstruktywizm. Wspomniany wzorzec 
budowania teorii prawa obejmował według Wróblewskiego teorię wykładni prawa, teorię 
systemu prawa, teorię stosowania prawa, teorię tworzenia prawa oraz metodologię nauk 
prawnych – we wszystkich tych działach przejawiały się wspomniane założenie filozoficzne 
przyjęte przez Wróblewskiego. Bezpośrednią inspiracją dla tych rozważań stanowi wybór 
pism Wróblewskiego, prezentujący jego mniej znany dorobek naukowy publikowany w formie 
artykułów (Jerzy Wróblewski, „Pisma wybrane”, wybór i  wstęp: M. Zirk-Sadowski, Wolters 
Kluwer, Warszawa, 2015).

Wspólnotowość i łamanie fundamentalizmu na pielgrzymce hipisów

Aleksandra Margol, olamargol0307@wp.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut 
Socjologii UMK, www.soc-umk.pl

W wystąpieniu zostały proszone problemy wspólnotowości oraz łamania fundamentalnych 
wartości przez uczestników pielgrzymki hipisów, która nazywa się Międzynarodową Pieszą 
Pielgrzymką Młodzieży I Rodzin Różnych Dróg i Kultur, która odbywa się każdego roku już od 
41 lat i przez dwa tygodnie jej uczestnicy wędrują wspólnie na Jasną Górę. Prowadząc badanie 
jakościowe w  tej wspólnocie, pokazałam Państwu wybrane aspekty wspólnotowości oraz 
postawiłam tezę o łamaniu tradycyjnych wartości i zasad. Skupiłam się także na socjalizacji 
dzieci w tej grupie, ponieważ co roku w tej pielgrzymce uczęszcza ponad 50 rodzin z dziećmi. 
Pielgrzymka hipisów sięga swoją historią do końca lat 70 XX wieku, gdzie nieżyjący już Ksiądz 
Andrzej Szpak wyszedł z gitarą do młodzieży hipisowskiej i głosząc Słowo Boże, stopniowo 
zaczynał te młodzież nawracać. W  wystąpieniu zostały poruszone kwestie tożsamości, 
przynależności do określonej wspólnoty, fazach rozwoju jednostki, a  także wspomniano 
podczas wystąpienia o aspektach wiary i wartości Kościoła Katolickiego.

Wymiar konstytucyjny, ustawowy i praktyczny ograniczeń wolności 
zgromadzeń oraz rola samorządów w tym zakresie

Jakub Kocjan, jakubmichal.kocjan@gmail.com, Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego,

Wolność zgromadzeń to jedna z  podstawowych wolności politycznych wynikających 
z Konstytucji RP. Nie jest jednak wartością absolutną. Przedmiot wystąpienia to dopuszczalne 
ograniczenia tej wartości, wynikające z Konstytucji i ustaw oraz ich stosowanie w praktyce, 
w szczególności przez samorządy.
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 W  wystąpieniu analizie poddano kolejne nowelizacje ustawy o  zgromadzeniach oraz 
najnowsze orzecznictwo w tym zakresie, zarówno sądów powszechnych, administracyjnych, 
jak i TK oraz ETPC w kontekście zakresu i  sposobu określania standardów dopuszczalnego 
ograniczenia wolności zgromadzeń.

 Szereg wątpliwości budzi wybór ustawowego sposobu działania przez samorządowców 
w stosunku do demonstracji uważanych przez opinię publiczną za kontrowersyjne i łamiące 
prawo. Przeanalizowane zostaną przykłady takich zgromadzeń, jak m.in. marsze Młodzieży 
Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego oraz różnorodne zgromadzenia organizowane 
przez ruch Obywateli RP i Ogólnopolski Strajk Kobiet.

 W  referacie przeanalizowano obecne ustawodawstwo i  linię orzeczniczą sądów oraz 
wyciągnięto wnioski de lege ferenda odnośnie do możliwości działania przez samorządy 
w przypadku zgromadzeń publicznych łamiących prawo. Celem referatu była w szczególności 
odpowiedź na pytanie, dlaczego szereg samorządów stosuje wobec takich demonstracji 
zakazy prewencyjne, które następnie są uchylane przez sądy, zamiast skorzystać z ustawowej 
możliwości rozwiązania zgromadzenia zgodnie z art. 20 Prawa o Zgromadzeniach?

Wyrażenie zgody przez radę gminy na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów sprzedaży, użytkowania, najmu 

i dzierżawy nieruchomości komunalnych

Aleksandra Kowalczyk, aleksandra.kowalczyk@interia.com, Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra 
Negocjacji i Mediacji, www.kul.pl

Jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami nieruchomości. Wykonywanie 
czynności właścicielskich jest poddane reżimowi ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r., poz. 65). Co do zasady, nieruchomości 
stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego są sprzedawane w drodze przetargu. 
Podobnie, zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata lub na czas nieoznaczony także wymaga przeprowadzenia przetargu. Zagadnieniem, które 
ma niebagatelne znaczenie dla praktyki obrotu nieruchomościami jest możliwość odstąpienia 
od trybu przetargowego w  drodze uchwały organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego. Celem wystąpienia jest omówienie wyjątków od zasady przetargowego trybu 
zawierania umów sprzedaży, użytkowania, dzierżawy i najmu na przykładzie gminy. W pierwszej 
części referatu, Autorka podejmuje próbę przejrzystego sklasyfikowania przesłanek odstąpienia 
przez radę gminy od wyłaniania kontrahentów w  drodze przetargu. Podstawą analizy jest 
najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru. 
Druga część jest poświęcona skutkom prawnym zawarcia umów z bezpodstawnym pominięciem 
trybu przetargowego. Ostatnia, trzecia część stanowi zwięzłe podsumowanie tematu.
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Wysokość stypendium doktoranckiego w ujęciu ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Rozbieżności interpretacyjne

Sławomir Korus, slawomirkorus@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
www.kul.pl

Wraz z  wejściem w  życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o  szkolnictwie 
wyższym i nauce, pojawiły się problemy z interpretacją przepisów na kanwie których przyznawane 
jest stypendium doktoranckie. W  niektórych orzeczeniach sądów administracyjnych 
widoczny jest pogląd, zgodnie z  którym, wynik wykładni językowej, a  także systemowej 
przepisu art. 285 ust. 1 ww. ustawy prowadzi do wniosku, że ustawodawca chciał utrzymać 
wysokość minimalnego stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich 
rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na dotychczasowym poziomie tj. 1470,00 
zł miesięcznie. W orzecznictwie pojawiło się także stanowisko odmienne, zgodnie z którym 
prawidłową wykładnią art. 285 ust. 1 ww. ustawy jest ta, zgodnie z  którą w  przypadku 
podwyższenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta podwyższeniu ulegnie 
również minimalna wysokość stypendium doktoranckiego. Oznaczałoby to, że wysokość 
stypendium wynosiłaby 1923,00 zł miesięcznie. Zdaniem autora należy przychylić się do 
drugiego z prezentowanych stanowisk.

Zgony osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej – przyczyny, 
uwarunkowania, skala zjawiska

Agnieszka Urszula Romanowska, aga.romanowska94@gmail.com, doktorantka w  Katedrze 
Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Referat przedstawia problematykę zgonów osadzonych w  jednostkach penitencjarnych. 
Izolacja więzienna to kara wymierzona w odpowiedzi na popełnione przez danego sprawcę 
przestępstwo. Fakt uwięzienia człowieka stawia go przed koniecznością przystosowania się do 
nowych warunków, współżycia z narzuconą grupą ludzi wywodzących się z różnych środowisk, 
posiadających różne charaktery i  reakcje. Jest to trudna sytuacja zarówno pod względem 
fizycznym jak i  psychologicznym, bowiem wiąże się z  deprywacją potrzeb, poczuciem 
zagrożenia, brakiem ufności do otoczenia, nasileniem negatywnych emocji czy spadkiem 
poczucia własnej wartości. W konsekwencji prowadzi to do osłabienia świadomego panowania 
nad własnymi emocjami, wzrostu impulsywności, introwertyzmu oraz do skłonności 
agresywnych i  autoagresywnych. Populację osób pozbawionych wolności charakteryzuje 
szereg czynników ryzyka, mających wpływ na zachowania suicydalne, a  w  konsekwencji 
dokonane samobójstwa. Ponadto można wyróżnić zgony z przyczyn naturalnych oraz te, które 
zaklasyfikowano jako inne. Do śmierci osadzonych dochodziło również w  wyniku obrażeń 
doznanych w  przypadku pobicia. Wyniki zaprezentowane w  referacie to pokłosie analiz, 
które przeprowadzono za pomocą metody analizy danych wtórnych. Wykorzystano dane 
statystyczne przedstawione przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz poddano analizie 
piśmiennictwo. W  referacie zawarto również przyczyny, uwarunkowania oraz skalę zgonów 
w warunkach izolacji penitencjarnej.
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Znaczenie i rola rad młodzieżowych 
w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej

Dominik Boratyn, dk.boratyn@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o  Polityce 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rady Młodzieżowe są jednym z  wielu fakultatywnych podmiotów publicznych, których 
funkcjonowanie wiąże się ze standardami współczesnej partycypacji i  współrządzenia na 
poziomie lokalnym. Celem wystąpienie będzie określenie rzeczywistej roli Rad Młodzieżowych, 
a  także wskazanie znaczenia tego typu podmiotów dla funkcjonowania lokalnych wspólnot 
samorządowych, w  których takie ciała funkcjonują. Zgodnie z  obecnie obowiązującymi 
przepisami ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., a konkretnie art. 5b tejże 
ustawy, rady pełnią funkcje konsultacyjne. W referacie autor przedstawi czy Rady Młodzieżowe 
w rzeczywistości są podmiotami o charakterze konsultacyjnym, a jeśli tak to w jakim zakresie 
oraz czy pełnią jeszcze inne funkcje, które nie zostały bezpośrednio wskazane w przepisach.

Według autora Rady Młodzieżowe na trwałe wpisały się w  strukturę lokalnych wspólnot 
samorządowych, a  ich rola stopniowo powinna wzrastać. Wynika to z  faktu, iż Rady 
Młodzieżowe, które formalnie funkcjonują od 2001  r. stanowią przestrzeń do zdobywania 
wiedzy, doświadczenia oraz budowania kapitału społecznego, który stanowi nieocenioną 
wartość dla funkcjonowania społeczeństwa i państwa.

Zrównoważony rozwój gospodarczy a rozliczenie VAT od inwestycji – 
analiza przypadków z uwzględnieniem parafii rzymskokatolickiej

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Komputerowych, 
Społecznych i Medycznych

Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług jest pierwszą gruntowną 
i kompleksową nowelizacją tej ustawy. Wprowadziła ona zmiany w zakresie terminów zwrotu 
VAT. Po nowelizacji do żądania zwrotu w przyspieszonym terminie uprawnia także nabycie 
gruntów i  praw wieczystego użytkowania gruntów, jeśli de facto zostaną one zaliczone do 
środków trwałych nabywcy. Z kolei uzyskanie obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia 
usług poza terytorium kraju, uprawniających do odliczenia podatku naliczonego na terytorium 
Polski, może być obecnie podstawą wcześniejszego zwrotu. Ekonomia zrównoważonego rozwoju 
umożliwia zorganizowanie światowej gospodarki w XXI wieku według nowego paradygmatu 
zrównoważonego i  zintegrowanego ładu ekonomicznego i  społeczno-kulturowego. 
Istotnym elementem tego mechanizmu jest właściwy system podatkowy. Przyjmując tezę, 
że zrównoważony rozwój, oprócz wielu innych pozapodatkowych elementów, wymaga 
również zastosowania zrównoważonych podatków, w pracy podjęto próbę: 1) zdefiniowania 
zrównoważonego podatku i zrównoważonego systemu podatkowego, 2) określono kryteria ich 
oceny w świetle przypadków dotyczących zwrotu podatku VAT w inwestycjach, 3) udzielono 
odpowiedzi poprzez analizę przypadków: czy parafia rzymskokatolicka może odliczyć podatek 
VAT z faktur dotycząch zakupów towarów i usług związanych z rewaloryzacją kościoła?
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OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Analiza symetryczna – możliwości, ograniczenia, perspektywy

Franciszek Białas, franciszek.bialas@ue.katowice.pl, Katedra Inżynierii Wiedzy, Kolegium 
Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, www.ue.katowice.pl

Analiza symetrii oparta na teorii reprezentacji grup jest znana i stosowana z powodzeniem 
od wielu lat w  badaniach przejść fazowych w  ciałach krystalicznych. Wykorzystywana jest 
głównie do badania możliwych sposobów porządkowania wielkości wektorowych typu 
polarnego (np. przesunięcia atomów) i  aksjalnego (np. momentów magnetycznych). Pewne 
elementy teorii grup i  reprezentacji bywają używane do analizy porządkowania wielkości 
tensorowych, jednak nie ma szczegółowych metod i  narzędzi do przeprowadzania analizy 
symetrycznej porządkowania wielkości tensorowych podobnie jak dla wektorowych.

W  pracy omówione zostały możliwości i  ograniczenia metody analizy symetrycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w  odniesieniu do wielkości tensorowych. 
Przedstawione zostały narzędzia i  programy umożliwiające przeprowadzenie analizy 
symetrycznej głównie wykonywanej z  wykorzystaniem programu MODY. Omówiono także 
główne trudności z opracowaniem narzędzi do automatycznego obliczania możliwych struktur 
wynikowych. 

Analiza szeregów odstępów RR 
w częstoskurczu komorowym oraz migotaniu komór

Aleksandra Rosik, rosik.aleksandra97@gmail.com, Wydział Fizyki i  Astronomii, Uniwersytet 
Zielonogórski, www.wfa.uz.zgora.pl; Joanna K. Kalaga, j.kalaga@if.uz.zgora.pl, Wydział Fizyki 
i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski, www.wfa.uz.zgora.pl

Choroby układu krążenia to poważny problem społeczny w obecnych czasach, gdyż są one 
jedną z  najczęstszych przyczyn śmierci. Z  tego powodu naukowcy oraz lekarze poszukują 
nowych metod analizy rytmu serca, które umożliwią postawienie prawidłowej diagnozy 
w możliwie najkrótszym czasie, oraz będą mogły zostać wykorzystane do usprawnienia pracy 
wszczepionych pacjentowi urządzeń regulujących pracę serca i zmniejszających ryzyko zgonu 
poprzez natychmiastową reakcję. W  niniejszej pracy skupiamy się na badaniu zmienności 
rytmu serca w  przypadku dwóch jednostek chorobowych. Analizie poddane zostały szeregi 
odstępów RR uzyskane od osób ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, u których 
zaobserwowano częstoskurcz komorowy lub migotanie komór. Posłużyliśmy się metodą 
analizy nieliniowej. W ramach badań przeanalizowane zostały wykresy Poincaré stworzone 
na podstawie danych uzyskanych z bazy PhysioNet. Jednocześnie sprawdzone zostało czy przy 
użyciu wyżej wymienionej metody można jednoznacznie wskazać daną jednostkę chorobową.

Ciecze jonowe – nowatorskie modyfikatory napełniaczy 
lignocelulozowych

Majka Odalanowska, majka.odalanowska@doctorate.put.poznan.pl; Instytut Technologii 
i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.fct.put.
poznan.pl; Sławomir Borysiak, slawomir.borysiak@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.fct.put.poznan.pl
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Wzrost świadomości ekologicznej oraz aspekty związane z  ochroną środowiska 
spowodowały, że coraz częściej szkodliwe związki wykorzystywane w przemyśle zastępuje się 
nowymi, „bezpiecznymi” zamiennikami. Szczególne zainteresowanie budzą ciecze jonowe, 
które z pewnością zaliczają się do nowatorskich odczynników. Zbudowane są z organicznego 
kationu oraz małocząsteczkowego anionu. Ze względu na nieregularną strukturę krystaliczną 
charakteryzują się niską temperaturą krzepnięcia, a  ich temperatura topnienia wynosi 
mniej niż 100°C. Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim prawie nieograniczonej 
możliwości syntezy, tzn. możliwości dobrania kationu i  anionu w  taki sposób, by uzyskać 
związek o zamierzonych właściwościach. 

Ciecze jonowe mają ogromny potencjał wykorzystania w  szeroko rozumianej obróbce 
materiałów lignocelulozowych. Obecnie stosuje się je głównie w  produkcji środków 
ochrony drewna, gdzie z  powodzeniem zastępują dotychczas stosowane rozpuszczalniki 
lub bezpośrednio jako konserwanty. Coraz większe zainteresowanie budzi także możliwość 
wykorzystania ich w procesach modyfikacji drewna w roli medium reakcji lub jako bezpośrednie 
modyfikatory jego powierzchni. Działanie to posiada wiele zalet i pozwala na wyeliminowanie 
problemu toksyczności wielu reagentów.

W  niniejszej pracy przedstawiono możliwość zastosowania cieczy jonowych w  przemyśle 
drzewnym, szczególnie w procesie modyfikacji chemicznej napełniaczy lignocelulozowych.

Praca została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
(Nr grantu 0912/SBAD/0903).

Ciecze jonowe z anionem dokuzynianowym 
jako nowe adiuwanty rolnicze

Damian Krystian Kaczmarek, damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl, Wydział 
Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska; Tomasz Rzemieniecki, tomasz.m.rzemieniecki@
doctorate.put.poznan.pl, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Opublikowane w 2018 roku wyniki badań dotyczące zastosowania cieczy jonowych jako nowej 
klasy adiuwanty do środków ochrony roślin zapoczątkowały nowy trend badawczy polegający 
na używaniu aktywnych powierzchniowo cieczy jonowych jako dodatków do pestycydów. 
Zalety stosowania adiuwantów wiążą się m.in. ze zmniejszeniem przenoszenia substancji 
aktywnych w  atmosferze, zwiększeniem zwilżalności liścia rośliny, na którą aplikowane są 
pestycydy lub zwiększenia przenikalności warstwy woskowatej liścia. Stworzona w 2011 roku 
koncepcja przekształcania herbicydów w ciecze jonowe pozwoliła na uniknięcie stosowania 
adiuwantów ze względu na właściwości amfifilowe jonów użytych w nowych środkach ochrony 
roślin. W przypadku związków stosowanych w zbyt małej dawce, by aktywność powierzchniowa 
przeciwjonu była zauważalna, zastosowanie adiuwantów nadal pozostaje istotne.

Celem niniejszych badań było opracowanie wydajnej metody syntezy nowych, adiuwantów 
z anionem 1,4-bis(2-etyloheksoksy)-1,4-dioksobutano-2-sulfonianowym (dokuzynianowym) 
o zwiększonej aktywności powierzchniowej. Struktury związków chemicznych potwierdzono 
przy pomocy protonowego i  węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego. Dodatkowo 
określono ich właściwości fizykochemiczne. W  celu określenia potencjału aplikacyjnego 
zastosowano otrzymane adiuwanty jako dodatek do herbicydów.
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Dokładne Prawa Wielkich Liczb dla pól losowych

Paweł Kurasiński, pawełkurasinski1@gmail.com, Wydział Matematyki, Fizyki i  Informatyki, 
Katedra Matematyki Stosowanej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W  przypadku, gdy zmienna losowa jest niecałkowalna nie możemy korzystać z  Mocnego 
Prawa Wielkich Liczb Kołmogorowa. Zatem, aby uzyskać nietrywialną zbieżność musimy 
badać sumy ważone. Twierdzenia tego rodzaju są znane jako Dokładne Prawa Wielkich Liczb. 
Celem prezentacji będzie zaprezentowanie własnych wyników związanych z  dokładnymi 
prawami wielkich liczb dla pól losowych. We wcześniejszych pracach dotyczących dokładnych 
praw wielkich liczb dla pól losowych autorzy skupiali się na przypadku, gdy zmienne losowe 
były niecałkowalne. Rozpatrzony zostanie przypadek, gdy zmienna losowa jest całkowalna, ale 
moment z logarytmem rzędu d-1 jest nieskończony, gdzie d oznacza wymiar pola losowego. 
Zostanie przedstawione twierdzenie analogiczne do twierdzenia Chowa oraz Robbinsa dla 
pól losowych. W  chwili obecnej jest to jedyny taki wynik dla pól losowych. Przedstawione 
zostanie również dokładne prawo wielkich liczb dla pól losowych w wersji wielowymiarowej. 
We wcześniejszych pracach problem wielowymiarowy był sprowadzany do problemu 
jednowymiarowego. Zostanie również pokazany przykład zastosowania dokładnego prawa 
wielkich liczb dla pól losowych. 

Elektrolity stałe w ogniwach litowo-jonowych – 
wyzwania i perspektywy rozwoju

Gabriel Moskal, gabriel.moskal@doctoral.uj.edu.pl, Zespół Technologii materiałów 
i  nanomateriałów, Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński; 
Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Zespół Technologii materiałów i nanomateriałów, 
Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Wraz z popularyzacją ogniw litowo-jonowych w pojazdach oraz urządzeniach mobilnych, 
zwraca się coraz większą uwagę na niebezpieczeństwa związane z  użytkowaniem w  nich 
toksycznych i  palnych ciekłych elektrolitów organicznych. Od momentu wprowadzenia na 
rynek, budowa ogniw litowo-jonowych nie zmieniła się w sposób znaczący. Z tego względu 
badania nad elektrolitami stałymi stały się obiektem zainteresowania stale rosnącej grupy 
badaczy. Niestety, opracowanie elektrolitów możliwych do wykorzystania w  komercyjnych 
ogniwach wiąże się z  koniecznością pokonania wielu barier, np. niewystarczającego 
przewodnictwa jonowego, kruchości materiału, niewystarczającego połączenia elektrolitu 
z innymi materiałami elektrodowymi. 

Celem prezentacji jest przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy, wyzwania oraz 
kierunku rozwoju na polu badań nad elektrolitami stałymi do zastosowania w ogniwach litowo-
jonowych. Zaprezentowanie potencjalnych korzyści wynikające z wykorzystania elektrolitów 
stałych w połączeniu z nowoczesnymi materiałami anodowymi na bazie areożeli węglowych.

Ta praca została sfinansowana ze środków projektu Narodowego Centrum Nauki nr 
2015/19/B/ST8/01077.
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Kompozyty polimerów przewodzących z nanocząstkami metali 
jako potencjalne środki antybakteryjne

Marianna Gniadek, mgniadek@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 
www.chem.uw.edu.pl; Małgorzata Krzyżowska, mkrzyzowska@wihe.waw.pl, Wojskowy Instytut 
Higieny i  Epidemiologii, www.wihe.waw.pl; Mikołaj Donten, donten@chem.uw.edu.pl, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl

W  obecnych czasach obserwowany jest wzrost odporności drobnoustrojów na dostępne 
preparaty lecznicze. W  związku z  tym poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na 
opracowanie środków antybakteryjnych, które jednocześnie nie będą cytotoksyczne, jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia nauki i przemysłu farmaceutycznego.

Dlatego opracowaliśmy procedurę modyfikacji nieprzewodzących, giętkich podłoży stałych 
kompozytami polipirolu z  nanocząstkami metali (Ag i  Au). W  tym celu wykorzystaliśmy 
technikę polimeryzacji opartej na reakcji red-ox zachodzącej na granicy dwóch niemieszających 
się ośrodków ciekłych. Dzięki temu uzyskaliśmy dokładne pokrycie powierzchni i  wnętrza 
podłoża stałego kompozytem polipirol-metal. Otrzymane przez nas materiały zostały 
scharakteryzowane pod kątem morfologii, właściwości elektrochemicznych, cytotoksyczności 
i właściwości bakteriobójczych. 

Wykazaliśmy, że polipirol-Ag jest dobrym czynnikiem bakteriobójczym i  wykazuje 
niewielką cytotoksyczność, a  z  kolei niemodyfikowany polipirol i  polipirol-Au nie 
wykazują cytotoksyczności, ale za to charakteryzują się doskonałymi właściwościami  
elektrochemicznymi pomimo osadzenia ich na nieprzewodzących podłożach.

Otrzymane przez nas materiały stanowią dobrą podstawę do dalszych badań mających na 
celu opracowanie nowoczesnych czynników antybakteryjnych oraz mogą stanowić doskonałe 
podłoża pod konstrukcję sensorów.

Ocena wpływu modyfikacji poliuretanu chitozanem 
na jego podatność na degradację w aspekcie środowiskowym

Agnieszka Piotrowska-Kirschling, a.piotrowska-kirschling@wpit.umg.edu.pl; Katedra 
Towaroznawstwa Przemysłowego i  Chemii, Wydział Przedsiębiorczości i  Towaroznawstwa, 
Uniwersytet Morski w  Gdyni, www.umg.edu.pl; Joanna Brzeska, j.brzeska@wpit.umg.edu.pl; 
Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, 
Uniwersytet Morski w  Gdyni, www.umg.edu.pl; Izabela Duczmal, izaaducz@wp.pl, Wydział 
Przedsiębiorczości i  Towaroznawstwa, Uniwersytet Morski w  Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 
Gdynia, www.umg.edu.pl.

Materiały poliuretanowe są powszechnie stosowanymi tworzywami. Stanowią one jedno 
z głównych źródeł mikroplastiku w środowisku naturalnym, który jest globalnym zagrożeniem 
dla flory i  fauny środowiska wodnego. Naukowcy dążą do zastępowania dotychczas 
stosowanych materiałów polimerowych, modyfikowanymi polimerami o  pożądanej 
podatności na degradację. W ramach części badawczej prezentowanej pracy, syntezowano dwa 
wybrane materiały poliuretanowe: poliuretan (PUR) i kompozyt poliuretanu z biopolimerem – 
chitozanem (PUR+Chit.). Celem pracy było określenie wpływu modyfikacji poliuretanu 
chitozanem na jego podatność na degradację, która jest ważnym aspektem dla środowiska 
naturalnego. Badane związki poddano inkubacji w  trzech roztworach degradacyjnych: 
glicerynie, etanolowym roztworze kwasu salicylowego oraz komercyjnym kremie pilingującym. 
Po degradacji oznaczano metodą wagową zmianę ich masy, zmianę struktury chemicznej za 
pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera z przystawką ATR (ATR-FTIR) 
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oraz właściwości termicznych z wykorzystaniem metody różnicowej kalorymetrii skaningowej 
(DSC). Otrzymane wyniki badań wykazały, że zarówno PUR, jak i PUR+Chit. uległy degradacji 
w mediach degradujących, jednakże Chit. nie zwiększył podatności na degradację PUR+Chit. 
Badane związki mogłyby potencjalnie zastąpić powszechnie stosowane polimery, np. 
w kosmetykach.

Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla sum 
oraz maksymalnych sum losowo indeksowanych zmiennych losowych

Joanna Wasiura-Maślany, jwaaa@wp.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl

W  ostatnich latach pojawia się wiele prac poświęconych tak zwanym twierdzeniom 
granicznym ze zbieżnością prawie na pewną. W  twierdzeniach tego typu, nazywanych 
również prawie pewną wersją centralnych twierdzeń granicznych, rozważane są dwa 
typy zbieżności ciągów zmiennych losowych: zbieżność według rozkładów i  zbieżność 
z  prawdopodobieństwem jeden. Tego typu zbieżności odgrywają ważną rolę w  rachunku 
prawdopodobieństwa i  statystyce matematycznej. Prawie pewne wersje twierdzeń 
granicznych łączą te dwa typy zbieżności. Z  tego też powodu, prawie pewne wersje 
twierdzeń granicznych można rozpatrywać z  jednej strony jako twierdzenia dotyczące 
słabej zbieżności ciągu miar, a  z  drugiej strony jako mocne prawa wielkich liczb. 
Głównym celem referatu jest przedstawienie twierdzeń granicznych ze zbieżnością prawie 
na pewną dla sum oraz maksymalnych sum niezależnych zmiennych losowych z losowymi 
indeksami. Główne wyniki uogólniają i rozszerzają twierdzenia dotyczące tej tematyki, które 
zostały opublikowane w ostatnich latach przez innych autorów.

Reakcje sprzęgania krzyżowego we współczesnej syntezie organicznej

Katarzyna Halikowska, kasiahalikowska5@wp.pl, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, 
www.wch.uni.opole.pl

Reakcje sprzęgania krzyżowego polegające na połączeniu dwóch organicznych substratów 
poprzez utworzenie nowego wiązania węgiel-węgiel, bądź węgiel-heteroatom, niewątpliwie 
zrewolucjonizowały współczesną syntezę organiczną. Tego typu reakcje katalizowane są 
metalami przejściowymi lub ich związkami i najprostszy podział obejmuje dwa typy sprzęgania: 
sprzęganie krzyżowe oraz homosprzęganie. Pierwszymi historycznie reakcjami sprzęgania były 
procesy przebiegające w sposób stechiometryczny i datuje się je na drugą połowę XIX wieku. 
Wówczas Charles Wurtz dokonał homodimeryzacji n-jodobutanu w obecności metalicznego 
sodu. Dziewięć lat później reakcja ta została zmodyfikowana przez Wilhelma Fittiga. Jednakże 
przełom nastąpił w  drugiej połowie XX wieku, gdy kompleksy palladu zyskały największą 
popularność w  reakcjach sprzęgania krzyżowego i  sprawiły, że stawały się one powszechne 
w  syntezie odczynników specjalistycznych oraz produkcji leków. W  2010  r. Japończycy 
Ei-ichi Negishi i  Akira Suzuki oraz Amerykanin Richard Heck dołączyli do prestiżowego 
grona laureatów właśnie za wkład w  opracowanie i  rozwój metodologii popularnie zwanej 
„katalitycznymi reakcjami sprzęgania krzyżowego” przy użyciu wspomnianych kompleksów 
palladu. Należy jednak zaznaczyć, że stanowią one obecnie tylko niewielki fragment szerokiego 
zbioru procesów sprzęgania. Praca obejmuje zatem kompleksowy przegląd najpopularniejszych 
typów sprzęgania krzyżowego wykorzystywanych w syntezie organicznej.
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Reakcje sprzęgania krzyżowego wobec żelazowych układów 
katalitycznych bazujących na ligandach amidowych

Marlena Kardela, marlenakardela@gmail.com, Katedra Chemii Organicznej i  Biochemii, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, www.wch.uni.opole.pl; Elwira Bisz, ebisz@uni.
opole.pl, Katedra Chemii Organicznej i  Biochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, 
www.wch.uni.opole.pl

W  ostatnich latach duże znaczenie w  syntezie organicznej zyskały reakcje sprzęgania 
krzyżowego, które prowadzą do tworzenia nowych wiązań C-C. Do niedawna, istotne dla 
przemysłu przykłady tego typu reakcji były głównie ograniczone do katalizy związkami 
palladu. Niemniej jednak coraz więcej uwagi koncentruje się na badaniach wykorzystujących 
katalizatory żelazowe, przede wszystkim ze względu na niską cenę żelaza, jego łatwą 
dostępność oraz znikomą toksyczność. Przy czym należy podkreślić, że dotychczas najczęściej 
stosowanym ligandem w reakcjach sprzęgania katalizowanych przez żelazo był N-metylo-2-
pirolidon, który wykazuje silne właściwości reprotoksyczne.

W niniejszej pracy przedstawione zostaną najnowsze badania reakcji sprzęgania krzyżowego 
chlorków arylowych ze związkami magnezoorganicznymi. Reakcje te przebiegały w obecności 
prekatalizatora żelazowego oraz niestosowanych dotąd w tego typu reakcjach, amidów w roli 
liganda. Opracowana przez nas przyjazna dla środowiska metoda sprzęgania, okazała się 
wysoce efektywna w  tworzeniu, przeważnie trudnych do wygenerowana, wiązań C(sp2)–
C(sp3). Przeprowadzone reakcje charakteryzowały się dużą selektywnością i  wydajnością, 
która sięgała nawet 98%. W przedstawionej pracy zostaną zaprezentowane m.in. przykłady 
sprzęgania substratów zawierających różne grupy funkcyjne czy proces optymalizacji 
warunków reakcji.

Semi-statyczna kalibracja próbników pasywnych zawierających 
nanorurki węglowe jako sorbent – pobieranie środków 

farmaceutycznych z wody

Klaudia Godlewska, klaudia.godlewska@phdstud.ug.edu.pl, Katedra Analizy Środowiska, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, https://chemia.ug.edu.pl/; Monika Paszkiewicz, monika.
paszkiewicz@ug.edu.pl, Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, 
https://chemia.ug.edu.pl/; Piotr Stepnowski, piotr.stepnowski@ug.edu.pl, Katedra Analizy 
Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, https://chemia.ug.edu.pl/

W  ciągu ostatnich lat stale rośnie zainteresowanie technikami pasywnymi stosowanymi 
w  celu monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego. Próbniki pasywne są to 
opłacalne i niezawodne urządzenia umożliwiające określenie średniego, ważonego w czasie 
stężenia zanieczyszczeń. Aby określone stężenia analitów były wiarygodne i  miarodajne, 
konieczne jest wcześniejsze wyznaczenie współczynników szybkości pobierania (Rs, ang. 
Sampling rate). Aby wyznaczyć wartości Rs wykonano kalibrację innowacyjnych próbników 
pasywnych zawierających nanorurki węglowe jako sorbent (CNTs-PSDs, ang. Passive Sampling 
Devices using Carbon Nanotubes as a sorbent). W badaniach sprawdzono użyteczność sześciu 
rodzajów CNTs, różniących się między sobą powierzchnią właściwą, długością i/lub sposobem 
modyfikacji powierzchni. CNTs-PSDs umieszczono w  wodzie zawierającej wybrane środki 
farmaceutyczne o  stężeniu 2 µg/ml w  naczyniach kalibracyjnych na okres dwóch tygodni. 
Pobierano próbki wody z każdego naczynia w określonych odstępach czasu i wykonywano ich 
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analizę chromatograficzną. Kolejnym etapem badań było dobranie odpowiedniego eluentu 
w celu przeprowadzenia jak najefektywniejszej desorpcji zatrzymanych na powierzchni CNTs 
farmaceutyków. Z  uzyskanych danych wykreślono krzywe pobierania analitów przez CNTs-
PSDs i  wyliczono wartości Rs. PSDs zawierające niemodyfikowane wielościenne nanorurki 
węglowe o  średnicy zewnętrznej <8 nm charakteryzowały się najlepszymi parametrami 
kalibracyjnymi.

Synteza cieczy jonowych 
z kationem i anionem pochodzenia naturalnego

Tomasz Rzemieniecki, tomasz.m.rzemieniecki@doctorate.put.poznan.pl, Instytut Technologii 
i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, put.poznan.
pl; Damian Krystian Kaczmarek, damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl, Instytut 
Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 
put.poznan.pl

Niewielkie modyfikacje struktury naturalnych substancji aktywnych biologicznie umożliwiają 
zwiększenie ich potencjału aplikacyjnego. Jedną z takich metod jest przeprowadzenie związku 
chemicznego w  formę jonową. Przy odpowiednim doborze przeciwjonów można uzyskać 
szereg zalet związanych m.in. z lepszym działaniem i łatwiejszym przyswajaniem substancji 
przez organizm docelowy. W toku niniejszych badań przeprowadzono w formę jonową kwasy 
z grupy naturalnych hormonów wzrostu roślin. Związki te połączono z kationem pochodzącym 
od chininy – naturalnego alkaloidu roślinnego. W  wyniku połączenia jonów uzyskano sole 
organiczne topiące się w temperaturze nieprzekraczającej 100°C – ciecze jonowe. W rezultacie 
przeprowadzonych badań opracowano wydajną metodę syntezy nowych cieczy jonowych, 
która opiera się na użyciu złoża polimerowego i  pozwala przeprowadzić modyfikację 
z wydajnością przekraczającą 98%. Na podstawie porównania właściwości fizykochemicznych, 
m.in. temperatury przemian fazowych i  analizy rozpuszczalności zaobserwowano wyraźne 
zmiany w porównaniu do substancji wyjściowych. Analiza uzyskanych widm NMR uwidoczniła 
obecność pasm charakterystycznych dla kationów i anionów, potwierdzono zatem uzyskanie 
założonych substancji chemicznych. Otrzymane ciecze jonowe zostaną sprawdzone pod kątem 
intensyfikacji aktywności biologicznej w odniesieniu do substratów wyjściowych.

Teoria średniego pola cieczy Bosego z zastosowaniem do HeI 

Jan Marek Maćkowiak, janmarekm@gazeta.pl, ferm92@fizyka.umk.pl, Instytut Fizyki, Wydział 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.umk.pl

W oparciu o teorię kondensacji Bosego-Einsteina idealnego gazu Bosego (Landau-Wilde), 
rozwinięto teorię średniego pola (TSP) cieczy Bosego znajdującej się w  dużym naczyniu 
DN. Zgodnie z koncepcjami Mitusa et al. struktury mikroskopowej cieczy, przyjęto, że ciecz 
w  DN zawiera sąsiadujące z  sobą makroskopowe pod-obszary L_k. W  każdym L_k bozony 
podlegają lokalnie uporządkowanemu ruchowi, przy czym dominujący kierunek tego ruchu 
określa wektor k+x, którego orientacja zmienia się losowo przy przejściu od jednego pod-
obszaru do innego. Długość |k| jest stała, natomiast zależność |x| od temperatury określa 
TSP. Przy wykorzystaniu TSP dokonano symulacji wykresu ciepła właściwego C_v(T) HeI 
powyżej 2.17 K oraz prawostronnej osobliwości C_v(T) w tej temperaturze. Uzyskano dobrą 
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zgodność teoretycznej krzywej ciepła właściwego z eksperymentem w przedziale (2.17 K, 3 K]. 
Numeryczne ciepło w,łaściwe C_n(T)=dE/dT zachowuje się prawostronnie w 2.17 K w sposób 
charakterystyczny dla osobliwości: gwałtownie rośnie przy malejącej wartości dT<1/10^25 K.

Własności strukturalne, magnetyczne, termiczne nanocząstek 
magnetytu domieszkowanego galem o potencjalnych 

zastosowaniach biomedycznych

Marta Orzechowska, m. orzechowska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Katarzyna Rećko, k.recko@uwb.
edu.pl, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Dariusz Satuła, d.satula@
uwb.edu.pl, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl

W  ostatnich latach preparatyka i  charakterystyka nanostruktur opartych na magnetycie 
przyciągała uwagę ze względu na ich aplikacje biomedyczne. W  pracy skupiono się na 
nanocząstkach ferrytowych o budowie warstwowej typu rdzeń – powłoka, gdzie rdzeniem był 
magnetyt, a płaszczem ferryt galowy, i na odwrót Fe3O4/GaxFe(3-x)O4 z x w zakresie od 0 do 0,8. 
Rozmiary i morfologia nanocząstek zależały od metody syntezy. Prezentowane nanocząstki 
otrzymano z acetyloacetonianów metali III. Metodami dyfrakcji X i neutronów potwierdzono, 
że układy są jednofazowe, uporządkowane i wyraźnie magnetyczne. Domieszkowanie galem, 
w  całym zakresie badanych koncentracji, nie wpływa na parametry sieci nanoukładów. 
Rozmiar cząstek maleje z rosnącą koncentracją Ga w układzie bez względu na jego lokalizację. 
Podobnie do czystego magnetytu, układy domieszkowane wykazały kolinearną strukturę 
ferrimagnetyczną. Badania z wykorzystaniem spektroskopii Mössbauera pozwoliły przyjrzeć 
się polom nadsubtelnym związanym z  podsieciami struktury spinelu oraz fluktuacjom 
superparamagnetycznym. Superparamagnetyzm był podstawą aplikacji biomedycznych. 
Nanocząstki z  GaxFe(3-x)O4 w  płaszczu ujawniły fluktuacje superparamagnetyczne znacznie 
wcześniej w porównaniu do nanocząstek z GaxFe(3-x)O4 w rdzeniu. Badane układy szybko się 
nasycały. Nanocząstki o ferrytowych rdzeniach systematycznie wykazywały wyższe wartości 
namagnesowania spontanicznego.

Właściwości elektrochemiczne stopów typu AB

Karolina Kluziak, karolina_kluziak@o2.pl,Instytut Chemii, Wydział Nauk ścisłych, 
Przyrodniczych i  Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana długosza 
w  Częstochowie; Volodymyr Pavlyuk, vpavlyuk@yahoo.com, Instytut Chemii, Wydział Nauk 
ścisłych, Przyrodniczych i  Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie

W  ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej. Obecnie ogniwa Ni/MH są wyposażone w  elektrody ujemne, które są 
zwykle wytwarzane ze związków międzymetalicznych. Stopy te są zdolne do pochłaniania 
wodoru w swej strukturze, co prowadzi do powstawania wodorków metali. Wraz z rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię opracowano nowe związki międzymetaliczne, które prowadzą 
do obiecującej przyszłości tych akumulatorów. Materiały elektrod na bazie związku LaNi (stopy 
typu AB) mają konkurencyjne parametry w  stosunku do materiałów używanych w  stopach 
typu AB5. Zastąpienie lantanu cyrkonem lub tytanem ma znaczący wpływ na stabilność cykli 
ładowania/rozładowania, potencjał korozyjny oraz redukcję ich kosztów poprzez zmniejszenie 
ilości droższych metali ziem rzadkich. Wszystkie próbki każda o  łącznej masie około 1g, 
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przygotowano poprzez stopienie w  piecu łukowym przy ciągłym przepływie spektralnie 
czystego argonu. Przeprowadzone zostały kompleksowe badania z zastosowaniem dyfrakcji 
rentgenowskiej, skaningowej mikroskopii elektronowej. Ocena przydatności materiałów 
na bazie stopów R1-xTxNi (R  – metale ziem rzadkich, T  – Ti, Zr) jako ujemnych elektrod 
wodorkowych jest przeprowadzana przy użyciu prototypu ogniwa z wymiennymi elektrodami 
i  separatorem, celem wyznaczania pojemności prądowej i  charakterystyk ładowania/
rozładowania elektrod wodorkowych. 

Badania finansowane z grantu NCN (No 2017/25/B/ST8/02179).

Wpływ addytywów modyfikowanych lantanem 
na proces krystalizacji izotaktycznego polipropylenu

Wojciech Hubert Bednarek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut 
Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów wojciech.k.bednarek@doctorate.put.
poznan.pl; Dominik Paukszta, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut 
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów, dominik.paukszta@put.poznan.pl

Zagadnienia związane z  krystalizacją izotaktycznego polipropylenu (iPP) stanową od 
dziesięcioleci przedmiot prac wielu ośrodków badawczych. Zasadna jest analiza zjawiska 
krystalizacji tego polimeru w  kompozytach, a  także w  obecności sił ścinających, które to 
działają na makrocząsteczki w procesach przetwarzania. Należy podkreślić, że cechy finalne 
produktów z  tworzyw sztucznych (właściwości mechaniczne czy optyczne) związane są 
ściśle ze strukturą polimerów. Mechanizmy krystalizacji iPP w materiałach kompozytowych, 
w warunkach dynamicznych są złożone i nie zostały jak dotąd w pełni scharakteryzowane. 

Celem niniejszej pracy jest analiza krystalizacji izotaktycznego polipropylenu w układach 
domieszkowanych 0,5 % wag. syntetycznych addytywów tlenkowych: a) niemodyfikowanych, 
b) modyfikowanych chemicznie (związkami lantanu). Otrzymane napełniacze zostały poddane 
analizie powierzchniowej, strukturalnej oraz jakościowej. Kompozyty poddano analizom 
mikroskopowym: w  warunkach stacjonarnych oraz dynamicznych  – z  użyciem systemu 
reologicznego Linkam CSS 450, a także analizie termicznej.

Rezultaty badań wskazały na fakt, iż wybrane układy tlenkowe modyfikowane z  użyciem 
lantanu wykazują cechy nukleantów odmiany jednoskośnej α polipropylenu. Ponadto 
dowiedziono, że wpływ sił ścinających na krystalizację polipropylenu w  rozpatrywanych 
układach jest odmienny, w  zależności od właściwości chemicznych oraz fizycznych 
zastosowanych addytywów.

Wpływ mechanizmu reakcji elektrodowej 
na czułość i precyzję pomiarów woltamperometrycznych

Maria Madej, marysia.madej@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl; Jolanta Kochana, kochana@chemia.uj.edu.pl, Zakład 
Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl; Bogusław Baś, 
bas@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
www.agh.edu.pl

Techniki woltamperometryczne, jako jedne z  nielicznych metod analizy ilościowej 
pozwalają na łatwe, tanie i  szybkie oznaczanie zarówno związków organicznych jak 
i  nieorganicznych z  dużą czułością i  precyzją, a  przy tym nie wymagają skomplikowanego 
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przygotowania próbek. Mimo licznych zalet, warto również zwrócić uwagę na ograniczenia, 
związane z przebiegającymi w układzie pomiarowym reakcjami utleniania i/lub redukcji m.in. 
niekorzystne zjawisko adsorpcji substancji elektroaktywnej lub produktów jej przemiany na 
elektrodzie pracującej. W  przypadku analizy związków organicznych zachodzące procesy 
elektrodowe niejednokrotnie są nieodwracalne, a co za tym idzie produkty tych reakcji mogą 
gromadzić się na powierzchni elektrody pracującej powodując jej dezaktywację. Zjawisko to 
często skutkuje znacznymi trudnościami w  uzyskaniu dokładnych i  precyzyjnych wyników 
prowadzonych analiz. W  pracy omówiono wpływ mechanizmu reakcji elektrodowej na 
precyzję oraz czułość pomiarów woltamperometrycznych na przykładzie analizy ilościowej 
citalopramu  – jednego z  najpopularniejszych leków przeciwdepresyjnych, należącego do 
grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (z ang. selective serotonin 
reuptake inhibitors, SSRIs). Zaproponowano również prostą metodę minimalizacji wpływu 
adsorpcji na prowadzone pomiary, opartej na sekwencyjnym polerowaniu elektrody pracującej 
w celu usunięcia zaadsorbowanych produktów reakcji elektrodowej.

Zastosowanie interferometrii światła widzialnego 
w badaniach tribologicznych

Piotr Osada, osada@agh.edu.pl, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i  Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  Krakowie, 
www.agh.edu.pl

Spektroskopia światła widzialnego (ang. white light interferometry  – WLI) to bezstykowa 
metoda pomiaru profilu powierzchni. Daje ona duże możliwości dokładnego pomiaru 
chropowatości powierzchni i  głębokości takich elementów powierzchni materiału jak 
bruzdy, zarysowania czy podobnych kształtów o  mikroskopijnych wymiarach. Celem pracy 
jest przedstawienie zakresu stosowania interferometrii WLI szczególnie w  badaniach 
tribologicznych i inżynierii powierzchni z uwzględnieniem ogólnego użytkowania tej metody, 
poza wspomnianymi dziedzinami; a także zestawienie miernictwa za pomocą WLI z innymi 
technikami.

Porównano głównie metody: WLI, mikroskop sił atomowych AFM (atomic force microscopy) 
oraz skanowanie 3D promieniami laserowymi pod względem dokładności i  szybkości 
pomiarowej. Zaprezentowano następujące przedmioty pomiarów geometrycznych 
w  dziedzinie tribologii: profil wytarcia próbki i  przeciwpróbki w  tribotestach (np. z  testu 
kula-tarcza), bruzda z testu zarysowania, krater po cyklicznym uderzaniu oraz chropowatość 
powierzchni. Uargumentowano celowość i  zasadność stosowania interferometrii światła 
białego w  pomiarach wysokości szczegółów geometrycznych o  wymiarach powyżej około 
jednego mikrometra i  wysokości rzędu od kilku setnych mikrometra do około jednego 
milimetra rozważając możliwości i ograniczenia tej technologii.
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OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Analiza wiarygodności modelu do symulacji cieplnej budynku

Izabela Sarna, izabela.sarna@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, 
Wydział Inżynierii Środowiska i  Energetyki, Politechnika Śląska, http://www.kowito.polsl.pl; 
Joanna Ferdyn-Grygierek, joanna.ferdyn-grygierek@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji 
i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, http://www.
kowito.polsl.pl; Krzysztof Grygierek, krzysztof.grygierek@polsl.pl, Katedra Mechaniki i Mostów, 
Wydział Budownictwa, https://www.polsl.pl/

Nacisk na zrównoważony rozwój, w tym redukcję zużycia energii i środowisko wewnętrzne 
spowodował, że symulacje wydajności budynków są coraz częściej wykorzystywane w procesie 
ich projektowania. Obecne programy pozwalają na szczegółową symulację zapotrzebowania 
na energię budynku w  czasie rzeczywistym. Istotą metod symulacyjnych jest możliwie jak 
najbliższe odwzorowanie rzeczywistości, dlatego każdy model przed przystąpieniem do 
właściwych obliczeń powinien zostać poddany walidacji i kalibracji. 

Celem pracy jest przedstawienie procesu dostrajania modelu cieplnego na przykładzie 
rzeczywistego budynku. Omówiono szczegółowo problem walidacji oraz opisano główne 
czynniki wpływające na poprawną kalibrację modeli budynków. Model numeryczny domu 
jednorodzinnego z wentylacją naturalną został zbudowany w programie EnergyPlus. Walidacji 
poddano temperaturę wewnętrzną z jednego miesiąca okresu niegrzewczego. Przeprowadzono 
kilkustopniową kalibrację modelu, porównując w każdym kroku wyniki symulacji z wynikami 
pomiarów in situ. W badaniach wykorzystano metodę kalibracji zgodnie z wytycznymi ASHRAE. 
Wykazano, że duży wpływ na zgodność i  poprawność wyników symulacji ma zastosowanie 
odpowiedniego modelu infiltracji powietrza oraz właściwe oszacowanie wewnętrznych 
zysków ciepła. Gotowy model będzie w przyszłości wykorzystany do analizy zużycia energii 
w budynku oraz oceny komfortu cieplnego jego mieszkańców.

Analiza wpływu wybranych parametrów technologicznych procesu 
pneumokulkowania na intensywność obróbki

Ewelina Guźla, e.guzla@prz.edu.pl, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział 
Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, www.prz.edu.pl; 
Władysław Zielecki, wzktmiop@prz.edu.pl, Katedra Technologii Maszyn i  Inżynierii Produkcji, 
Wydział Budowy Maszyn i  Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
www.prz.edu.pl; Magdalena Bucior, magdabucior@prz.edu.pl, Katedra Technologii Maszyn 
i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza, www.prz.edu.pl

Stan warstwy wierzchniej w dużej mierze decyduje o jakości wytwarzanych wyrobów oraz 
wpływa na okres użytkowania i  stabilność pracy maszyn i  urządzeń. Wyróżnia się wiele 
metod obróbki, które korzystnie wpływają na właściwości powierzchniowe materiałów. Jedną 
z nich jest proces pneumokulkowania. Efekty pneumokulkowania w dużej mierze zależą od 
parametrów technologicznych procesu. Intensywność procesu pneumokulkowania można 
oceniać za pomocą próby Almena. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wybranych 
parametrów technologicznych pneumokulkowania: czasu kulkowania, średnicy kulek 
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i ciśnienia sprężonego powietrza na intensywność obróbki. Badania przeprowadzono wg planu 
Hartleya PS/DS-P:Ha3. Przeprowadzona analiza wykazała, że zwiększanie czasu kulkowania 
oraz zwiększanie średnicy kulek, przyczynia się do wzrostu wartości strzałki ugięcia. Duży 
wpływ na wartość wynikową ma również połączone oddziaływanie średnicy kulek i ciśnienia 
sprężonego powietrza. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że najwyższe wartości 
strzałki ugięcia osiągnięto dla próbek kulowanych w czasie 180 [s], kulkami o średnicy 1,5 [mm] 
przy zastosowaniu ciśnienia rzędu 0,5 [MPa], a więc przy najwyższych przyjętych wartościach 
parametrów wejściowych. Przeprowadzona analiza może znaleźć zastosowanie w przemyśle, 
ponieważ wskazuje, jakie wartości parametrów technologicznych procesu pneumokulowania 
należy przyjąć, aby uzyskać zadaną intensywność obróbki.

Analizy eksperymentalne i numeryczne 
pirotechnicznych układów opóźniających

Mateusz Polis, mateusz.polis@ipo.waw.pl, Zakład Technik Wybuchowych w  Krupskim Młynie, 
Ł-IPO, http://www.ipo.waw.pl/; Piotr Koslik, piotr.koslik@ipo.waw.pl, Zakład Technik 
Wybuchowych w Krupskim Młynie, Ł-IPO, http://www.ipo.waw.pl/; Karolina Nikolczuk, karolina.
nikolczuk@ipo.waw.pl, Zakład Technik Wybuchowych w Krupskim Młynie, Ł-IPO, http://www.ipo.
waw.pl/

Potrzeba opracowania mas opóźniających wynika głównie z  konieczności bezpiecznego 
i  optymalnego użycia materiałów wysokoenergetycznych i  innych środków strzałowych 
o  przeznaczeniu cywilnym i  wojskowym. Dzięki specyficznym właściwościom mas 
opóźniających, m. in. niewielkiej zależności prędkości ich palenia od ciśnienia zewnętrznego 
i  temperatury, możliwe jest zastosowanie tego rodzaju układów pirotechnicznych w  celu 
zapewnienia odpowiedniego czasu opóźnienia w  urządzeniach detonujących. W  pracy 
przedstawiona została technologia otrzymywania opóźniaczy pirotechnicznych w  osłonie 
metalowej metodą wyciągania. Została wykonana seria elementów opóźniających w  kilku 
wariantach dla masy półsekundowej oraz milisekundowej. Opracowano na potrzeby pracy 
odpowiednie układy pomiarowe oraz dobrano metodykę badawczą. Zaproponowana metodyka 
badawcza pozwoliła ocenić właściwości i  parametry proponowanych pirotechnicznych 
mas opóźniających. Wykonana została symulacja numeryczna procesu spalania masy 
pirotechnicznej.

Aplikacja do oceny rentowności pojazdów elektrycznych

Katarzyna Kosakowska, katarzyna.p.kosakowska@gmail.com, Koło Naukowe Logistyki 
Stosowanej, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i  Zarządzania; Wojskowa Akademia 
Techniczna; Patrycja Guzanek, patrycja.guzanek@student.wat.edu.pl, Koło Naukowe Logistyki 
Stosowanej, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna; 
Daria Witkowska; daria.witkowska01@student.wat.edu.pl, Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, 
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Wojskowa Akademia Techniczna

Odpowiedzialność ekologiczna jest niewątpliwie wyzwaniem XXI wieku. Zrozumiałe jest 
więc poszukiwanie rozwiązań, które mają przyczynić się do redukcji zagrożeń związanych 
z tym zjawiskiem. Jednym z nich, mającym na celu zrewolucjonizowanie konwencjonalnego 
transportu, są pojazdy elektryczne. Zmiana źródła energii w  środkach transportu została 
uznana za szansę na zmniejszenie emisji CO2 w  tym sektorze, przez co stała się obiektem 
wielobudżetowej promocji.
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Wychodząc naprzeciw rozważaniom dotyczącym pojazdów elektrycznych, szczególnie w ich 
ekologicznym, jak i  ekonomicznym aspekcie, powstało niniejsze wystąpienie. Porusza ono 
zagadnienia związane z  procesem produkcji pojazdów elektrycznych, kosztem ich zakupu 
oraz eksploatacji. Wymienia przywileje, z  których mogą korzystać właściciele samochodów 
elektrycznych, ale również problemy z  jakimi mogą się spotkać (np. dostępność usług 
naprawczych). Uwzględniona została kwestia utylizacji akumulatorów. 

Wszystkie istotne w tym zakresie czynniki zostały ostatecznie zebrane i scharakteryzowane. 
Oceniony został ich koszt i wpływ na środowisko naturalne. Przeprowadzone analizy zaskutkowały 
powstaniem użytecznej aplikacji, pozwalającej na obliczenie całkowitych kosztów związanych 
z  zakupem i  użytkowaniem pojazdów elektrycznych, a  także ich porównanie z  adekwatnymi 
modelami pojazdów konwencjonalnych (zasilanymi benzyną lub olejem napędowym). Aplikacja 
szacuje także przewidywany czas zwrotu z inwestycji w napęd elektryczny.

Automatyczna metoda wykrywania niezgodności spawalniczych 
z wykorzystaniem techniki TOFD

Agata Kwarciany, 237090@student.pwr.edu.pl; Studenckie Spawalnicze Koło Naukowe, Wydział 
Mechaniczny, Politechnika Wrocławska; Leszek Łatka, leszek.latka@pwr.edu.pl; Katedra 
Przeróbki Plastycznej Spawalnictwa i Metrologii, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska; 
www.pwr.edu.pl

Połączenia spawane wykorzystywane są w  wielu konstrukcjach i  różnorodnych gałęziach 
przemysłu. Niezbędna, szczególnie w  warunkach przemysłowych, jest ścisła kontrola 
uzyskanych złączy bez niszczenia elementów. Spośród wielu znanych metod w  ostatnich 
latach bardzo mocno rozwija się odmiana techniki ultwardźwiękowej TOFD (ang. time-of-flight 
diffraction). Istotą niniejszych badań było opracowanie systemu wykrywającego niezgodności 
spawalnicze oraz przyporządkowanie do odpowiedniej klasy.

Założenia zrealizowano poprzez opracowanie systemu, który służy do analizy uzyskanych 
obrazów z  badania TOFD. Utworzony program przetwarza obrazy oraz klasyfikuje wykryte 
wskazania i  grupuje jako konkretne niezgodności. W  celu walidacji opracowanego systemu 
wykonano porównawczą klasyczną (ręczną) analizę obrazów TOFD. Przeprowadzenie 
analizy porównawczej wykazało, że opracowany system w  niemal 90% wykrywa powstałe 
niezgodności spawalnicze. Natomiast czas badania uległ skróceniu niemal 3-krotnemu 
skróceniu w porównaniu do badania ręcznego.

Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych 
w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego

Olga Świniarska, olga.swiniarska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, 
Wydział Górnictwa i  Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie; 
Katarzyna Styk, styk@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie; 
Paweł Bogacz, bogacz@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Głównym celem projektu było stworzenie inżynierskiego, prospektywnego (do wykorzystania 
w  dalszych pracach konserwatorskich) opisu stanu faktycznego kompleksu klasztornego 
oraz Domu Potockich, należących do Zakonu Paulinów w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. 
Świątynia, wraz z klasztorem oraz Dom Potockich pochodzą z XVI wieku. Od tamtej pory obiekt 
pełnił bardzo różne funkcje, będąc między innymi: meczetem, koszarami, czy też więzieniem 
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NKWD. Kompleks ma więc bardzo bogatą i skomplikowaną historię. 
Do scharakteryzowania pojedynczego obiektu pracująca na miejscu grupa projektowa 

złożona z pracowników i studentów AGH stworzyła zestandaryzowany schemat opisywania, 
dokumentowania fotograficznego, filmowego oraz konstrukcji kart inwentaryzacyjnych 
poszczególnych pomieszczeń. Wspólnie wypracowano także wcześniej schemat budowy 
takich kart. Zaplanowano je tak, aby opis był dokładny i  czytelny oraz zawierał wszystkie 
najważniejsze informacje o danym pomieszczeniu. 

Dzięki tak zbudowanym kartom, złożona analiza stanu kompleksu dała możliwość do 
podjęcia dalszej pracy z analizowanym kompleksem budynków, która objęła stworzenie planu 
zagospodarowania tych obiektów. Dodatkowo, standaryzacja dokumentowania umożliwia 
kontynuację projektu w Kamieńcu Podolskim przez inne, kolejne grupy badawcze.

Badania właściwości termofizycznych 
powłok intermetalicznych Fe-Al w stanie po natryskaniu GDS

Tomasz Chrostek, tomasz.chrostek@uwm.edu.pl, Katedra Technologii Materiałów i  Maszyn, 
Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości termofizycznych powłok ochronnych typu 
Fe-Al natryskanych metodą gazodetonacyjną, z intermetalicznego materiału proszkowego na 
osnowie fazy FeAl z  40-sto procentową zawartością aluminium, w  określonych warunkach 
procesu GDS (Gas Detonation Spraying). Proszek wytworzono metodą VIGA (Vacuum Inert 
Gas Atomization).

W  trakcie natryskiwnaia gazodetonacyjnego (GDS) proszków na osnowie faz 
międzymetalicznych z  układu Fe-Al, powstaje wielofazowa struktura zawierająca ceramikę 
tlenkową. Efektywne wykorzystanie powłok na osnowie fazy FeAl wymaga dobrego poznania 
ich właściwości termofizycznych, które mają kluczowe znaczenie dla materiałów stosowanych 
do pracy w podwyższonych temperaturach.

Przeprowadzono badania ciepła właściwego (DSC), rozszerzalności cieplnej (DIL) 
i  dyfuzyjności (LFA) w  celu rozpoznania ewentualnych przemian aktywowanych cieplnie, 
zidentyfikowania odwracalnych zmian właściwości badanego materiału oraz stabilności 
powłoki w podwyższonych temperaturach.

Badanie wpływu map w OSM na poczucie bezpieczeństwa 
użytkowników instytucji publicznych

dr hab. Małgorzata Joanna Sławińska, prof. Politechniki Poznańskiej, malgorzata.slawinska@
put.poznan.pl, Zakład Zarządzania Ryzykiem i  Jakością, Wydział Inżynierii Zarządzania, 
www.fem.put.poznan.pl; Axel Szmidt, axel.szmidt@student.put.poznan.pl, Koło Naukowe 
Ergonomii, Politechnika Poznańska

Celem niniejszego referatu jest prezentacja wyników badania charakterystycznych 
cech map tworzonych w  systemie OpenStreetMap w  kontekście poczucia bezpieczeństwa 
osób przebywających w  budynkach instytucji publicznych. W  procesie badawczym zostały 
zidentyfikowane relacje pomiędzy funkcjonalnymi cechami graficznych elementów, które 
wykorzystano na planie mapy oraz znaczenie zasad ich organizacji. 

Podmiotem w  badaniach pilotażowych zostali użytkownicy zabudowań Uczelni Wyższej. 
Narzędziem badawczym, z  pomocą którego pozyskano dane do analizy problemu był 
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wywiad z  wykorzystaniem elektronicznego arkusza ankietowego. Pierwszy etap badań 
został przeprowadzony z  zastosowaniem metody Delfickiej. Umożliwiło to opracowanie 
i  uporządkowanie kryteriów oceny. W  efekcie drugiego etapu badań osiągnięto wnioski 
dotyczące funkcjonalnych cech, które decydują o wysokiej ocenie użytkowników map. 

W referacie przedstawiono przykład autorskiego projektu mapy, na której odwzorowano bytu 
rzeczywiste w sposób plastyczny i ich modyfikację z wykorzystaniem standardów stosowanych 
powszechnie w analogicznych rozwiązaniach. 

Dzięki przyjętym założeniom podczas prac projektowych, które wynikają z  wiedzy 
o  procesach poznawczych występujących podczas obserwacji i  w  rozumieniu obrazów 
rzeczywistości wyprowadzono wnioski, które pozwolą na doskonalenie systemów informacji 
przestrzennej.

Chmury punktów w zastosowaniach inżynierskich

Arkadiusz Gita, arkadiusz.gita@pollub.edu.pl, Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział 
Mechaniczny, Politechnika Lubelska

W  ostatnich latach nastąpił szybki wzrost miniaturyzacji i  szybkości obliczeniowej 
komputerów. Znaczna większość prac inżynierskich wykonywana jest obecnie w środowisku 
wirtualnym. Nowoczesne programy inżynierskie mają możliwość edycji chmury punktów, 
a co za tym idzie dają pole do rozwoju inżynierii odwrotnej. Spadek ceny specjalistycznych 
urządzeń do skanowania obiektów rzeczywistych, a także rozwój algorytmów pozwalających 
na tworzenie chmur punktów na podstawie zdjęć powoduje, że ta technologia staje się coraz 
bardziej powszechna. 

W pracy przedstawiono nowoczesne techniki pozwalające na generowanie chmury punktów, 
ze szczególnym uwzględnieniem sposobu tworzenia obrazu 3D na podstawie fotografii. 
Określono również podstawowe wymogi jakie musi spełniać urządzenie rejestrujące oraz 
wymagania dotyczące sceny fotografowanego obiektu. Część główna pracy polegała na 
przygotowaniu cyfrowego modelu powierzchniowego obiektu rzeczywistego na podstawie 
wykonanych wcześniej fotografii.

Degradacja materiału AW-2017A w środowisku HF i HCl

Tomasz Kruszewski, tomasz.kruszewski@uwm.edu.pl; Katedra Technologii Materiałów i Maszyn, 
Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pomimo ciągłego doskonalenia stopów metali nadal ulegają one procesom degradacji. 
Jednym z  czynników powodujących degradację materiałów konstrukcyjnych są substancje 
chemiczne stosowane w  warunkach eksploatacyjnych do mycia i  konserwacji urządzeń. 
Współczesne materiały konstrukcyjne mają kontakt z szeroką gamą środowisk agresywnych 
stanowiących media robocze oraz środki myjące, do których należą m. in. kwasy HF i  HCl. 
Do badań wytypowano jeden z  cieszących się większą popularnością stopów aluminium 
do przeróbki plastycznej AW-2017A. Środowiskiem, w  którym były przeprowadzane 
badania degradacyjne, były kwasy: HF o  stężeniu 2% i  HCl o  stężeniu 1,5%. Do badań 
zostały przygotowane mieszaniny roztworów wodnych kwasów HF i  HCl w  stosunkach 
objętościowych odpowiednio: 100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 25%-75% oraz 0%-100%. Próbki 
przetrzymywano w odpowiednich roztworach kwasów przez 48, 96, 144, 192, 240 h. Następnie 
próbki wyjmowano i  przerywano oddziaływanie roztworu poprzez przemycie w  wodzie. Na 
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wysuszonych próbkach określono ubytki masowe, przeprowadzono pomiary chropowatości 
za pomocą profilometru oraz przeprowadzono badania metalograficzne na mikroskopie 
optycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wielkość degradacji stopu dla 
każdego z kwasów oraz dla ich mieszaniny w zaproponowanych stosunkach objętościowych. 
Większy wpływ na degradację stopu AW-2017A wykazał kwas HF, dla którego oddziaływanie 
z dostateczną determinacją można przedstawić funkcją liniową.

Dokąd zmierza polska energetyka?

Magdalena Sikorska, magdalena.sikoorska@wp.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Celem wystąpienia było omówienie najważniejszych kierunków rozwoju polskiej energetyki 
oraz zmian, jakie kształtować będą przyszłość polskiego sektora energetycznego. Spośród 
wielu trendów wybrane zostały te, które uznane zostały za najbardziej rewolucyjne. Krajowe 
podmioty sektora energetycznego muszą sprostać presji na podnoszenie kosztów ochrony 
środowiska i ograniczanie możliwości rozwoju energetyki opartej o paliwa kopalne, rosnące 
ceny energii elektrycznej i  uprawnień do emisji CO2, wzrost roli konsumenta w  systemie 
energetycznym, rozwój nowoczesnych technologii takich jak odnawialne źródła energii, 
magazyny energii czy rozwiązania smart. Przedstawiony temat stanowił również przegląd 
regulacji unijnych oraz krajowych z zakresu ochrony klimatu, rozwoju odnawialnych źródeł 
energii czy elektromobilności. Do analizy trendów wykorzystano dane z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE), International Energy Agency (IEA), BP Energy Outlook 2018, 
Exxon Mobil 2018 oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Ze względu na 
zmiany, jakie zaszły w  gospodarce krajowej, a  także nowe problemy i  wyzwania, konieczna 
staje się aktualizacja kierunków, w których zmierza polski sektor energetyczny, a docelowo 
cała gospodarka.

Ekonomiczne i gospodarcze aspekty rynku surowców mineralnych 
wykorzystywanych do magazynowania energii elektrycznej

Magdalena Sikorska, magdalena.sikoorska@wp.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Obecny rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej pozwala na poprawę 
efektywności wytwarzania energii, wzrost bezpieczeństwa dostaw energii, sprawniejsze 
zarządzanie systemami produkcji i przesyłu oraz lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Wyboru odpowiedniej technologii magazynowania energii dokonuje się uwzględniając 
zarówno kryteria technologiczne jaki i  ekonomiczne. Należy jednak pamiętać, że rozwój 
magazynów energii uzależniony jest od jakości i  dostępności surowców mineralnych, 
wykorzystywanych do budowy akumulatorów. Idealny akumulator powinien mieć zarówno 
najlepsze parametry użytkowe jak i  wykorzystywać tanie oraz łatwo dostępne materiały. 
Z  dokonanych analiz wynika, że spośród minerałów stosowanych w  bateriach trakcyjnych 
litowo-jonowych najwyższym ogólnym ryzykiem związanym z  dostawami charakteryzują 
się lit i  kobalt, a  najniższe ryzyko dotyczy aluminium. Dostawy manganu, żelaza, niklu, 
miedzi i  grafitu naturalnego są zagrożone w  średnim stopniu. Niedobory tych minerałów 
mogą powstawać z różnych przyczyn – wojen, zakazów importu, działalności karteli i innych 
manipulacji na rynku, klęsk żywiołowych, wypadków, cyklicznych gwałtownych wzrostów 
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popytu globalnego, niewystarczających inwestycji w nowe kopalnie i zakłady przetwórcze oraz 
wyczerpywania się zasobów. Należy pamiętać, że przeszkodą w rozwoju magazynowania nie jest 
pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale odpowiednie jej przechowywanie.

FlexSim jako narzędzie informatyczne służące optymalizacji 
procesu produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa X

Kamil Paluch, Wydział Górnictwa i  Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie; 
Paweł Bogacz, bogacz@agh.edu.pl, Wydział Górnictwa i  Geoinżynierii, Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie

W referacie przedstawiono badania dotyczące optymalizacji procesu produkcyjnego produktu 
A przedsiębiorstwa X, które zostały wykonane dzięki narzędziu informatycznemu, jakim jest 
program FlexSim. Program ten posłużył do znalezienia najlepszego rozwiązania w zakresie 
przepływu produkcji i  jej wydajności, poprawiającego parametry efektywności obecnego 
procesu. W  pracy zaprezentowano wyniki badań, które zostały przeprowadzone w  dwóch 
etapach. Pierwszy z  nich polegał na dokładnej analizie przebiegu procesu produkcyjnego, 
dzięki której zostały wykryte najsłabsze ogniwa oraz problemy wynikające ze stosowania 
oraz niestosowania obecnej strategii tworzenia produktu. W drugiej części badań zbudowano 
w  programie FlexSim natomiast modele symulacyjne, które odzwierciedlały obecny proces 
produkcyjny produktu. Wykonano dalej w tym programie także, w oparciu o zasady filozofii 
Lean Manufacturing, alternatywne modele symulacyjne, które zoptymalizowały proces 
produkcyjny. Na bazie wyboru najlepszego z nich, usprawniono analizowany proces produkcji, 
przy jednoczesnej poprawie jakości wytwarzanego produktu.

Huta żelaza „Klemens” w Ustroniu – wilk i świnia w metalurgii

Krystian Janiszewski, krystian.janiszewski@polsl.pl, Katedra Metalurgii i  Recyklingu, Wydział 
Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

W pracy przedstawiono bardzo ciekawy zakład metalurgiczny, obecnie już nieczynny, jakim 
była powstała w roku 1772 Huta Klemens. Około 1780r. wybudowano wielki piec i nadano mu 
imię św. Klemensa, stąd pochodzi późniejsza nazwa huty. Zakład szybko się rozwijał. Gama jego 
produktów była bardzo szeroka a marka stała się szeroko rozpoznawalna. Niestety po latach 
przyszedł moment załamania. Zakład przeszedł restrukturyzację. Huta została przekształcona 
w kuźnię. Wychodząc obronną ręką z wcześniejszych jak i późniejszych zawirowań, między 
innymi dwóch wojen światowych pracowała bez przerwy przez 236 lat. Niestety w roku 2008 
nastąpiła jej całkowita likwidacja. W pracy skupiono się na okresie, kiedy pracował wielki piec, 
a zakład z całą pewnością w tym czasie możemy nazywać hutą a nie posiadającym jedynie 
w swej nazwie słowo „huta” zakładem przeróbczym. Jak Huta Cedler, czy „Huta Pokój”. Bardzo 
ciekawym w  przypadku niniejszej huty są dwa pojęcia metalurgiczne; wilk i  świnia. O  ile 
z pierwszym z nich (w artykułach anglojęzycznych nazywanym także jaszczurka), każdy kiedyś 
się zetknął o tyle z drugim w literaturze z dziedziny metalurgii obecnie się nie spotykamy. Tak 
jak dziś możemy w hutach usłyszeć słowa „kęs” czy „kęsisko”, a wypowiadający je mają tak 
naprawdę na myśli wlewki. Bardziej żartobliwie moglibyśmy powiedzieć, że różnica pomiędzy 
„kęsem a kęsiskiem” jest taka sama jak pomiędzy „psem a psiskiem”. O wszystkim decyduje 
„rozmiar”, a w hucie powiemy wymiar odlewanego wlewka.
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Innowacyjny, kompleksowy i precyzyjny system ważenia odpadów 
dla zwiększenia oszczędności sektora publicznego

Łukasz Apiecionek, lapiecionek@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z  o.o. sp.k., www.teldat.com.pl; 
Mateusz Biedziak, mbiedziak@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z  o.o. sp.k., www.teldat.com.pl; 
Maciej Tomczak, mtomczak@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z o.o. sp.k., www.teldat.com.pl.

W dobie coraz szybszego postępu technologicznego, znacząco rośnie ilość generowanych 
odpadów. Bardzo ważnym aspektem jest pełna kontrola ich zagospodarowania. Aby zwiększyć 
efektywność oraz dokładność zarządzania odpadami konieczne jest wdrożenie odpowiedniego 
systemu ich kontroli i  monitoringu. Zgodnie z  krajowym Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, do 2020  r., poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych musi osiągnąć 70%. Ponadto 
wymagana również będzie kontrola transportu odpadów poczynając od ich odbioru, kończąc 
na dostawie do Instalacji Komunalnych. Aby to uczynić niezbędne jest uszczelnienie Systemu 
Gospodarki Odpadami. Obecnie istniejące systemy nie dają takiej możliwości oraz cechują 
się bardzo dużym kosztem ich wdrożenia. Jest to spowodowane głównie niedokładnością 
urządzeń wynikającą z niedostosowania do trudnych i często zmieniających się zewnętrznych 
warunków użytkowania, a  także błędów pojawiających się podczas pomiarów. Jedynym 
możliwym oraz nisko kosztowym rozwiązaniem, które poprawiłoby obecną sytuację na rynku, 
jest sprawne i precyzyjne rozwiązanie ważenia i katalogowania rodzaju pobieranych odpadów 
z danej lokalizacji. Niniejsza praca przedstawia wyniki prac na opracowaniem innowacyjnego 
hybrydowego systemu ważenia i zarządzania odpadami.

Kinetyka i termodynamika procesu otrzymywania nanocząstek srebra

Olga Długosz, odlugosz@chemia.pk.edu.pl, Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii 
Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl; 
Marcin Banach, marcin.banach@pk.edu.pl, Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii 
Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl

Nanotechnologia jest jedną z  najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Podstawowe 
zrozumienie właściwości fizycznych i  chemicznych zawiesin nanocząsteczek pomaga 
w  opracowywaniu metod syntezy nanoproduktów o  jednolitych właściwościach i  wysokiej 
jakości. Głównym celem badań była charakterystyka procesu otrzymywania zawiesiny 
nanocząstek srebra pod względem kinetyki i  termodynamiki procesu, w  celu lepszego 
zrozumienia mechanizmu produkcji nanocząstek, wzrostu kryształów i określenia właściwości 
fizykochemicznych. Kwas taninowy został wybrany jako środek redukujący i  stabilizujący, 
który jest jednym z  najczęściej stosowanych związków redukujących naturalnego 
pochodzenia. Szybkość redukcji Ag (I) analizowano przez pomiar stężenia jonów metalu przy 
użyciu elektrody jonoselektywnej połączonej z elektrodą odniesienia. Zawiesiny nanocząstek 
zweryfikowano za pomocą spektroskopii UV-Vis i dynamicznego rozpraszania światła (DLS). 
Na podstawie wyników dla przedstawionego układu wyznaczono parametry termodynamiczne 
i kinetyczne reakcji. Wraz ze wzrostem temperatury w zakresie 20-80oC, potwierdzono wzrost 
szybkości reakcji (stała szybkości reakcji wyniosła od 1,5333 do 7,7860 ∙(10)^(-3) [dm3/(mol∙s)]). 
Wyznaczona energia aktywacji dla podanego układu wyniosła 2,2565 [kJ/mol].
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Metoda nanoindentacji w badaniach wpływu mikroobróbki laserowej 
na właściwości mikro/nano mechaniczne stali AISI 321

Piotr Dywel, dywel321@gmail.com, Wydział Inżynierii Mechanicznej, UTP Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland; Łukasz Skowroński, 
lukasz.skowronski@utp.edu.pl, Instytut Matematyki i  Fizyki, UTP Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland

Obecnie, spośród wielu metod modyfikacji laserowej powierzchni metalicznych dużym 
zainteresowaniem cieszą się techniki PLD (Pulse Laser Deposition) [1]. Znakowanie oraz 
grawerowanie laserowe to metody w  których poprzez krótkie interakcję wiązki lasera 
z powierzchnia materiału uzyskuję się powierzchowną modyfikację mikrostruktury morfologii 
oraz kompozycji chemicznej obrabianego materiału. Proces znakowania laserowego ma na 
celu poprawę właściwości mikro-mechanicznych/wytrzymałościowych, optycznych oraz 
zwiększenie odporności na korozję.

Celem pracy było zbadanie właściwości mikromechanicznych oraz mikrostruktury 
powszechnie stosowanej stali nierdzewnej AISI 321 poddanej obróbce laserowej 
z  wykorzystaniem lasera ekscymerowego Nd:YAG (1064 nm). Sześcienne próbki stali 
zmodyfikowano laserowo na stacji znakującej TruMark 1000 różnicując częstotliwość 
powtarzania impulsów oraz szybkość skanowania. Do wyznaczenia właściwości mikro 
mechanicznych próbek zastosowano metodę nanoindentacji CSM (Continuous Stiffness 
Measurement) na podstawie której wyznaczono zależność pomiędzy instrumentalną twardości 
HIT oraz modułem sprężystości EIT a głębokością penetracji lasera. Topografia powierzchni 
próbek została scharakteryzowana z pomocą laserowego mikroskopu konfokalnego. 

Analizując mikrotwardość HIT oraz moduł sprężystości EIT, dla obu wielkości zaobserwowano 
podobna tendencję. Wraz ze wzrostem głębokości napromieniowania obserwuję się szybki 
spadek lokalnej twardości oraz modułu sprężystości.

[1] C. Cui, J. Hu, Y. Liu, Z. Guo, Microstructure evolution on the surface of stainless steel by 
Nd:YAG pulsed laser irradiation, Applied Surface Science (2008), Vol. 254, 3442-3448.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jako czynnik 
oddziaływujący na wartość nieruchomości gruntowych – Studium 

przypadku gminy Wólka i Świdnika

Dorota Wolińska, d.wolinska23@gmail.com, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl

Wielowymiarowa zależność między planowaniem przestrzennym a rynkiem nieruchomości 
jest przedmiotem wielu opracowań naukowych, które stanowią element rozważań nad 
kierunkiem rozwoju gospodarki przestrzennej. Planowanie przestrzenne, jako narzędzie 
polityki przestrzennej, oddziałuje na charakter i  możliwości wykorzystania nieruchomości 
będącej przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości. Celem pracy jest pokazanie tej zależności 
na przykładzie gminy wiejskiej Wólka i  miasta Świdnik. Niniejsze opracowanie opiera się 
na hipotezie, iż przeznaczenie nieruchomości w  miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego ma odzwierciedlenie w ich wartości i stanowi kluczowy element przy ustalaniu 
ostatecznej ceny kupna/sprzedaży.

W  celu zbadania relacji między zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a  wartością nieruchomości analizie poddano liczbę transakcji oraz ceny 
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rynkowe za 1 m² nieruchomości w latach 2000-2016, które skonfrontowano z przeznaczeniem 
danych nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W pracy 
posłużono się metodą opisowo-analityczną oraz kartograficzną. Zgromadzone dane poddano 
analizie statystycznej i  przestrzennej przedstawiając wyniki na mapach tematycznych oraz 
wykresach wykonywanych przy użyciu programów CorelDraw, Qgis oraz Excel. Otrzymane 
rezultaty stanowią pierwszy etap badań mechanizmów omawianego zjawiska w aglomeracji 
lubelskiej.

Możliwości stosowania modelowania ewakuacji ludzi 
z budynków na wypadek pożaru

Karolina Żydek, karolina.zydek@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i  Techniki 
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i  Energetyki, Politechnika Śląska, www.kowito.polsl.
pl; Małgorzata Król, malgorzata.krol@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i  Techniki 
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.kowito.polsl.pl

Sprawna ewakuacja w  momencie zagrożenia pożarem decyduje o  zdrowiu i  życiu 
osób znajdujących się w  budynku. Modelowanie ewakuacji jest jednym ze sposobów 
przeprowadzania dokładnej analizy scenariuszy pożarowych oraz prędkości i  sposobów 
poruszania się ludzi w  celu opuszczenia budynku. Takie analizy pozwalają oszacować czas 
potrzebny do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

Obecnie w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wykorzystuje się programy komputerowe 
w celu przeprowadzenia analiz ewakuacji ludzi z budynków na wypadek pożaru. Stosowanie 
metod komputerowych jest coraz bardziej popularne i daje dokładne odwzorowanie warunków 
rzeczywistych. Programy narzędziowe przechodzą ciągłe procesy ulepszania oraz walidacji, 
dzięki czemu użytkownicy mają pewność, że otrzymane wyniki symulacji w zadowalającym 
stopniu odzwierciedlają warunki rzeczywiste, co pozwala ograniczyć konieczność 
przeprowadzania badań doświadczalnych, które często są trudne do wykonania i wymagają 
zaangażowania ochotników.

W pracy przedstawiono możliwości stosowania modelowania ewakuacji do analizy sposobu 
poruszania się ludzi oraz szacowania czasu ewakuacji z budynków w przypadku zaistnienia 
pożaru. Przedstawiono również krótki przegląd oprogramowania.

Nowe relacje miasto – rzeka w architekturze

Elżbieta Latusek, latusek.elzbieta@tlen.pl; Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra 
Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, www.polsl.pl

Przedmiotem wystąpienia było zaprezentowanie nowych relacji miasta i rzeki w kontekście 
architektury oraz urbanistyki. Omówiono rolę, znaczenie, historyczne ujęcia tych relacji, aż po 
teraźniejszość. Przedstawiono jak współczesna architektura czerpie z  idei zrównoważonego 
rozwoju. Zwrócono uwagę na współgrające ze sobą aspekty zrównoważonego rozwoju: 
społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. 

Głównym celem było omówienie przykładów architektoniczno-urbanistycznych z  Polski 
oraz krajów Europy środkowej, odniesienie się do analiz i  wniosków z  wyjazdowego 
seminarium naukowego do Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinu. Omówiono badania 
przeprowadzone w  ramach pracy badawczej w  Katedrze Projektowania Architektury 
Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Politechniki Śląskiej w tematyce zagospodarowania 
zdegradowanych terenów nadrzecznych w  obszarach śródmiejskich. Obszar opracowania 
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stanowił teren położony, na styku trzech ważnych dzielnic Krakowa: Starego Miasta, 
Grzegórzki i Podgórza. Zaprezentowano autorską koncepcję projektu kompleksu wielofunkcyjnego 
sąsiadującego z  bulwarami Wisły w  Krakowie Zabłociu. Zaproponowana koncepcja miała 
odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności obrazując jak ważną rolę stanowi rzeka w mieście.

O optymalnym sterowaniu stochastycznego 
dynamicznego układu struktury losowej za pomocą 

zburzeń Poissona i przełączania Markowa

Mykola Gorbatenko, mykola.gorbatenko@gmail.com, Katedra Modelowania Matematycznego, 
Wydział Matematyki i Informatyki, Narodowy Uniwersytet im. Juria Fedkowicza w Czerniowcach, ul. 
Unversitetska 24, Cherniowce, Ukraina, 58012, http://chnu.edu.ua; Taras Lukashiv, t.lukashiv@
gmail.com, Katedra Modelowania Matematycznego, Wydział Matematyki i Informatyki, Narodowy 
Uniwersytet im. Juria Fedkowicza w  Czerniowcach, ul. Unversitetska 24, Cherniowce, Ukraina, 
58012, http://chnu.edu.ua

Rozważmy stochastyczny układ struktury losowej podany przez uogólnione stochastyczne 
równanie różniczkowe Ito

z przełączaniem Markowa 
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,)( 00
mxtx R∈=  Y∈=ξ yt )( 0 , H∈= hk0

η . (3)

Tutaj )(tξ  jest ciągłym procesem Markowa o  wartościach w  przestrzeni 
},...,{: 1 Nyy=Y , }0,{ ≥kkη  jest łańcuchem Markowa o wartościach w przestrzeni H ; 

)(;),0[: twx mR→Ω×+∞  jest m -mierzalnym standardowym procesem Wienera;

 jest scentrowaną miarą Poissona; procesy ξν ,,w  i η  są niezależne.

Trajektorie procesu 0),( ≥ttx  należą do przestrzeni Skorochoda D  [3], sterowanie 
mmTtxtutu RR →×= ];0[:))(,(:)(  jest m -mierzalną funkcją z  klasy 
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mmg RRHYR →×××+:  są funkcjami mierzalnymi spełniającymi warunek 
Lipschitza według zmiennej fazowej.

Rozpatrzymy ciąg funkcji 1
0 ],[:),( RR →× m

k Ttxtv , 0≥k ; i  oznaczmy 
)}(:),({: 2,1 mCfxtfV RR ×∈= + .

Słabo infinitezymalny operator (WIO) Vxtvk ∈),(  [2]
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Tutaj ),,,,( uhyttx k  jest silnym rozwiązaniem układu (1) dla ),[ 1+∈ kk ttt  za pomocą 

sterowani Uuk ∈ zbudowanymi na przedziale ),[ 1+kk tt . Problem optymalnego sterowania 
polega na znalezieniu sterowania 

0 , 0ku k ≥  z  klasy U, które minimalizuje funkcjonał 
jakości [1]

gdzie:  

Twierdzenie. Załóżmy, że
1) istnieje silne rozwiązanie układu (1)-(3); 
2) istnieje ciąg funkcji Vvk ∈ , 0≥k , oraz sterowanie Uuk ∈

0 , 0≥k , które dla każdego 
],[ Ttt k∈  zadowalają równanie 
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wraz z warunkami brzegowymi
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Otrzymaliśmy wyrażenie jawne dla sterowania optymalnego układu (1)-(3) w  liniowym 
przypadku z kwadratowymi funkcjonałami jakości.
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Pozostałości substancji aktywnych biologicznie w ściekach szpitalnych

Sebastian Skupiński, sebastian.skupinski@gmail.com, Zakład Technologii Wody i  Ścieków; 
Wydział Inżynierii Środowiska; Politechnika Lubelska, www.pollub.pl; Jacek Czerwiński, 
j.czerwinski@pollub.pl, Zakład Technologii Wody i  Ścieków; Wydział Inżynierii Środowiska; 
Politechnika Lubelska, www.pollub.pl

Celem pracy było stwierdzenie obecności i  ilościowe oznaczenie pozostałości wybranych 
cytostatyków w ściekach szpitalnych.

Jedną z  najistotniejszych grup mikrozanieczyszczeń środowiska stanowią substancje 
lecznicze i produkty ich metabolizmu. Farmaceutyki podawane pacjentom ulegają częściowej 
przemianie w organizmie lub opuszczają go w formie niezmienionej.

Szczególną grupę substancji aktywnych biologicznie stanowią cytostatyki stosowane 
w terapii chorób nowotworowych. Są to substancje o działaniu ogólnoustrojowym wykazujące 
wysoką toksyczność nawet w ilościach śladowych.

Do najpowszechniej stosowanych cytostatyków należą cyklofosfamid, ifosfamid i związki platyny.
Oznaczenia cyklofosfamidu, ifosfamidu oraz platyny jako pierwiastka wykonano dla 19 

prób ścieków pochodzących z placówek szpitalnych z 5 polskich miast. Oznaczenia wykonano 
technikami HPLC-MS/MS, ICP-MS i ICP-OES metodą krzywej kalibracyjnej.

Wyznaczone zawartości cyklofosfamidu zawierały się w  przedziałach 98-841  ng/dm3, 
ifosfamidu: 45-622 ng/dm3, a platyny 17-827 ng/dm3. Obserwacji poddano również tygodniową 
zmianę poziomu stężeń cyklofosfamidu i ifosfamidu w jednym z punktów poboru prób.

Otrzymane wyniki wykazują zgodność z danymi prezentowanymi w literaturze światowej. 
Jednocześnie zarejestrowane poziomy stężeń mogą wykazywać działanie toksyczne, 
szczególnie w przypadku długoterminowego oddziaływania.

Wnioski płynące z  przeprowadzonych badań potwierdzają zasadność kontynuowania 
podjętego tematu.

Projekt koncepcyjny 
elektrycznego napędu liniowego dla wyrzutni BSP

Mariusz Janczewski, mariusz.janczewski@wat.edu.pl, Wydział Mechatroniki i  Lotnictwa, 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl; 
Krzysztof Falkowski, Krzysztof.falkowski@wat.edu.pl, Wydział Mechatroniki i  Lotnictwa, 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl

Przemysł lotniczy wprowadza nowe technologie w  konstrukcji napędów wyrzutni 
bezzałogowych statków powietrznych. Jednym z obszarów w którym można zauważyć rozwój 
jest system rozpędzania i przechwytywania BSP.

W pracy poruszono zagadnienia związane z koncepcją projektu wyrzutni bezzałogowych statków 
powietrznych. Systemy tego typu mogą być używane w sytuacjach gdy niezbędne jest osiąganie 
prędkości startowych BSP, w miejscach, w których brak jest utwardzonego pasu startowego.
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Elementem napędzającym wyrzutnię będzie elektryczny silnik liniowy, w  którym 
wzbudnikiem jest stojan natomiast biegnik będzie elementem pasywnym. Z  uwagi na 
zapotrzebowanie na duży ciąg silniki te muszą charakteryzować się dużą mocą. Możliwość 
uzyskania dużych przyspieszeń silników rozpędzających BSP bez konieczności sterowania 
dużymi prądami, można uzyskać stosując silniki zasilane trójfazowym napięciem 
przemiennym. Dzięki zastosowaniu takiego rodzaju zasilania jest możliwe w  sposób 
precyzyjny, sterowanie prędkością platformy.

Celem pracy jest przedstawienie projektu koncepcyjnego modelu wyrzutni z elektrycznym 
silnikiem liniowym.

Przegląd wybranych konstrukcji sprężyn śrubowych naciskowych 
w kontekście ich właściwości eksploatacyjnych

Robert Baran, robert.baran@agh.edu.pl, Katedra Konstrukcji i  Eksploatacji Maszyn, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i  Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, www.agh.edu.pl

W  wystąpieniu przedstawiono aktualny stan wiedzy związany z  kształtowaniem zwojów 
końcowych sprężyn śrubowych naciskowych na tle ich właściwości eksploatacyjnych. Na 
początku omówiono główne przyczyny powstawania uszkodzeń sprężyn naciskowych. 
Wskazano, że wiele z  nich powstaje poniżej zwoju końcowego. Podano powszechnie 
stosowaną klasyfikację sprężyn naciskowych i sposoby ich mocowania w uchwytach z uwagi na 
różnorodność kształtu zwojów końcowych. Wskazano również na istnienie podziału sprężyn 
ze względu na ilość stopni skoku oraz na sposób przejścia między nimi. Następnie podano 
klasyfikację zwojów sprężyn i sposób ich modelowania, tak aby w obliczeniach parametrów 
sprężyn w jak najdokładniejszy sposób uwzględnić wpływ zwojów końcowych. Przedstawiono 
rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym drutu oraz omówiono wpływ zwojów końcowych 
oraz przekroju drutu na wielkość naprężeń i odkształceń. Kolejno rozważano zmianę sztywności, 
tłumienia oraz częstotliwości drgań własnych na kierunku wzdłużnym i  poprzecznym 
w wyniku zmian geometrii zakończeń sprężyn i skoku. W podsumowaniu podkreślono fakt, iż 
brakuje pełnych badań, aby jednoznacznie określić wpływ zakończeń sprężyn naciskowych na 
wymienione parametry. Wystąpienie kończy prezentacja wstępnego programu badawczego, 
mającego na celu rozszerzenie stanu wiedzy w  zakresie analizy wpływu ukształtowania 
zwojów końcowych sprężyn śrubowych na ich właściwości użytkowe.

Rafinacja ciekłej stali metodą filtracji – studium zagadnienia

Krystian Janiszewski, krystian.janiszewski@polsl.pl, Katedra Metalurgii i  Recyklingu, Wydział 
Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

W  pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań autora nad procesem rafinacji 
stali z  dyspersyjnej (a  w  szczególności drobnodyspersyjnej) fazy niemetalicznej metodą 
jej filtracji wielootworowymi filtrami ceramicznymi. Przedstawiono model kinetyczny 
procesu filtracji stali z  stałych wtrąceń niemetalicznych oraz warunek termodynamiczny 
usuwania ciekłej fazy drobnodyspersyjnej. Podczas porównywania efektywności procesu 
posługiwano się zaproponowanym wcześniej przez autora niniejszej pracy parametrem 
konstrukcyjnym filtra nazwanym smukłością filtra, który oznaczono . Zaprezentowano wyniki 
eksperymentów w  warunkach laboratoryjnych. Pozytywne ich wyniki były podstawą do 
przygotowania i przeprowadzenia eksperymentów procesu filtracji stali filtrami ceramicznymi 
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w warunkach przemysłowych. Średnia skuteczność procesu w odniesieniu do zmiany udziału 
powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych w  stali filtrowanej i  niefiltrowanej wyniosła 
odpowiednio dla wtrąceń stałych około 27%, ciekłych 57% natomiast podczas eksperymentów 
przemysłowych 25-30%. Pozytywne wyniki badań prowadzonych w warunkach przemysłowych 
potwierdziły skuteczność metody filtracji stali filtrami ceramicznymi w  usuwaniu z  niej 
dyspersyjnej fazy niemetalicznej. Dowodzi to możliwości włączenia jej (jako stałego zabiegu) 
do technologii wytwarzania stali, a  zwłaszcza do procesu jej ciągłego odlewania, jako 
istotnego i innowacyjnego elementu technologicznego pozwalającego zwiększenie czystości 
metalurgicznej stali.

Usprawnienia poka-yoke w produkcji jednostkowej 
elementów kompozytowych

Bartosz Antoniak, bartosz.antoniak1@gmail.com; Wydział Zarządzania AGH, http://www.zarz.
agh.edu.pl/

Jednostkowa produkcja elementów kompozytowych wymaga dużych nakładów pracy 
niezautomatyzowanej. Związane z  taką pracą ludzkie błędy narażają przedsiębiorstwo na 
obniżenie opłacalności przedsięwzięcia. Powoduje to, że ciągle poszukiwane są metody 
i  techniki pozwalające na maksymalnie efektywne usprawnianie procesu produkcyjnego. 
Usprawnienia poka-yoke są metodą redukowania ilości występujących defektów, wynikających 
z ludzkich błędów. Polegają na eliminowaniu możliwości ich popełnienia przy pomocy prostych 
usprawnień. Zostały wprowadzone przez Toyota Motor Company w  latach 60 ubiegłego 
wieku. Mechanizmy poka-yoke mogą być wykorzystywane w każdej dziedzinie życia. Najbardziej 
znane są ze swojego zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. 
Branża motoryzacyjna nie jest jedyna, w  ostatnich latach pojawił się trend coraz częstszego 
wykorzystywania takich usprawnień w  oprogramowaniu w  celu zmniejszenia ilości błędów 
popełnianych przez pracowników biurowych. Usprawnienia poka-yoke zostały wprowadzone także 
w dziale kompozytów przedsiębiorstwa X. Wykorzystanie usprawnień takich jak: szablony, nakładki, 
specjalnie projektowane formy i  pianki, a  także zwiększenie przejrzystości i  ilości dostępnych 
informacji o  projektowanych elementach i  procesach okazało się bardzo korzystne. W  wielu 
dziedzinach produkcji udało się zlikwidować lub znacznie zredukować możliwość popełnienia 
błędu, ułatwiając pracownikom pracę i redukując koszty jakości przedsiębiorstwa.

Wpływ doboru metody syntezy wybranych aromatycznych zasad 
Schiffa na wydajność reakcji

Bartłomiej Sawicz, bartlomiejsawicz@wp.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej i  Analitycznej, 
Wydział Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie, www.wtiich.zut.edu.pl; Beata Kołodziej, beatak@zut.edu.pl, Katedra Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie, www.wtiich.zut.edu.pl; Zbigniew Rozwadowski, 
zroz@zut.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.wtiich.zut.edu.pl

Zasady Schiffa należą do grupy związków organicznych, których cechą wspólną jest 
obecność ugrupowania iminowego (>C=N-). Ciekawe właściwości fizykochemiczne oraz 
aktywność biologiczna tych związków wpływa na ich wszechstronne wykorzystanie w wielu 
dziedzinach nauki oraz przemysłu. Rosnące zapotrzebowanie na aromatyczne zasady Schiffa 
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stwarza konieczność optymalizacji metod syntezy i zapewnienia jak największej wydajności 
prowadzonych reakcji. W  ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się poszukiwaniu 
nowych, przyjaznych dla środowiska naturalnego metod syntezy, które oprócz zwiększenia 
wydajności reakcji pozwolą na ograniczenie zużycia rozpuszczalników organicznych, 
stosowanych w klasycznej metodzie preparatyki azometin.

Celem niniejszej pracy było porównanie wydajności reakcji otrzymywania zasad Schiffa 
metodą klasyczną (w rozpuszczalniku organicznym) oraz wybranymi „zielonymi” metodami 
syntezy. W  trakcie realizacji badań zastosowano metody znane z  literatury oraz nową, nie 
opisaną jak dotąd syntezę zasad Schiffa w soku jabłkowym. 

Do potwierdzenia struktury otrzymanych związków oraz określenia ich czystości 
zastosowano metodę protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR).

Wpływ oddziaływania środowiska kwaśnego 
na degradację polilaktydu przetwarzanego w technologii FDM

Bartosz Pszczółkowski, bartosz.pszczolkowski@uwm.edu.pl; Katedra technologii Materiałów i Maszyn, 
Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl

W  niniejszej pracy analizowano wpływ środowiska kwaśnego na degradację polilaktydu 
(PLA) przetwarzanego w  technologii przyrostowej (ang. Fused Deposition Modeling, FDM). 
W procesie przetwarzania PLA zastosowano temperaturę druku 180oC, natomiast temperatura 
stołu roboczego wynosiła 50oC. Następnie próbki studzono na swobodnym powietrzu do 
temperatury pokojowej. Masa i  objętość wytworzonych elementów wynosiły odpowiednio: 
0.66 g i  530.14 mm3. W  ramach eksperymentu przeprowadzono degradację chemiczną 
w środowisku 0,12%-ego wodnego roztworu HCl (pH=1,39). Następnie analizowano strukturę 
geometryczną badanych powierzchni (SGP), właściwości funkcjonalne oraz ubytki masowe. 
Zmiany profili topografii powierzchni analizowano w  ujęciu fraktalnym z  zastosowaniem 
metody funkcji struktury S(T) oraz techniki Root Mean Squaere (RMS). Właściwości 
funkcjonalne badanych powierzchni oceniano na podstawie krzywych Abbotta-Firestone 
wg. PN-EN ISO 13565-2:1999. Uzyskane wyniki badań wskazują na stopniową i  okresową 
degradację topografii powierzchni. W  pierwszym etapie rozpuszczeniu ulega warstwa 
zewnętrzna, odsłaniając kolejną, po czym następuje ponowne zainicjowanie procesu. Zmiana 
parametrów funkcjonalnych powierzchni jest skorelowana z cyklem rozpuszczania warstwy 
mającej bezpośredni kontakt z rozpuszczalnikiem.

Wpływ temperatury na parametry pracy 
podzespołów urządzeń przenośnych

Łukasz Apiecionek, lapiecionek@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z  o.o. sp.k., www.teldat.com.pl; 
Mateusz Biedziak, mbiedziak@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z  o.o. sp.k., www.teldat.com.pl; 
Maciej Tomczak, mtomczak@teldat.com.pl, TELDAT Sp. z o.o. sp.k., www.teldat.com.pl

W  erze powszechnej cyfryzacji i  globalizacji, znacznie wzrosła popularność urządzeń 
mobilnych. Są one wykorzystywane w wielu obszarach oraz oferują coraz więcej innowacyjnych 
funkcjonalności. Według raportu Global Digital Report 2019 opracowanego przez organizację 
We Are Social, sektor mobilny stanowi obecnie największą grupę urządzeń na rynku. 
Zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na tego typu sprzęt w różnych sektorach, takich jak 
bezpieczeństwo, obronność, edukacja czy budownictwo. Niektóre z  nich charakteryzują się 
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ciężkimi a nawet szkodliwymi warunkami pracy. W związku z tym wykorzystywane urządzenia 
muszą być odporne na różnego rodzaju zmienne warunki klimatyczne oraz ciężkie warunki 
pracy. Niespełnienie powyższych wymagań może być równoznaczne z  tym, że użytkownicy 
nie będą mogli w  pełni korzystać ze sprzętu. W  konsekwencji ich skuteczność spadnie, 
a  prawdopodobieństwo błędów w  działaniu wzrośnie. Rozwiązaniem tego problemu jest 
zaprojektowanie oraz wykonanie specjalnych urządzeń mobilnych spełniających rygorystyczne 
normy, a także zapewniających odporność na zróżnicowane warunki klimatyczne. Niniejsza 
praca przedstawia wyniki prac nad opracowaniem innowacyjnej rodziny urządzeń typu tablet.

Wpływ wewnętrznego mikroklimatu na stopień zawilgocenia 
przegród budowlanych budynków zabytkowych

Piotr Koda, koda-koda@wp.pl, Politechnika Białostocka, wydział Budownictwa i  Inżynierii 
Środowiska

Celem pracy było zbadanie wpływu wewnętrznego mikroklimatu na stopień zawilgocenia 
budynków zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania 
bezinwazyjnych metod zachowania stabilności mikroklimatu.

 W pracy przedstawiono niszczący wpływ czynników zewnętrznych na przegrody budowlane 
ze szczególnym uwzględnieniem przeanalizowania mikroklimatu wewnątrz budynków 
zabytkowych. Czynniki zewnętrzne stanowią dodatkowy element wpływający negatywnie 
na stan zachowania zabytkowych budynków. W  celu rozpoznania i  przeanalizowania 
wpływu wewnętrznego mikroklimatu i  niekorzystnych czynników zewnętrznych na stopień 
zawilgocenia przegród budowlanych, analizie poddano wybrane budynki zabytkowe znajdujące 
się na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

 Zakres tematyczny opracowania zawiera analizę mikroklimatu wewnątrz budynków, 
analizę czynników atmosferycznych takich jak temperatura i wilgotność oraz badanie stopnia 
zawilgocenia przegród budowlanych. 

 W wytypowanych budynkach zabytkowych rozmieszczono sensory odczytujące wilgotność 
kondensacyjną i  temperaturę. Zapis pomiarów ustawiono co 15 min. tak, aby otrzymać 
optymalne wyniki. Szczególnie jest to istotne podczas zmieniających się dynamicznie wartości 
temperatury i wilgoci podczas odprawiania nabożeństw. 

 Z  przeprowadzonej analizy otrzymanych wyników, można stwierdzić iż na stopień 
zawilgocenia budynków zabytkowych zależy nie tylko od zewnętrznych czynników, 
mikroklimatu wewnętrznego, ale też od materiałów z jakich wykonano przegrody budowlane. 
Dynamicznie zmieniające się warunki wewnętrznego mikroklimatu mają istotny wpływ na 
powstanie czynników sprzyjających rozwojowi grzybów i  pleśni budowlanych  – mających 
niekorzystny wpływ na wyposażenie wnętrz i zdrowie użytkowników. 
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Wykorzystanie technologii Low-Code do tworzenia aplikacji 
mobilnych obsługujących procesy biznesowe 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Paulina Turek, turekp@agh.edu.pl; Katedra Ekonomiki i  Zarządzania w  Przemyśle, Wydział 
Górnictwa i  Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  Krakowie, 
www.agh.edu.pl

Branża produkcyjna wchodzi w kolejny etap zmian – transformację cyfrową, która staje się 
coraz popularniejszym tematem w świecie biznesu. Obecnie konsumenci przejmują kontrolę 
nad rynkiem, dlatego producenci niejednokrotnie zmuszeni są zmieniać profil produkcji 
starając się sprostać wymaganiom unikatowości produktów przy jednoczesnym zachowaniu 
jak najmniejszych kosztów produkcji. Firmy coraz częściej wdrażają zaawansowane systemy, 
które mają na celu usprawnić funkcjonowanie organizacji. Jednak rozwiązania technologiczne 
spełniają swoje zadanie i  przynoszą określone rezultaty wówczas, gdy są dopasowane do 
procesów przedsiębiorstwa. Modyfikacje dużych systemów wiążą się z dodatkowymi kosztami, 
a  ich ograniczenia technologicznie niestety nie pozwalają w pełni odwzorować algorytmów 
procesów. Czy jest zatem możliwe, by jedno elastyczne rozwiązanie stanowiło odpowiedź na 
wiele potrzeb biznesowych dla różnych branż? W niniejszym artykule autorka przedstawiła 
zastosowanie technologii low-code jako narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych 
obsługujących procesy biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych. W  pracy przedstawiono 
definicję i  zalety rozwijającej się technologii oraz przykłady autorskich projektów aplikacji 
mobilnych tworzonych w platformie low-code.

Wykorzystanie znaczników graficznych 
do określenia pozycji pojazdu szynowego

Adam Marut, adam.marut@wat.edu.pl, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie, www.wat.edu.pl; Krzysztof Falkowski, krzysztof.falkowski@wat.edu.pl, 
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, www.wat.edu.pl

Obecnie większość dużych miast, aby stopniowo wyeliminować miejski ruch samochodów 
prywatnych, kładzie duży nacisk na rozwój transportu publicznego. Z  uwagi na aspekt 
ekologiczny rosnącą popularnością cieszą się pojazdy szynowe, tj. tramwaje. Aby zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa poruszania się pojazdów szynowych, Wojskowa Akademia Techniczna 
z firmą Inteco S.A. opracowała system antykolizyjny. Jednym z elementów składowych tego 
systemu jest podsystem rozpoznawania obrazu. Jego zadaniem jest określenie odległości 
do obiektu oznaczonego znacznikiem graficznym typu ArUco. W  przypadku wyznaczania 
pozycji pojazdu szynowego problem określenia położenia przestrzennego sprowadzono do 
wyznaczenia odległości do znacznika, ponieważ skład tramwajowy porusza się po szynach. 
W  przedstawionym opracowaniu opisano koncepcję systemu oraz proces rozpoznawania 
i  wyznaczania położenia przestrzennego znaczników ArUco, a  także uzyskane za pomocą 
opracowanego systemu (w  warunkach eksploatacyjnych systemu antykolizyjnego) wyniki 
pomiarów. Dodatkowo omówiono problemy występujące podczas procesu rozpoznawania 
znaczników graficznych oraz sposoby ich rozwiązania.
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Znaczenie podejścia proaktywnego 
w systemowym doskonaleniu bezpieczeństwa pracy

Sebastian Kubasiński, sebastian.l.kubasinski@doctorate.put.poznan.pl, Wydział Inżynierii 
Zarządzania, Politechnika Poznańska, www.fem.put.poznan.pl

W wystąpieniu przedstawiono przebieg procesu badania wpływu podejścia proaktywnego na 
efektywność zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zaprezentowano działania, jakie organizacja 
może podejmować w  celu utworzenia bezpiecznego miejsca pracy z  uwzględnieniem 
wytycznych wynikających z normy ISO 45001. 

Na podstawie technik kartowania, mapowania procesów i  wywiadów z  pracownikami 
pozyskano informacje, na podstawie których zidentyfikowano punkty krytyczne w organizacji 
bezpiecznych warunków pracy. Utworzona baza danych została wykorzystana do modelowania 
łańcuchów przyczynowo-skutkowych, które są podstawą w  zrozumieniu niepożądanych 
zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu pracowników. Niezbędne w tym zakresie konsultacje 
z  pracownikami stały się punktem zwrotnym w  opracowaniu mechanizmów kształtowania 
postawy proaktywnej u pracowników reorganizowanej jednostki. 

Czynne zaangażowanie pracowników stanowiskowych potwierdziło wstępne założenia, że 
w aspekcie bezpieczeństwa pracy kompletne i aktualne informacje w największym zakresie 
otrzymać można od pracowników najniższego szczebla. Dodatkowo, nie dotyczą one głównie 
własnego miejsca pracy, ale stanowisk współpracujących, tzn. poprzedzających zadania 
i następujących po nich. 

Główne wnioski, które zostały wyprowadzone w  podsumowaniu badań odnoszą się do 
wdrażanie zasad organizacji pracy, dzięki którym uzyskuje się wyraźny wzrost zaangażowania 
pracowników w doskonalenie metod pracy, i dzięki którym można zaobserwować proaktywne 
podejście w kwestii bezpieczeństwa.
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OBSZAR SZTUKI

Interdyscyplinarność w sztukach projektowych

Marzena Bobrzecka, marzenabug@interia.pl, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła

Podstawą wystąpienia będzie prezentacja zagadnień dotyczących specjalistycznego 
projektowania w którym inspiracje twórcze sięgają na pozór do odległych i niezwiązanych ze 
sobą dziedzin (ceramika artystyczna i  włókiennictwo). Nawiąże do współczesnych trendów 
projektowych w przestrzeni publicznej oraz do idei ekologicznego projektowania w zgodzie 
z naturą i coraz bardziej wymagającym użytkownikiem.     

W  prezentacji omówię praktykę projektową i  produkcyjną związaną z  indywidualnym 
wzornictwem wykładzin dla głównie branży hotelarskiej na przykładach realizacji wdrożonych 
do produkcji. Scharakteryzuje krótko wagę i  znaczenie koloru jako głównego wyznacznika 
harmonii w  wyposażeniu wnętrz. Dzięki świadomemu projektowaniu, wnętrza zachęcają 
do interakcji a  użytkownik czuje się zrelaksowany i  jego poziom bezpieczeństwa wzrasta. 
Głównym celem prezentacji jest uświadomienie roli elementów wnętrz w  przestrzeniach 
publicznych oraz wymiana doświadczeń związana z praktyką projektową w tej branży a także 
refleksja nad wymaganiami współczesnych użytkowników, którzy w  przestrzeni publicznej 
szukają także azylu i wyciszenia. 

Realizacje projektowe przedstawię na przykładzie realizacji firmy Kowary AxPro Carpets – 
to polski producent, ikona europejskiego przemysłu tekstylnego, z  tradycjami sięgającymi 
1854 roku. Ekologiczne wykładziny i  dywany pod marką AxPro Carpets zdobią najbardziej 
prestiżowe wnętrza w  26 krajach. AxPro Carpets dziesiątki lat budowała swoją pozycję na 
rynku i dzięki temu plasuje się w czołówce producentów dywanów i wykładzin. Produkty firmy 
najczęściej zdobią wnętrza w hotelach sieci Hilton i Marriott czy też na luksusowych statkach 
pasażerskich np.: Hapag Lloyd, Aida. Dywany i  wykładziny tej marki znajdują się także 
w budynkach najwyższych urzędów w Polsce: Sejmie, siedzibie Prezydenta RP oraz w wielu 
ministerstwach. Firma produkowała także wykładziny do znanych pałaców (Pałac Branitz 
w Niemczech), a także muzeów (Albert & Victoria Museum).

Konserwator dzieł sztuki – lekarz diagnosta martwej materii. 
Opracowanie badań materiałoznawczych w oparciu o przykład 

feretronu ze sceną Zwiastowania

Aleksandra Joanna Młynarska, wystąpienie przygotowane pod kierunkiem dr Kingi 
Szczepińskiej w  Katedrze Konserwacji Malarstwa i  Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Sztuk 
Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wystąpienie opisuje szeroką problematykę konserwatorską badań dzieł sztuki, jako 
działania, które poszerzają wiedzę o badanym obiekcie nie tylko od strony materiałoznawczej, 
lecz również technologicznej i  w  zakresie historii sztuki. W  referacie opisano metody 
inwazyjnych i nieinwazyjnych badań dzieł sztuki. Wykonano szerokie badania materiałoznawcze 
feretronu pochodzącego z kościoła farnego w Chełmnie. Obiekt ten, łączący wiele materiałów, 
o  niezwykle ciekawej historii, doskonale ilustruje potrzebę prowadzenia badań, by określić 
technikę i technologię powstawania tego typu obiektów. 
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W  badaniach użyto technik badawczych z  dziedzin: fizyki, chemii i  biologii, co czyni 
badania konserwatorskie doskonałym przykładem interdyscyplinarności w nauce. Wykonano 
m.in. badania mikrochemiczne, analizy składu pierwiastkowego XRF, czy analizy badań 
spektrometrii fourierowskiej (FTIR). Badania labolatoryjne poparto badaniami z  zakresu 
historii sztuki i  technologii malarstwa, snycerstwa, oraz stolarstwa, co było niezbędne dla 
całościowego rozpoznania problematyki tego typu obiektów.

W  wystąpieniu opisano poszczególne badania obiektu i  wyciągnięto z  nich wnioski dla 
przyszłej konserwacji. Wystąpienie ma na celu ukazanie kooperacji wielu dziedzin nauki, 
splatających się w badaniach konserwatorskich i ich niezwykłej użyteczności dla prowadzonych 
prac konserwatorskich.

Metrorytmika w śląskiej muzyce kameralnej z lat 1970-1995 
ze szczególnym uwzględnieniem utworów z udziałem klawesynu

Aleksandra Joanna Garbal, alekgarbal@op.pl, Związek Kompozytorów Polskich, www.zkp.pl

Tematem wystąpienia jest metrorytmika w  instrumentalnej muzyce kameralnej Górnego 
Śląska z  lat 1970-1995 ze szczególnym uwzględnieniem utworów z  udziałem klawesynu. 
Wnikliwa analiza ponad 120 analiz dzieł dowiodła, iż jej konstruktywna rola w  przebiegu 
badanych kompozycji stanowi materiał niosący możliwość najdalej idących i  najbardziej 
różnorodnych wniosków, a  klawesyn pełni rolę wiodącą. Kompozytorka dokonując zarysu 
ogólnych tendencji i  zjawisk metrorytmicznych o  charakterze panoramicznym stwierdza 
wyraźną predylekcję do zastosowania toku rytmicznego wymiernego. W większości badanych 
kompozycji rytmika nie jest wypadkową organizacji materiału dźwiękowego oraz procesu 
formalnego, a w utworach dodekafonicznych dąży do pogodzenia fraz dwunastodźwiękowych 
z układami rytmicznymi. W utworach występuje technika polimetrii symultatywnej, polimetria 
i dyferencje układów rytmicznych, kontrapunktyczne układy rytmiczne, kanony, permutacje 
i  wariacje rytmiczne, także izorytmia i  ostinato. Zauważa się uwolnienie toku rytmicznego 
od melodycznego oraz ataktowość , a przy zastosowaniu dodekafonii – rezygnację z motoryki. 
Nowe rozwiązania metrorytmiczne dominują w  całej strukturze muzycznej w  kameraliach 
z udziałem klawesynu traktowanego jako instrument koncertujący. Twórczość ta toruje drogę 
młodemu pokoleniu kompozytorów, inspiruje i niewątpliwie może być wzorem do dalszych 
działań w kierunku rozwoju sztuki, natomiast dla muzykologów stanowi interesujący materiał 
do dalszych badań.

Mikroświat w makroobiekcie. Owady niszczące materię zabytkowego 
drewna na przykładzie XIX-wiecznej chrzcielnicy z Neuwedell

Daria Agnieszka Maciąg, dariaem@onet.eu; Studenckie Koło Naukowe Konserwacji Dzieł Sztuki, 
Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.umk.pl

Tematem wystąpienia pt. „Mikroświat w  makroobiekcie. Owady niszczące materię 
zabytkowego drewna na przykładzie XIX-wiecznej chrzcielnicy z  Neuwedell” jest ukazanie 
szerszego spojrzenia na konserwację dzieł sztuki jako dziedziny interdyscyplinarnej, 
wymagającej od konserwatora wszechstronnych umiejętności osadzonych w wielu dziedzinach 
nauki. Myślą szczegółową jest zaprezentowanie gatunków owadów i  drobnoustrojów 
zagrażających materii zabytkowego drewna oraz sposobów ich zwalczania.
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Autorka wykorzystując własne doświadczenia walki z  technicznymi szkodnikami drewna, 
nabytymi podczas przeprowadzania prac konserwatorskich przy obiekcie dyplomowym  – 
drewnianej chrzcielnicy z Neuwedell prowadzonych pod kierunkiem dr hab. Jacka Stachery, 
streszcza praktyczną wiedzę na temat gatunków owadów i  mikroorganizmów najczęściej 
bytujących na zabytkach drewnianych, oraz mechaniczne, chemiczne i fizyczne metody walki 
z nimi. 

Wskazane zostają warunki sprzyjające atakowi mikrobiologicznemu na przykładzie 
autentycznego kościoła, z którego pochodzi chrzcielnica i poddane rozważaniom potencjalne 
sposoby zapobiegania omawianym problemom. 

Temat ilustrowany jest materiałem fotograficznym, oraz fotografiami mikroskopowymi 
cyfrowego systemu 3D Hirox do badań nieinwazyjnych.

Wynikami badań autorka skłania do refleksji o  słuszności środowiskowego nacisku na 
powstanie nowej dziedziny wiedzy jaką jest biologia konserwatorska i potrzeby rozwijania jej 
metodyki.

Paleta kolorystyczna do zastosowania w przestrzeni publicznej 
uwzględniająca projektowanie dla osób z zaburzeniem widzenia 
kolorów zgodnie z przemysłowymi standardami kolorystycznymi

Jan Garstka, jangarstka@asp.waw.pl; Wydział Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie

Branża produkcyjna wchodzi w kolejny etap zmian – transformację cyfrową, która staje się 
coraz popularniejszym tematem w świecie biznesu. Obecnie konsumenci przejmują kontrolę 
nad rynkiem, dlatego producenci niejednokrotnie zmuszeni są zmieniać profil produkcji 
starając się sprostać wymaganiom unikatowości produktów przy jednoczesnym zachowaniu 
jak najmniejszych kosztów produkcji. Firmy coraz częściej wdrażają zaawansowane systemy, 
które mają na celu usprawnić funkcjonowanie organizacji. Jednak rozwiązania technologiczne 
spełniają swoje zadanie i  przynoszą określone rezultaty wówczas, gdy są dopasowane do 
procesów przedsiębiorstwa. Modyfikacje dużych systemów wiążą się z dodatkowymi kosztami, 
a  ich ograniczenia technologicznie niestety nie pozwalają w pełni odwzorować algorytmów 
procesów. Czy jest zatem możliwe, by jedno elastyczne rozwiązanie stanowiło odpowiedź 
na wiele potrzeb biznesowych dla różnych branż? W  niniejszej pracy autorka przedstawiła 
zastosowanie technologii low-code jako narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych 
obsługujących procesy biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych. W  pracy przedstawiono 
definicję i  zalety rozwijającej się technologii oraz przykłady autorskich projektów aplikacji 
mobilnych tworzonych w platformie low-code.

Praktyki artystyczne jako medium komunikacji naukowej

Krzysztof Lang, pracownia.lang@gmail.com, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów 
Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie, www.swps.pl

W  procesie poszerzania wiedzy o  współczesnym świecie oraz wytwarzania nowych 
kompetencji, w  wielu obszarach nauk coraz częściej znajdują zastosowanie praktyki 
artystyczne, pełniąc rolę narzędzi badawczych, jak również uczestnicząc w  komunikowaniu 
wyników badań. Jako medium kulturowe i społeczne biorą też aktywny udział w kształtowaniu 
kreatywnych postaw środowiskach naukowych. 
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 Celem wystąpienia jest przegląd oraz próba zdefiniowania roli i  znaczenia praktyk 
artystycznych realizowanych w obszarach nauk, rozumianych jako narzędzia badawcze oraz 
wykorzystywanych jako medium w komunikowaniu wyników badań naukowych. 

Zaprezentowane zostaną przykłady praktyk artystycznych realizowanych przez naukowców 
i  kuratorów działających na rzecz instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji kultury, 
a także artystów działających na pograniczu sztuki i nauki. 

Wstępna analiza tych przykładów w odniesieniu do stanu badań oraz aspektów teoretycznych 
pomoże sformułować wnioski dotyczące potencjału komunikacyjnego sztuki współczesnej 
w omawianym zakresie.

Zrozumienie użytkownika w procesach designu

Konrad Bobrzecki, bobrzecki@gmail.com, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,Wydział 
Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Referat przedstawiać będzie metodologie „User Centered Design”  – jest to podejście do 
projektowania,którego celem jest wzrost użyteczności produktów, a  przez to zwiększenie 
ich skuteczności w  zaspakajaniu potrzeb użytkowników. Projektowanie zorientowane na 
użytkownika to podejście do projektowania, które utrzymuje go w centrum wszystkich decyzji 
projektowych. Istnieje wiele udokumentowanych korzyści zastosowania się do tej metodyki, 
dzięki temu wiele produktów jest przystępnych w użytkowaniu a odbiorca może intuicyjnie 
rozpoznać podstawowe funkcje danego produktu.

Projektowanie zorientowane na użytkownika można również scharakteryzować jako 
wieloetapowy proces rozwiązywania problemów, które wymagają od projektantów 
analizowania i  przewidywania sposobu, w  jaki odbiorcy mogą użytkować dany produkt. 
Interakcja z produktami powinna być łatwa, zrozumiała i nie powinna nas zastanawiać a tym 
bardziej frustrować gdyż w takich sytuacjach dochodzi do tego że osoba eksploatująca odrzuca 
od siebie skomplikowany produkt i już nie wchodzi z nim ponownie w interakcje. Nasuwa się 
pytanie kto jest temu winien – osoba która ma trudności ze zrozumieniem systemu/produktu, 
czy dizajner/który zapomniał o użytkowniku i zaprojektował produkt ciekawy stylistycznie ale 
zupełnie niefunkcjonalny?

Aktualnie w Polsce badania U.C.D są używane najczęściej w środowisku informatycznym. 
Nie są one szeroko uwypuklone w publikacjach i są nadal rzadko stosowane we wzornictwie 
przemysłowym. Na podstawie konkretnych przykładów projektowych omówię metodologię 
„User Centered Design” a także przybliżę odbiorcy proces projektowania zorientowanego na 
użytkownika.



Postery Naukowe
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OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Lęk – bariera czy szansa na rozwój człowieka według Moralia 
in Job Grzegorza Wielkiego

Michał Ludewicz, mludewicz@wp.pl, Sekcja Historii Kościoła i  Patrologii, Instytut Nauk 
Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, www.kul.pl

Grzegorz Wielki (ok. 540-604) był papieżem w  czasach przełomu starożytności 
i  średniowiecza. Odzwierciedleniem niespokojnych warunków w  jakich działał jest szeroka 
gama tematów poruszanych w jego twórczości. Jednym z dzieł, które wywarły wpływ na rozwój 
myśli teologicznej są Moralia – Komentarz do Księgi Hioba. Tekst ten stanowi refleksję nad 
postawą człowieka wobec cierpienia. Jednym uczuć, które rodzi się w  takim doświadczeniu 
jest lęk. Zamiarem prezentacji jest ukazanie, w  jaki sposób Grzegorz interpretuje uczucie 
lęku w  odniesieniu do ostatecznego celu życia człowieka, którym jest spotkanie z  Bogiem. 
Dla wyjaśnienia wskazanego zagadnienia dokonano najpierw analizy terminów łacińskich, 
którymi autor posłużył się dla opisania lęku (timor, tremor, pavor), następnie wskazano środki 
wyrazu, których użył autor prezentując doświadczenie strachu (analogie ze świata zwierząt, 
plastyka opisów – ogień, ciemność). W kolejnej części ukazano, jakie okoliczności zewnętrzne 
oraz zachowania ludzkie rodzą w człowieku lęk (działalność Szatana, obawa przed czekającym 
sądem, popełnianie grzechów – zwłaszcza, pycha, chciwość). Właściwym, zdaniem Grzegorza, 
sposobem przeżywania lęku jest doświadczenie bojaźni Bożej. Złożoność prezentowanego 
zjawiska skłania do wysunięcia postulatu całościowego opracowania zagadnienia lęku 
w twórczości Grzegorza Wielkiego.
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OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

25I-NBOMe wywołuje aktywność halucynogenną 
i wpływa na neuroprzekaźnictwo w korze czołowej szczura

Monika Herian, herian@if-pan.krakow.pl, Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii im. 
Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie, www.if-pan.krakow.pl; Mateusz Skawski, 
mateusz.skawski@gmail.com, Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, 
Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie, www.if-pan.krakow.pl; Adam Wojtas, wojtas@if-pan.
krakow.pl, Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, www.if-pan.krakow.pl

NBOMe są N-benzylometoksy pochodnymi halucynogenów z rodziny 2C. 25I-NBOMe (4-jodo-
2,5-dimetoksy-N-(2-metoksybenzylo)fenyloetyloamina) wykazuje wysokie powinowactwo do 
receptorów serotoninowych 5-HT2A/2C/1A. Stymulacja korowych receptorów 5-HT2A 
wywołuje aktywność halucynogenną. Celem badań było określenie wpływu związku 
25I-NBOMe na uwalnianie neuroprzekaźników w  korze czołowej szczura oraz ocena jego 
działania halucynogennego. Poziom pozakomórkowy DA, 5-HT i  glutaminianu badano 
metodą mikrodializy u swobodnie poruszających się zwierząt. Jednorazowe dawki 25I-NBOMe 
(0.3, 1, 3, 10 mg/kg) zwiększyły poziom DA, 5-HT i glutaminianu oraz wywołały aktywność 
halucynogenną. Natomiast odpowiedź na dawkę przypominającą po wielokrotnym podaniu 
25I-NBOMe (7 x 0.3 mg/kg/dzień) była osłabiona. Blokada receptora 5-HT2A przez 
selektywnego antagonistę M100907 zmniejszyła uwalnianie DA, 5-HT i  glutaminianu oraz 
obniżyła aktywność halucynogenną. Wyniki sugerują, że związek 25I-NBOMe zaburza funkcje 
neuronów DA, 5-HT i  glutaminianergicznych. Osłabiona odpowiedź tych neuronów oraz 
aktywność halucynogenna po podaniu wielokrotnym jest wynikiem rozwoju podwrażliwości 
receptora 5-HT2A.

Badania realizowane są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (Grant No 2016/21/B/
NZ7/01131). MH dziękuje za dofinansowanie w  ramach projektu InterDokMed numer 
POWR.03.02.00-00-I013/16.

Aktywność peroksydazy glutationowej w estrogenozależnej 
linii raka piersi poddanej działaniu promieniowania 

jonizującego i związków stilbenowych

Dominika Komorowska, dominikakomorowska1@gmail.com, Katedra Biofizyki Molekularnej, 
Zakład Radiobiologii Uniwersytet Łódzki,  ul.  Pomorska 141/143, 90-236  Łódź; Agnieszka   Gajewska, 
agnieszka.gajewska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Radiobiologii Uniwersytet 
Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź;  Aleksandra  Rodacka, aleksandra.rodacka@biol.uni.
lodz.pl, Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Radiobiologii Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143,  
90-236 Łódź

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u  kobiet. Głównymi metodami 
leczenia są: chirurgiczne usunięcie guza, chemioterapia i  radioterapia. Celem radioterapii 
jest zniszczenie zmian nowotworowych przy użyciu promieniowania jonizującego, ale wiąże 
się to jednocześnie z negatywnym wpływem na komórki prawidłowe. Obecnie poszukuje się 
naturalnie występujących związków (polifenoli), które uwrażliwiałyby komórki nowotworowe 
na działanie promieniowania, jednocześnie chroniąc komórki prawidłowe. 
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Najpopularniejszym związkiem z  grupy polifenoli jest resweratrol (R), naturalnie 
występującym hydroksylowym analogiem resweratrolu jest piceatannol (ROH), natomiast 
jego glukozydowa postać to piceid (RG).

Celem badań było sprawdzenie czy resweratrol i jego pochodne mogą uwrażliwić komórki 
raka piersi (MCF-7) na promieniowanie jonizujące (IR) poprzez wpływ na aktywność enzymów 
antyoksydacyjnych. Komórki preinkubowano ze związkami w stężeniu 5 lub 25 µM, a następnie 
podawano działaniu promieniowania jonizującego w dawce 2 lub 6 Gy.

Wykonano test przeżywalności komórek MCF-7 metoda MTT oraz zmierzono aktywność 
peroksydazy glutationowej metodą Rice-Evansa i współ. Zaobserwowano spadek aktywności 
GPx dla niższej dawki promieniowania (2 Gy) dla wszystkich stosowanych pochodnych, 
natomiast przy wyższej dawce promieniowania (6 Gy) zaobserwowano znaczący wzrost 
aktywności peroksydazy glutationowej tylko dla komórek traktowanych piceatannolem.

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa ekstraktów 
otrzymanych z wybranych roślin drzewiastych

Aleksandra Oleksińska, aleksandra.oleks@gmail.com, Koło Studenckie przy Katedrze i Zakładzie 
Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin; Agnieszka Grzegorczyk, 
aga.grzegorczyk@umlub.pl, Katedra i  Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet 
Medyczny, Lublin; Anna Malm, anna.malm@umlub.pl, Katedra i  Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl

W ostatnich latach odnotowuje się wzrastającą oporność mikroorganizmów na stosowane 
antybiotyki, chemioterapeutyki i środki dezynfekcyjne. Jednym z potencjalnych źródeł nowych 
i  skutecznych związków są związki pozyskiwane z  natury, które wykazują zadowalającą 
skuteczność przeciwdrobnoustrojową.

Celem badania było wykazanie właściwości przeciwbakteryjnych ekstraktów wodnych 
z  kory (EWK) i  kory+drewna (EWK+D) hybrydy Populus nigra x Populus maximowiczii 
wobec metycylinowrażliwych (MSSA  – methicillin-sensitive Staphylococcus aureus) 
i  metycylinoopornych (MRSA  – methicillin-resistant Staphylococcus aureus) szczepów 
gronkowca złocistego. 

Aktywność przeciwbakteryjną prowadzono metodą mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym, 
zgodnie z  EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing); oznaczano 
MIC (minimum inhibitory concentration) i MBC (minimum bactericidal concentration). 

Ekstrakty EWK i EWK+D wykazały wysoką aktywność wobec MSSA, odpowiednio z MIC=0,03-
0,125 mg/mL i MIC=0,125-0,5 mg/mL oraz wobec MRSA odpowiednio z MIC=0,06-0,125 mg/
mL i MIC=0,25-0,5 mg/mL, wykazując działanie bakteriobójcze.

Uzyskane wyniki wskazują na obiecującą aktywność wybranych ekstraktów i możliwość ich 
praktycznego zastosowania. 

Podziękowania: Badania współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju 
w  ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i  leśnictwo”, projekt: Bioprodukty 
z  biomasy lignocelulozowej pozyskanej z  gruntów marginalnych w  celu wypełnienia luki 
obecnej w narodowej biogospodarce, No. BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017
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Aktywność przeciwnowotworowa estru fenetylowego 
kwasu kawowego w hodowli komórek raka piersi

Paulina Musiał, paulinna.musial@gmail.com; Katedra i  Zakład Toksykologii i  Bioanalizy, 
Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.sum.edu.pl; Mateusz Stojko, mateusz.stojko@gmail.com, Katedra i Zakład 
Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Co roku na świecie z powodu nowotworów umiera ponad 8 milionów osób. Dane zebrane 
przez Krajowy Rejestr Nowotworów oraz Główny Urząd Statystyczny wskazują, że choroby 
nowotworowe są drugą przyczyną zgonów w  Polsce. Wśród kobiet najwięcej nowych 
przypadków zachorowań oraz zgonów notuje się w przypadku nowotworów piersi. Statystyki 
skłaniają naukowców do poszukiwania leku na raka i coraz częściej skupiają oni swoją uwagę 
na związkach pochodzenia naturalnego. Jedną z  takich substancji jest propolis  – produkt 
pochodzenia pszczelego, w którego skład wchodzi ponad 300 różnych związków chemicznych 
o różnych właściwościach. Istotnym składnikiem kitu pszczelego są flawonoidy, a najszerzej 
badanym z nich jest ester fenetylowy kwasu kawowego. Ze względu na swoją budowę chemiczną 
wykazuje on silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, antyoksydacyjne, cytotoksyczne 
i  przeciwnowotworowe. W  niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki wypływu estru 
fenetylowego kwasu kawowego na wybrane linie raka piersi.

Analiza częstości występowania polimorfizmów w genach kodujących 
hepcydynę (rs10421768) oraz transferynę (rs3811647, rs1049296) jako 
czynników genetycznych stanowiących podłoże zaburzeń gospodarki 

żelaza w przebiegu Stwardnienia rozsianego

Laura Stachowska, l.stachowskaa@gmail.com, II Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet 
Medyczny, www.pum.edu.pl; Aleksandra Chyjek, aleksandrachyjek@gmail.com, II Studenckie 
Koło Naukowe przy Katedrze i  Zakładzie Żywienia Człowieka i  Metabolomiki, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, www.pum.edu.pl; Karolina Dec, karolinadec.pum@
gmail.com, Katedra i  Zakład Żywienia Człowieka i  Metabolomiki, Wydział Nauk o  Zdrowiu, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny, www.pum.edu.pl; Karolina Skonieczna-Żydecka, karzyd@pum.
edu.pl, Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny, www.pum.edu.pl; Wojciech Żwierełło, wojciech.zwierello@gmail.com, 
Zakład Chemii Medycznej, Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, www.
pum.edu.pl; Marta Skórka-Majewicz, marta_skorka@o2.pl, Zakład Chemii Medycznej, Wydział 
Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, www.pum.edu.pl; Krzysztof Borewicz, 
krisb.winters@gmail.com, Katedra i  Zakład Żywienia Człowieka i  Metabolomiki, Wydział Nauk 
o  Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, www.pum.edu.pl; Dorota Koziarska, dorota.
koziarska@pum.edu.pl, Katedra i Klinka Neurologii, Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny, www.pum.edu.pl

Wstęp: Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu 
nerwowego(OUN). W  literaturze często opisywano nieprawidłowe gromadzenie się żelaza 
w OUN pacjentów z SM. Przyczyny tego zjawiska nie są wciąż wyjaśnione. Do białek regulujących 
poziomy żelaza należy hepcydyna i  transferyna. HAMP koduje białko hepcydynę – główny 
kontroler homeostazy żelaza tłumiący ferroportynę (FPN). TF koduje transferynę, główny 
transporter żelaza.
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Cel: Ocena częstotliwości występowania polimorfizmów rs10421768, rs3811647 oraz 
rs1049296 u pacjentów z regionu pomorza zachodniego ze zdiagnozowanym SM. 

Metody: Identyfikację polimorfizmów rs3811647, rs1049296 oraz rs10421768 dokonano 
metodą Real-Time PCR przy wykorzystaniu technologii TaqMan. Grupę badaną stanowiło DNA 
wyizolowane od 130 pacjentów Poradni Neurologicznej SPSK1 w Szczecinie. Analizę częstości 
występowania badanego polimorfizmu przeprowadzono w odniesieniu do grupy referencyjnej 
w oparciu o bazę danych HapMap.

Wyniki: Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w  występowaniu polimorfizmów 
rs3811647, rs1049296 ,rs10421768 w porównaniu do rozkładu genotypu w zdrowej populacji 
Europy Centralnej wg bazy HapMap.

Podsumowanie: Analiza częstości występowania badanych polimorfizmów u  pacjentów 
z  SM z  regionu pomorza zachodniego nie wykazała istotnych różnic w  porównaniu do 
grupy referencyjnej. Badane polimorfizmy prawdopodobnie nie stanowią czynników 
predysponujących do wystąpienia deficytu żelaza i nie mają wpływu na przebieg choroby.

Analiza wskaźników stanu zapalnego: NLR, PLR i LMR 
u chorych na wybrane nowotwory

Patrycja Królewska-Daszczyńska, pdaszczynska@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Immunologii 
i  Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Dominika Wendlocha, dwendlocha@sum.edu.pl, Katedra 
i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Aleksandra Mielczarek-Palacz, apalacz@sum.edu.pl, 
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Marta Smycz-Kubańska, mkubanska@
sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Immunologii i  Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych 
w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; 
Aleksandra Englisz, aenglisz@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Immunologii i  Serologii, Wydział 
Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; 
Aleksandra Janusz, ajanusz@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Immunologii i  Serologii, Wydział 
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl;  
Zdzisława Kondera-Anasz, zanasz@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział 
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Rola przewlekłego procesu zapalnego towarzyszącego chorobie nowotworowej jest obecnie 
przedmiotem licznych badań. Ważne miejsce w odpowiedzi zapalnej zajmują komórki układu 
odpornościowego, które mogą wykazywać zarówno działanie przeciwnowotworowe, jak 
i aktywność pronowotworową oraz uczestniczyć w progresji i tworzeniu przerzutów, a wyrazem 
ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej może być między innymi neutrofilia, limfocytopenia 
oraz trombocytoza. Z tego względu w panelu badań laboratoryjnych, które mogą być obecnie 
wykorzystywane w  diagnostyce i  monitorowaniu terapii choroby nowotworowej na uwagę 
zasługuje także analiza parametrów hematologicznych oceniających odpowiedź zapalną, 
gdyż parametry te służą do wyliczania wskaźników określających stosunek bezwzględnej 
liczby: neutrofilii do limfocytów (NLR), płytek krwi do limfocytów (PLR) oraz limfocytów do 
monocytów (LMR). 

Dotychczas przeprowadzone badania wykazały zmiany wartości analizowanych wskaźników 
u  chorych z  nowotworem płuc, jelita grubego, trzustki, jajnika i  szyjki macicy, co może 
wskazywać na przydatność diagnostyczną tych parametrów u  badanych pacjentów, ale 
wymaga to dalszych badań. 
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Analiza wybranych parametrów za pomocą bioimpedancji 
elektrycznej wśród studentów ratownictwa medycznego 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Gabriela Jednorał, gabriela.
jednoral@umed.wroc.pl; Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , Dagmara Trzeciak, trzeciak.dagmara@wp.pl, Studentka 
kierunku Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp: Analiza składu ciała dostarcza istotnych informacji na temat zdrowia oraz stanu 
organizmu. Umożliwia zrozumienie zachodzących w nim procesów oraz wspomaga leczenie 
otyłości czy anoreksji. Na podstawie analizy wyników możliwe jest wskazanie osób z grupy 
ryzyka zaburzeń odżywiania, a także podjęcie ewentualnych dalszych działań.

Cel: Celem pracy była ocena składu ciała studentów 1 i  2 roku z  kierunku ratownictwo 
medyczne z uwzględnieniem ich płci oraz wieku.

Materiał i metody: Grupę badawczą stanowili studenci (n=162) I i II roku kierunku ratownictwo 
medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W  badaniach wykorzystano analizę 
bioimpedancji elektrycznej przy użyciu 8-elektrodowego analizatora składu ciała TANITA.

Wyniki: Prawidłowy wskaźnik masy ciała odnotowano u 72% badanych, nadwagę i otyłość 
u 25%, a niedowagę jedynie u 3% studentów. Pod względem płci wyniki w normie uzyskało 
80% kobiet i  68% mężczyzn, wśród obu płci taki sam odsetek (3%) prezentował otyłość, 
a  niedowagę stwierdzono u  3% kobiet, a  nie stwierdzono jej wśród mężczyzn. W  zakresie 
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej: 65% badanych mieściło się w  prawidłowym 
zakresie, 19% miało niedobór, a 16% przekroczyło normę. 

Wnioski: Przeprowadzenie analizy składu ciała dostarczyło dokładniejszych informacji 
niż wskaźnik BMI. Wysoki odsetek nadwagi i  otyłości skłania ku powtórnym kontrolnym 
badaniom, po wprowadzeniu odpowiednich działań dla poprawy sytuacji. 

Analiza wyników biegaczy uczestniczących 
w imprezach biegowych w Polsce w 2019 roku

Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl; Sara Bajura, sara.bajura@
umed.wroc.pl; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
www.umed.wroc.pl; Dawid Gut, dawid.gut@student.umed.wroc.pl, Studenckie Koło Naukowe 
Digitalizacji w Medycynie i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl

Wstęp: Popularność biegania jaką obserwuje się w  Polsce w  ostatniej dekadzie można 
określić mianem fenomenu. Z badań przeprowadzonych w 2014 roku wynika, że blisko 30% 
dorosłych Polaków deklaruje regularne uprawianie tej aktywności ruchowej. 

Cel: Badanie miało na celu określenie średniej wyników sportowych w dyscyplinie biegów 
długodystansowych uzyskanych przez uczestników biegowych imprez sportowych w populacji 
polskiej. 

Materiał i metoda: Grupę badawczą stanowiło 169 tys. 876 osób zarejestrowanych w systemie 
elektronicznego pomiaru czasu www.datasport.pl. Zastosowano metodę analizy materiału 
źródłowego. Przeanalizowano wszystkie imprezy biegowe od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

Wyniki: Na podstawie danych systemu DataSport ustalono, że w 2019 roku zorganizowano 
w  sumie 195 biegów. Największa liczba uczestników brała udział w  zawodach na dystansie 
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10 km, następnie kolejno na dystansach półmaratonu, 5 km i maratonu. Łączna liczba biegaczy 
wynosiła 169876 osób.

Wnioski: Uczestnicy w  wieku 18-20 lat osiągają najlepsze wyniki na dystansie 5 km. Na 
dystansie półmaratonu mężczyźni uzyskują najlepsze czasy przedziale wiekowym 30-40 lat, 
kobiety w  przedziale 20-30 lat. Zarówno kobiety jak i  mężczyźni, na dystansie maratonu, 
uzyskują najlepsze wyniki w wieku 30-40 lat. Na dystansie 10 km kobiety uzyskują lepsze czasy 
w przedziale 20-30 lat, a mężczyźni w przedziale wiekowym 18-20 lat. Jedynie w przedziale 
wiekowym 70-80 lat na dystansie maratonu odnotowano przewagę wyniku kobiet nad 
wynikami mężczyzn.

Antyoksydacja jako pomoc w leczeniu zaćmy

Katarzyna Rektor, katarzyna.kempka@o2.pl, University of Zielona Góra, Faculty of Biological 
Sciences, Department of Biotechnology; Piotr Kamiński, University of Zielona Góra, Faculty of 
Biological Sciences, Department of Biotechnology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 
Department of Ecology and Environmental Protection; Małgorzata Lorek, Nicolaus Copernicus 
University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Faculty of Medicine, Department of Medical 
Biology, Department of Ecology and Environmental Protection; Maria Bogdzińska, 3University 
of Technology and Life Sciences, Faculty of Animal Breeding and Biology; Grażyna Malukiewicz, 
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Faculty of Medicine, 
University Hospital No. 1, Department of Eye Diseases

Zaćma inaczej nazywana też kataraktą, to zmętnienie soczewki. Powstaje na skutek 
wytrącania się w niej nierozpuszczalnych w wodzie związków białkowych, które powstają przez 
utlenianie ich przez wolne rodniki. Wolne rodniki nie są w wystarczający sposób neutralizowane 
przez antyoksydanty, których zapasy z wiekiem niestety się wyczerpują. Same antyoksydanty 
to bardzo liczna grupa związków, które obejmują wszystkie rodzaje substancji hamujących 
reakcje z tlenem lub ozonem. Zalicza się też enzymy katalizujące procesy utleniania i związki 
o  charakterze przeciwutleniającym indukujące enzymy. Zachwianie równowagi pomiędzy 
wolnymi rodnikami, a  antyoksydantami prowadzi do stresu oksydacyjnego. Jak wskazują 
najnowsze badania dotyczące etiologii zaćmy jest on jedną z głównych przyczyn powstawania 
tego schorzenia oczu. Suplementacja antyoksydacyjna może pozytywnie wpływać na stan 
naszego wzroku i zapobiegać rozwojowi zaćmy. Z tego powodu tak ważne są wszelkie badania 
mające na celu poznanie wpływu poszczególnych substancji o  działaniu antyoksydacyjnym 
w przypadku chorych na zaćmę.

Breksanolon – przełom w leczeniu depresji poporodowej

Magdalena Śliwińska, magdalena.sliwinska98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i  Zakładzie Farmakologii z  Farmakodynamiką, Uniwersytetu Medycznego 
w  Lublinie; Katarzyna Pietruszka, kpietruszka97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i  Zakładzie Farmakologii z  Farmakodynamiką, Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; 
Paweł Grochecki, pa.grochecki@gmail, Katedra i  Zakład Farmakologii z  Farmakodynamiką, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W związku ze zmianami hormonalnymi w czasie ciąży i po porodzie, u wielu kobiet może 
rozwinąć się depresja poporodowa. Zaburzenie to dotyczy około 7-20% kobiet i  nie dotyka 
tylko samej kobiety, ale także jej rodziny, dlatego ważne jest jej odpowiednie leczenie. Do 



188

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

tej pory stosowana była psychoterapia, a w ciężkich przypadkach leki przeciwdepresyjne, co 
wiąże się z wieloma działaniami niepożądanymi i kobiety często nie chcą ich stosować. 

Breksanolon jest pierwszym lekiem na rynku, który został zarejestrowany w celu leczenia 
depresji poporodowej, wykazującym innowacyjny mechanizm działania. Lek jest syntetyczną 
formą allopregnanolonu, będącego metabolitem progesteronu. Działa jako pozytywny, 
allosteryczny modulator receptora GABA-A, zapobiegając niedoborom endogennych, 
neuroaktywnych steroidów. Breksanolon, w przeciwieństwie do klasycznych antydepresantów, 
które zwiększają wychwyt zwrotny neuroprzekaźników, powoduje wzrost ilości endogennego 
allopregnanolonu. Poziom tego metabolitu spada po porodzie wywołując objawy depresji.

Badania wykazały, że podanie breksanolonu skutkowało znaczną poprawą stanu pacjentek 
względem grupy placebo. Nawet pojedyncza dawka powoduje szybki efekt przeciwdepresyjny 
u kobiet z depresją poporodową, utrzymujący się do 1 tygodnia. Nakreśla to nowy kierunek 
w  badaniach nad depresją poporodową oraz nową strategię terapeutyczną, w  związku 
z działaniem na poziom endogennego allopregnanolonu.

Ekspresja mRNA genu PD-L1 oraz jego epigenetycznych regulatorów 
u chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca

Natalia Krzyżanowska, krzyzanowska97@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 
Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Grzegorz Jankowski; 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i  Klinice Pneumonologii, Onkologii i  Alergologii, 
Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Anna Kamińska, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i  Klinice Pneumonologii, Onkologii i  Alergologii, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; 
Opiekunowie pracy: Anna Grenda; Katedra i  Klinika Pneumonologii, Onkologii i  Alergologii, 
Uniwersytet Medyczny w  Lublinie; Jakub Boguniecki; Katedra i  Klinika Chirurgii Klatki 
Piersiowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Marek Sawicki; Katedra i Klinika Chirurgii Klatki 
Piersiowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Paweł Krawczyk; Katedra i Klinika Pneumonologii, 
Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Wstęp: Jedną z  metod leczenia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego 
raka płuca (NDRP) jest immunoterapia anty-PD-1 lub anty-PD-L1. Jej wdrożenie zależy 
od ekspresji białka PD-L1 na komórkach guza. Zastanawiające jest, czy we wczesnych, 
operacyjnych stadiach NDRP, mRNA genu PD-L1 jest obecne w osoczu i czy poziom zależy 
od jego epigenetycznych regulatorów  – cząsteczek mikroRNA, potencjalnych biomarkerów 
służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów.

Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji mRNA genu PD-L1 oraz dwóch cząsteczek 
mikroRNA komplementarnych do jego regionu 3’UTR.

Materiały i  metody: Materiałem badanym było osocze 39 chorych na NDRP w  stadiach 
operowalnych. Wyizolowano z osocza mRNA oraz mikroRNA. Ekspresję mRNA, miRNA-17 oraz 
miRNA-93 oceniono metodą qRT-PCR. Ekspresję RNA skalkulowano na podstawie metody 2-ΔCt. 

Wyniki: Ekspresję mRNA PD-L1 w osoczu stwierdzono u 20 (51%) chorych, a wyższy poziom 
w  przypadku raka płaskonabłonkowego w  porównaniu do gruczołowego NDRP (p=0,7). Ilość 
mikroRNA-17 i mikroRNA-93 była wyższa przy braku ekspresji mRNA genu PD-L1 w porównaniu 
do grupy chorych ze stwierdzoną jego ekspresją (odpowiednio: p=0,12 oraz p=0,56).

Wnioski: Ekspresję mRNA PD-L1 wykryto jedynie w  51% materiału pochodzącego od 
chorych we wczesnych stadiach NDRP. Można przypuszczać zatem, że wzrasta ona wraz 
z  progresją nowotworu. Należy potwierdzić tę hipotezę porównując w  kolejnych badaniach 
ekspresję mRNA PD-L1 w osoczu chorych we wczesnych i zaawansowanych stadiach NDRP.
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Etyczne aspekty transplantacji narządów

Paulina Mularczyk-Tomczewska, paulina.mularczyk@wum.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego, 
Wydział Nauk o  Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Aneta Duda-Zalewska, aneta.
duda-zalewska@wum.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny; Robert Słoniewski, robert.sloniewski@wum.edu.pl, Zakład Zdrowia 
Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wystąpienie stanowi omówienie różnych koncepcji etycznych skupionych wokół 
problematyki transplantacji.

Pomimo ewidentnego rozwoju, który nastąpił w  medycynie, transplantacja nadal jest 
najskuteczniejszą metodą leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością narządów. 

Powoduje najlepsze zastąpienie czynności funkcjonalnych przeszczepianych narządów oraz 
gwarantuje poprawę jakości życia. Ponadto jej specyfika opiera się bezpośrednim połączeniu 
dawcy i  biorcy. Gdyby nie fakt przekazania drugiemu człowiekowi swojego narządu  – 
transplantologia nie mogłaby istnieć. Tak głęboka ingerencja, już na tym etapie powoduje 
dylematy etyczne. Mimo powszechnej akceptacji medycyny transplantacyjnej w  Polsce, nie 
wszyscy uważają takie praktyki za etyczne, niekiedy porównując transplantacje narządów 
do kanibalizmu czy neokanibalizmu, a ludzkie zwłoki do surowca wtórnego, który może być 
wykorzystany powtórnie. W  pracy dokonano przeglądu literatury, który uwzględnia tezy 
zarówno za i jak przeciw etyce transplantacji. 

Fizjoterapia w leczeniu zespołu pieczenia jamy ustnej

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl, Katedra i  Zakład Periodontologii 
Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; Krzysztof Kędzierski, iwos21@wp.pl, Katedra i  Zakład 
Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; Monika Nastaj, monika-nastaj@tlen.pl, 
Katedra i  Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; Jarosław Sieczkarek, 
jareksieczkarek@gmail.com, Katedra i  Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) charakteryzuje się chronicznym dyskomfortem w jamie 
ustnej o bardzo złożonej etiologii bez uchwytnych cech klinicznych w jamie ustnej. Chorobę 
charakteryzują subiektywne objawy pacjentów między innymi: pieczenie lub palenie jamy 
ustnej, kserostomia, zaburzenia smaku oraz nadwrażliwość na różne pokarmy. Najczęściej 
dotyczy kobiet w średnim i starszym wieku. W zależności od typu BMS, leczenie jest najczęściej 
objawowe lub polega na terapii choroby podstawowej i wymaga zaangażowania lekarzy wielu 
specjalności. 

Cel pracy: Celem pracy jest przybliżenie i  usystematyzowanie złożoności w  fizjoterapii 
zespołu pieczenia jamy ustnej z  uwzględnieniem czynników środowiskowych związanych 
z powstawaniem omawianej jednostki chorobowej a także podjęcie próby ustalenia algorytmu 
leczenia.

Zdaniem autorów w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa, nadmiernym 
stosowaniem leków, zbyt powszechnym dostępem do parafarmaceutyków, skażeniem 
środowiska naturalnego oraz szybkim tempem życia i  wszechobecnym stresem, problem 
leczenia BMS staje się palącym problemem społecznym. Wciąż jednak brakuje skutecznego 
algorytmu postępowania w diagnostyce i  leczeniu zespołu pieczenia jamy ustnej, ponieważ 
obecna terapia jest raczej empiryczna i ukierunkowana na korektę odkrytych zaburzeń



190

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Wnioski: Zdaniem autorów schemat leczenia BMS jest uzależniony od typu choroby i jest 
wciąż dużym wyzwaniem dla lekarzy wielu specjalności. obserwacja pacjentów poddanych 
fizjoterapii z  uwzględnieniem ozonoterapii zachęcają do stosowania powyższej metody 
u pacjentów z BMS. Pamiętajmy, że ze względu na swoją wieloczynnikową etiologię leczenie 
stomatodynii powinno przebiegać interdyscyplinarnie włączając lekarzy medycyny, 
stomatologów, psychologów i psychoterapeutów .

Mięśnie dna miednicy a przygotowanie do porodu

Agata Dębska, agatadebska12@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny; Natalia Maciejczyk, natalia.maciejczyk@gmail.com, Wydział Nauk o  Zdrowiu, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Pola Miecińska, pola.miecinska@gmail.com, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny; Agnieszka Nowacka, agnieszka.nowacka@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki 
Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp: Jednym z  elementów przygotowania do porodu siłami natury jest odpowiednie 
przygotowanie mięśni dna miednicy. Stosując trening świadomościowy oraz kooordynacyjny 
ucząc się odczuwania zarówno napięcia jak i relaksacji mięśni kobieta uczy się odpowiedniej 
kontroli i odczuwania swojego ciała a w szczególności mięśni dna miednicy.

Omówienie: Przygotowanie mięśni dna miednicy do porodu opiera się głównie na poprawie 
świadomości i treningu koordynacyjnym. Praca nad mięśniami dna miednicy w ciąży zapobiega 
również występowaniu nietrzymania moczu zarówno w ciąży jak i po porodzie. Stosowanie 
ćwiczeń i pozycji wspomagających otwarcie miednicy pomaga w przygotowaniu ciała kobiety 
do pozycji przyjmowanych w trakcie porodu. Przyszła mama powinna pamiętać, że sama ciąża 
jest czynnikiem obciążającym dno miednicy. Dlatego tak ważna jest znajomość zasad ochrony 
mięśni dna miednicy w codziennych aktywnościach co pomoże uelastycznić i poprawić czucie 
tych struktur.

Podsumowanie: Połączenie świadomej kontroli nad mięśniami dna miednicy to znaczy 
odróżnienie napięcia od rozluźnienia oraz prawidłowa kontrola oddechu ułatwia przechodzenie 
dziecka przez kanał rodny. Dołączając do tego stosowanie ćwiczeń i pozycji wspomagających 
otwarcie miednicy przygotowujemy tym samym ciało do porodu. Gdy połączymy wszystkie 
wyżej wymienione kwestie skutkuje to potrzebną i pomocna w porodzie poprawą percepcji 
ciała.

Modele (neuro)plastyczności i ich znaczenie w praktyce klinicznej

Beata Sokołowska, beta.sokolowska@imdik.pan.pl, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, http://imdik.pan.pl

Wybitny polski neurobiolog Jerzy Konorski (1903-1973) znakomicie uchwycił istotę i cechy 
zjawiska plastyczności komórek nerwowych. Podał on ogólną definicję plastyczności (zgodną 
z regułą Hebba): „Pierwszą własność, dzięki której komórki nerwowe reagują na nadchodzące 
impulsy określonym cyklem zmian, nazywany pobudliwością. Drugą własność, dzięki której 
w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku 
określonych bodźców lub ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające 
im zmiany, zmianami plastycznymi” (Konorski J. (1948) „Conditioned reflexes and neuron 
organization”, Cambridge University Press). Definicja ta jest wciąż aktualna, a  odkryto 
i udokumentowano jak niezwykłą własnością żywych organizmów jest „plastyczność” zarówno 
w zdrowiu jak i w chorobie.
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W pracy dokonano przeglądu modeli (neuro)plastyczności w badaniach eksperymentalnych 
i klinicznych. Wskazują one, iż plastyczność wpływa na uzyskane efekty w praktyce klinicznej, 
umożliwiając powrót/remodelownie funkcji, naprawę zaburzeń rozwojowych, na uczenie się 
i pamięć pod wpływem doświadczenia/treningu/rehabilitacji. Odkryto i opisano plastyczność 
synaptyczną/strukturalną (śladów pamięciowych, LTP/LTD długotrwałego wzmocnienia/
osłabienia synaptycznego), homeostatyczną (skalowania synaps), rozwojową czy 
kompensacyjną/naprawczą. Zjawiska te leżą u podstaw zmian anatomiczno-funkcjonalnych, 
powstawania uzależnień, wpływają na motywację, procesy uwagi i uczenia się.

Możliwe skutki uboczne spożycia ziołowych suplementów przez dzieci

Agnieszka Piekara,  agnieszka.piekara@ue.wroc.pl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wydział  Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Bioprocesowej; Małgorzata Krzywonos, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział  Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii 
Bioprocesowej

Zgodnie z  zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego przyjmowanie suplementów 
diety, szczególnie przez dzieci poniżej 6 roku życia, powinno zostać skonsultowane z lekarzem. 
Możliwość interakcji składników suplementów z  przyjmowanymi przez pacjenta lekami 
stwarza zagrożenie zdrowia ze względu na osłabienie lub wzmocnienie działania określonych 
leków. Ciągle brakuje wiedzy na temat potencjału niektórych roślinnych suplementów 
diety i  możliwości ich oddziaływania z  lekami w  odniesieniu do wchłaniania, transportu 
i metabolizmu. Rośliny zielarskie stosowane jako surowiec do produkcji suplementów diety nie 
przechodzą badań określających ich pochodzenie. W przypadku ekstraktów naturalnych nie 
jest jasne, jakie substancje czynne znajdują się w preparacie, a nawet jeśli są one znane, różne 
preparaty mogą zawierać ich zmienne ilości. Suplementy diety zawierające wyciągi z roślin, 
często potocznie nazywane naturalnymi, także mogą mieć negatywny wpływ na organizm 
dziecka. W  świetle pojawiających się doniesień literaturowych, których liczba drastycznie 
rośnie, warto nadmienić, iż suplementy diety nie muszą być opatrzone odpowiednią informacją 
ostrzegającą konsumentów o możliwych skutkach niepożądanych. 

Celem pracy była analiza składu wybranych ziołowych suplementów diety przeznaczonych dla 
dzieci a następnie wskazanie możliwych skutków niepożądanych. Zidentyfikowane zagrożenia 
wynikają z  braku dostosowania odpowiedniej dawki produktu, brakiem kontroli jakości na 
poszczególnych etapach produkcji suplementów czy też zachodzących interakcjach między 
suplementami ziołowymi lub suplementami a lekami. Budzi to obawy co do bezpieczeństwa 
stosowania wybranych produktów oraz wskazuje na konieczność wprowadzenia dodatkowych 
informacji typu ostrzeżenia zdrowotne.

Ocena ekspresji liganda czynnika martwicy nowotworu indukującego 
apoptozę (TRAIL) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego 

(BAL) pacjentów z wybranymi chorobami śródmiąższowymi płuc

Maciej Chmielarski, mmch94@gmail.com, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i  Gruźlicy 
Collegium Medicum UMK; Ewelina Wędrowska, ewelina.wedrowska@gmail.com, Katedra Chorób 
Płuc, Nowotworów i  Gruźlicy Collegium Medicum UMK; Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@
wp.pl, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy Collegium Medicum UMK
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Wstęp: Limfocyty pęcherzykowe (LP) uczestniczą w patogenezie chorób śródmiąższowych 
płuc takich jak sarkoidoza (SA), alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) 
i  idiopatyczne włóknienie płuc (IWP). Obecność LP w  dolnych drogach oddechowych 
w  powyższych jednostkach chorobowych jest zmienna, podobnie jak częstotliwość 
postępowania włóknienia płuc. Układ białka TRAIL i jego receptorów śmierci wydaje się brać 
udział w wymienionych procesach.

Cel: Badanie układu TRAIL/DR4 w dolnych drogach oddechowych pacjetnów z chorobami 
śródmiąższowymi płuc.Wyniki powiązano z cytoimmunologią BAL i testami czynnościowymi 
płuc, aby ocenić potencjalną rolę apoptozy indukowanej przez LP w  dolnych drogach 
oddechowych.

Metody: Materiał stanowił płyn BAL pobrany od chorych z  alergicznym AZPP (n=13), 
SA (n=35), IWP (n=9) oraz od zdrowych niepalących osób (n=10). Wykonano analizy 
cytoimmunologiczne, oznaczenia TRAIL, DR3, DR4, BCL-2 i Fas na powierzchni LP. Określono 
stężenie TRAIL w supernatantach BAL (ELISA).

Wyniki Występowała rozbieżna ekspresja TRAIL na LP w  trzech badanych chorobach: 
znacznie wyższa w IWP, obniżona w SA i AZPP (np. dla komórek CD8+TRAIL+: 7,3±3,5% w IWP 
vs 4,7±1,2% w grupie kontrolnej, p <0,05; 2,1±0,8% w SA i 1,7±0,3% w AZPP w porównaniu do 
kontroli, p <0,05, mediana±SEM). Równoległe wyniki uzyskano dla ekspresji BCL-2. Jednakże 
najwyższe poziomy rozpuszczalnego TRAIL oznaczono w AZPP i IWP. We wszystkich badanych 
grupach ekspresja DR3 i DR4 na LP była ekstremalnie niska, podczas gdy Fas był obecny na 
prawie wszystkich LP. Odsetek LP TRAIL+, ale nie rozpuszczalnego TRAIL, był skorelowany 
ujemnie z wartościami dyfuzji gazów w płucach dla tlenku węgla (DLCO) i pojemności życiowej 
płuc(VC, Rs = –0,38, p <0,05).

Wnioski: Ekspresja TRAIL na LP nie bierze udziału w ich apoptozie, ale może powodować 
miejscowe uszkodzenia tkanki płucnej oraz jej włóknienie. 

Ocena poziomu wiedzy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat 
na temat prawidłowej pielęgnacji skóry

Marlena Matysek-Nawrocka, mnawrocka@wsns.pl, Wydział Nauk Medycznych, Wyższa 
Szkoła Nauk Społecznych w  Lublinie, www.wsns.lublin.pl; Maria Bernat, mariabernat@wsns.
pl, Wydział Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, www.wsns.lublin.pl; 
Karolina Rybak, karolinamadej89@gmail.com, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Nauk 
Medycznych, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, www.wsns.lublin.pl

Odpowiednia pielęgnacja to klucz do utrzymania zdrowej skóry, pomaga też utrzymać 
ją w  dobrej kondycji, odbudować naturalną barierę ochronną oraz wpływa na poprawę 
mikrokrążenia. Najważniejszym aspektem w pielęgnacji jest przede wszystkim systematyczność 
oraz stosowanie preparatów dostosowanych do potrzeb danego rodzaju skóry. Najczęstszym 
problem skórnym pojawiającym się w okresie dojrzewania jest trądzik pospolity (Acne vulgaris). 
Schorzenie to dotyka około 80% populacji młodych ludzi, ma często przebieg przewlekły, 
któremu towarzyszy nieestetyczny wygląd skóry, dlatego też choroba ta może prowadzić do 
niskiej samooceny, a  skrajnych przypadkach nawet do depresji. Powstawanie trądziku jest 
wieloczynnikowe, ale głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój tej choroby są: aspekty 
genetyczne, hormonalne i  bakteryjne. Występowanie trądziku młodzieńczego wiąże się 
z  potrzebą szczególnej pielęgnacji i  stosowania odpowiednich preparatów kosmetycznych 
i  dermatologicznych. Odpowiednie traktowanie młodej skóry objętej trądzikiem, przy 
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zastosowaniu właściwego leczenia dermatologicznego pozwala nastolatkom uporać się z tym 
problemem, bez efektów ubocznych, jakimi są np. blizny potrądzikowe. W pracy przedstawione 
zostały wyniki badań ankietowych z udziałem 100 respondentów w wieku 13-16 lat na temat 
prawidłowej pielęgnacji skóry.

Ocena stężenia cytochromu C i kaspazy-9 – markerów monitorujących 
przebieg wewnętrznego szlaku indukcji apoptozy – ewentualny udział 

tych parametrów w diagnostyce i terapii nowotworów jajnika

Aleksandra Mielczarek-Palacz, apalacz@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, 
www.sum.edu.pl; Marta Smycz-Kubańska, mkubanska@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład 
Immunologii i  Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Aleksandra Englisz, aenglisz@sum.edu.pl, Katedra 
i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Aleksandra Janusz, ajanusz@sum.edu.pl, Katedra 
i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Dominika Wendlocha, dwendlocha@sum.edu.pl,  
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.pl; Patrycja Królewska-Daszczyńska, 
pdaszczynska@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Immunologii i  Serologii, Wydział Nauk 
Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, www.sum.edu.
pl; Zdzisława Kondera-Anasz, zanasz@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w  Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach, 
www.sum.edu.pl

Raki jajnika są największym wyzwaniem w  onkologii ginekologicznej. Stanowią 
heterogenną i wysoce śmiertelną grupę chorób, których patogeneza jest wciąż nie do końca 
poznana. W  przebiegu tych nowotworów ważną rolę odgrywają zaburzenia odpowiedzi 
immunologicznej, a zwłaszcza zahamowanie procesu apoptozy. Z uwagi na szczególną rolę 
mitochondrialnej ścieżki apoptozy w patogenezie nowotworów jajnika celem pracy była ocena 
stężenia cytochromu C oraz kaspazy – 9 w surowicy kobiet z rakiem jajnika. 

Badaniami objęto grupę kobiet z  niezłośliwym i  złośliwym nowotworem jajnika. Do 
oznaczenia stężenia badanych parametrów zastosowano metodę immunoenzymatyczną 
ELISA. 

W surowicy kobiet z nowotworem jajnika stężenie cytochromu C było istotnie podwyższone 
w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,0001), najwyższe stężenie tego parametru wykazano 
u kobiet z rakiem surowiczym i śluzowym jajnika. Natomiast stężenie kaspazy-9 w surowicy 
kobiet z nowotworem jajnika było istotnie obniżone w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,0001). 
Kobietom z  nowotworem jajnika towarzyszą zaburzenia na drodze wewnątrzpochodnego 
szlaku indukcji apoptozy, które manifestują się znacznymi zmianami stężenia w  surowicy 
cytochromu C oraz kaspazy-9. Oznaczenie stężenia cytochromu C może okazać się przydatne 
w  diagnostyce różnicowej nowotworów złośliwych i  niezłośliwych jajnika oraz stworzenia 
nowych algorytmów diagnostycznych, ale wymaga to dalszych badań.
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Ocena wpływu cisplatyny na zmiany profilu ekspresji mRNA ENG 
(endogliny) w komórkach raka endometrium

Manuel Wasilewski, manuelwki@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze Histologii, Cytofizjologii i  Embriologii, Wydział Nauk Medycznych im. Prof. Zbigniewa 
Religi w  Zabrzu, Wyższa Szkoła Techniczna w  Katowicach, www.wst.com.pl; Wiktoria Grajpel, 
wgrajpel@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii, 
Cytofizjologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Wyższa 
Szkoła Techniczna w Katowicach, www.wst.com.pl, Embriologii, Wydział Nauk Medycznych im. Prof. 
Zbigniewa Religi w  Zabrzu, Wyższa Szkoła Techniczna w  Katowicach, Dział Badań Klinicznych, 
Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, www.wst.com.pl; 
Dariusz Boroń, dariusz@boron.pl, Katedra Histologii, Cytofizjologii i Embriologii, Wydział Nauk 
Medycznych im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Oddział 
Ginekologii i Położnictwa, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, www.wst.com.pl 

Wstęp: W terapiach nowotworowych cisplatyna wykorzystywana jest m.in. w leczeniu raka 
jądra, jajnika, głowy ,szyi, endometrium. Endoglina (ENG) to błonowa glikoproteina będąca 
częścią receptora TGFβ, pełniąca ważną rolę w angiogenezie nowotworowej.

Cel: Celem pracy było określenie wpływu cisplatyny w  zależności od wykorzystanego 
stężenia i czasu ekspozycji komórek raka endometrium na ekspresję mRNA ENG.

Materiały i  metody: Hodowlę komórek raka endometrium eksponowano na cisplatynę 
w stężeniu 2,5 µM oraz 5 µM przez 12, 24 i 48 godzin w porównaniu do komórek nietraktowanych 
lekiem (hodowla kontrolna). Profil ekspresji mRNA ENG wyznaczono techniką RTqPCR 
z wykorzystaniem metody relatywnej oceny ekspresji genu (wielokrotność zmiany ekspresji; FC).

Wyniki: Zaobserwowano, że niezależnie od wykorzystanego stężenia cisplatyny do 
ekspozycji komórek raka endometrium, ekspresja mRNA ENG ulega wyciszeniu w porównaniu 
do hodowli kontrolnej. Dla stężenia leku 2,5 µM stwierdzono następujące wartości FC: po 12 
h – 1,57; po 24 h – 2,94; po 48 h – 6,14, a dla stężenia 5 µM: po 12 h – 4,31; po 24 h – 5,19; 
po 48 h – 7,05. Zmiany ekspresji genu w czasie były istotne statystycznie (p<0,05). 

Wnioski: Uwzględniając rolę i znaczenie endogliny w procesie nowotworzenia i towarzyszącej 
mu angiogenezy sugeruje anty-angiogenne właściwości cisplatyny w  stosunku do raka 
endometrium.

Opracowanie metody oznaczania stopnia wiązania wybranych 
antybiotyków w materiale biologicznym

Karolina Żuchowska, karolina.zuchowska@hotmail.com, Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii 
Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w  Bydgoszczy, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu, www.cm.umk.pl; Wojciech Filipiak; Katedra Farmakodynamiki 
i  Farmakologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w  Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl; Robert Włodarski; Oddział Kliniczny 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 10. Szpital Wojskowy w Bydgoszczy, www.wsk10.mil.pl

W  dobie rosnącej antybiotykooporności, istotną rolę odgrywa optymalizacja dawkowania 
leku z  uwzględnieniem indywidualnej farmakokinetyki. Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku pacjentów w stanie krytycznie ciężkim. Dlatego też poszukuje się nowych metod, 
pozwalających na szybkie oznaczenie aktualnego stężenia frakcji wolnej antybiotyku we krwi.

Celem przeprowadzonych badań było opracowanie nowej metody ilościowego oznaczania 
stopnia wiązania piperacyliny, imipenemu oraz ceftazydymu z białkami osocza, co pozwoliłoby 
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na oszacowanie ilości aktywnego leku we krwi. Do realizacji celu użyto techniki mikroekstrakcji 
do fazy stałej (SPME) i analizy LC-MS/MS. Wyznaczono optymalne warunki dla rozdzielenia 
chromatograficznego (rodzaj kolumny, gradient fazy ruchomej), tandemowej detekcji MS/
MS oraz parametrów SPME (rodzaj sorbentu, rozpuszczalnik do desorpcji, czas ekstrakcji 
i  desorpcji). Wyznaczony doświadczalnie stopień wiązania z  białkami dla piperacyliny, 
imipenemu oraz ceftazydymu wynosił odpowiednio 26.38%, 33.86% oraz 31.88%.

Uzyskane wyniki udowodniły, że SPME-LC-MS/MS jest techniką umożliwiającą ilościowe 
oznaczenie antybiotyków z  jednoczesnym wyznaczeniem stopnia ich wiązania z  białkami, 
otwierając realne możliwości w kierunku medycyny spersonalizowanej. Dalsze badania winny 
obejmować większą grupę pacjentów oraz próbę oznaczenia antybiotyku w miejscu możliwie 
bliskim źródła zakażenia.

Podwójna rola autofagii w procesie nowotworzenia

Anna Chmurska, anna.chmurska@unilodz.eu, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl; Karolina Matczak, 
karolina.matczak@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Medycznej, Wydział Biologii i  Ochrony 
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl

Autofagia odgrywa podwójną rolę w  procesie rozwoju nowotworu, może hamować 
dalszy rozwój choroby lub chronić komórki, powodując pobudzenie wzrostu guza. Zjawisko 
to określane jest jako „paradoks autofagii”. Autofagia nie tylko dostarcza niezbędnych 
substratów do biosyntezy czy też dla zaspokojenia potrzeb energetycznych komórki, ale 
również nadprogramowa aktywność tego procesu może prowadzić do śmierci komórki na 
drodze apoptozy. Coraz więcej badań donosi, że autofagia może odgrywać bardzo ważną rolę 
w  chemiooporności w  różnych typach nowotworów. W  zależności od rodzaju nowotworu 
oraz sposobu jego leczenia, zwiększona aktywność procesu autofagii może promować lub 
hamować lekooporność. Niektóre rodzaje nowotworu wykorzystują proces autofagii w  celu 
przystosowania się do hipoksji czy deficytu składników odżywczych. W  szeregu terapii 
przeciwnowotworowych zaobserwowano indukcję autafagii jako mechanizmu ochronnego 
i  prożyciowego w  ludzkich komórkach raka. Co więcej, niedotlenienie może indukować 
autofagię, co sugeruje, że proces ten związany jest z nabywaniem oporności.

Potencjał antyoksydacyjny mandarynki hernandina

Sylwia Gajewska, sylwia.gajewskaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i  Zakładzie Chemii Kosmetycznej i  Farmaceutycznej, Wydział Nauk o  Zdrowiu, https://www.
pum.edu.pl/; Joanna Siemak, joanna.siemak@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, https://www.pum.
edu.pl/; Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz, dr inż. n. rol. Anna Nowak, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 
Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej

Wstęp: Antyoksydanty należą do naturalnych składników diety, które neutralizują wolne 
rodniki w ludzkim organizmie. Przeciwutleniacze zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się 
organizmu oraz niwelują ryzyko powstawania chorób oraz różnorodnych schorzeń. 

Cel pracy: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej flawedo (egzokarpu), miąższu, olejku 
eterycznego oraz mechanicznie wyciskanego, świeżego soku z mandarynki, jak również zakupionego 
soku. Ekstrakty alkoholowe były przygotowane metodą ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami.
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Materiały i metody: Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów z mandarynki został zbadany za 
pomocą metody DPPH. Zastosowanymi ekstrahentami były: etanol (40%, 70%, 96%), propan-
1-ol (40%, 70%, 99,5%) oraz propan-2-ol (40%, 70%, 99,7%) . Czas ekstrakcji wynosił 15, 30 
i 60min.

Wyniki: Skórka z mandarynki wykazała aktywność w zakresie od 0,32±0,03 mg troloksu/g 
surowca w  stężonym etanolu (15min) do 1,3±0,02 mg troloksu/g surowca w  70% etanolu 
(60min). W  przypadku miąższu zaobserwowano potencjał w  granicach od 0,28±0,01 mg 
troloksu/g surowca w  stężonym propan-1-olu (15min) do 0,63±0,0 mg troloksu/g surowca 
w  stężonym propan-2-olu (60min). Świeży, mechanicznie pozyskany sok z  mandarynki 
hernandina uzyskał aktywność 2,92±0,03 mg troloksu/g surowca. Natomiast aktywność 
antyoksydacyjna zakupionego soku z mandarynki wynosiła 3,74±0,03 mg troloksu/g surowca, 
a nierozcieńczonego olejku 2,6±1,48 mg troloksu/g surowca. 

Wnioski: Najniższy potencjał antyoksydacyjny wykazał ekstrakt z  miąższu mandarynki. 
Obydwa przebadane soki odznaczały się najwyższą skutecznością neutralizowania wolnych 
rodników, przy czym sok zakupiony w sklepie uzyskał wyższą aktywność przeciwutleniającą 
niż sok wyciśnięty mechanicznie.

Profilaktyka raka jelita grubego w świadomości osób 
powyżej 50. roku życia – wyzwania dla zespołu interdyscyplinarnego

Patrycja Białek, pati.bialek@op.pl, Studenckie  Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa 
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu, www.puz.tarnobrzeg.pl;  Maria Lewicka, 
marysia.lewicka@autograf.pl, Studenckie  Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
Wydział Nauk Społecznych i  Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. 
Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, www.puz.tarnobrzeg.pl

Profilaktyka raka jelita grubego w świadomości osób powyżej 50. roku życia – wyzwania dla 
zespołu interdyscyplinarnego

Wstęp: Diagnoza wiedzy w  zakresie chorób nowotworowych, m.in. raka jelita grubego 
powinna być podstawą dobrego programu edukacyjnego. Rak jelita grubego występuje u coraz 
większej liczby Polaków. Znajomość najczęstszych objawów tego nowotworu oraz symptomów 
alarmowych daje szansę na szybkie przeprowadzenie badań diagnostycznych i wykrycie guza 
na wczesnym etapie zaawansowania.

Cel pracy: Ocena wybranych zachowań związanych z profilaktyką raka jelita grubego u osób 
powyżej 50. roku życia

Materiały i  metody: Zastosowano sondaż diagnostyczny z  autorskim kwestionariuszem 
ankiety. Badano 102 osoby. Zmienne różnicujące uzyskane wyniki to: płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania.

Wyniki: Mieszkańcy miasta i wsi w większości nie biorą udziału w badaniach profilaktycznych 
raka jelita grubego jednak częściej na takie badania uczęszczają mieszkańcy miast  – 35% 
w stosunku do mieszkańców wsi – 21,43%. Zarówno kobiety jak i mężczyźni  sądzą , że częściej 
rak jelita grubego występuje u mężczyzn.

Wnioski: Edukacja zdrowotna w kierunku raka jelita grubego szczególnie powinna zachodzić 
w kręgach wiejskich. Edukacja społeczeństwa na temat profilaktyki raka jelita grubego może 

być kluczem do wczesnego wykrycia tego nowotworu. Zadanie to wymaga wspólnego działania 
interdyscyplinarnego zespołu realizującego dobry program edukacyjny. 
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Profilaktyka raka szyjki macicy

Weronika Traczyk, Anna Nowak, Agnieszka Nowacka, Studentki kierunku Położnictwo, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-
Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp. Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem zachorowalności nowotworem 
na świecie. Ponad 85% zachorowalności dotyczy kobiet zamieszkujących kraje rozwinięte. 
W Polsce szczyt zachorowań przypada na 6 dekadę życia kobiety, a wzrost zachorowalności na 
raka szyjki macicy wzrasta między 35 a 45 rokiem życia. Pomimo zaawansowanej profilaktyki 
raka szyjki macicy Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności 
w  Europie. Omówienie. Głównym czynnikiem rozwoju raka szyjki macicy jest zakażenie 
wirusem HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Wśród innych czynników wyróżniamy: wiek, 
wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, duża liczba partnerów seksualnych, liczne porody, 
niski status społeczny i  ekonomiczny, palenie papierosów, stwierdzona wcześniej zmiana 
patologiczna w  badaniu cytologicznym, wieloletnia terapia hormonalna czy osłabiony 
układ odpornościowy. W Polsce kobiet pomiędzy 25 a 29 rokiem życia w ramach programów 
profilaktycznych mają możliwość skorzystania z badania cytologicznego bezpłatnie co 3 lata. 

Podsumowanie. Mimo rozpowszechnionej profilaktyki związanej z  rakiem szyjki macicy 
z badania cytologicznego korzysta zaledwie 35% Polek. Warto więc zwrócić uwagę na potrzebę 
edukacji zdrowotnej kobiet w tym zakresie. Dzięki tego typu działaniom możemy wypracować 
wśród Polek nawyk regularnego wykonywania badania cytologicznego, co pozwoli zmniejszyć 
odsetek zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. 

Prokastynacja – co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze?

Małgorzata Pabiś, malgosia.pabis@gmail.com, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 
i  Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie;  
Kinga Augustowska-Kruszyńska, kinga-1973@o2.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki 
Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prokastynacja to odwlekanie i odkładanie wszystkiego na potem, na ostatnią chwilę. Jest 
to zachowanie polegające na nieustannym zwlekaniu w  wykonaniu pewnych obowiązków, 
odkładaniem spraw na później. 

Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy prokastynacja występuje u studentów 
pielęgniarstwa.

Pytania problemowe:
1. Czy badani studenci zauważają u siebie prokrastynację? 
2. Jakie są przyczyny prokastynacji?
Metody: Przedstawione rezultaty to wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego 

w grupie 50 studentów studiów I° na Kierunku Pielęgniarstwo UM w Lublinie. Jako narzędzia 
badawcze zastosowano ankietę własnego autorstwa, a także kwestionariusz standaryzowany.

Wnioski:
1. 62% badanych studentów ma problem z prokastynacją.
2. Jako główne przyczyny studenci podają: zbyt wiele egzaminów/kolokwiów w  jednym 

czasie (86%), zadania zniechęcające, trudne, stresujące, czasochłonne, nienagradzane (70%), 
perfekcjonizm (60%), lęk, niezadowolenie, poczucie presji, przytłoczenia, frustracja (56%), 
trudności w radzeniu sobie z zakłóceniami, pokusami, wieloma możliwościami wyboru (56%), 
zadania nieinteresujące, źle sprecyzowane, niepilne, zbyt łatwe (52%).
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Po analizie wyników badania pilotażowego stwierdzono, że dalsze badania będą prowadzone 
na większej grupie i rozszerzone o zagadnienia dotyczące motywacji.

Przebieg nużycy w wybranych stanach zapalnych skóry

Magdalena Kołodziejczyk, kolodziejczykmagd@gmail.com, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nużyca jest terminem stosowanym do chorób skóry wywołanych przez Demodex folliculorum 
(nużeniec ludzki). Roztocza te są saprofitycznymi ektopasożytami, które występują przede 
wszystkim w obszarach bogatych w gruczoły łojowe, takich jak twarz, skóra głowy, szyja.

Nużeniec ludzki wywołuje głównie choroby skóry, ale może naśladować wiele innych zapalnych 
dermatoz. Może przebiegać bezobjawowo lub manifestując się poprzez: świąd, zaczerwienienie, 
łuszczenie grudki i krostki. Pasożyty te mogą stanowić przyczynę trądziku różowatego, trądziku 
pospolitego, zapalenia brzegów powiek, demodekozy ocznej, czy zespołu suchego oka. 

Patogeneza ludzkiej nużycy pozostaje w dużej mierze niejasna. Diagnostyka głównie polega 
na analizie zeskrobin ze zmian oraz badaniu mikroskopowym rzęs. Leczenie jest trudne 
i długotrwałe.

Celem pracy było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z  zakażeń Demodex 
folliculorum oraz przedstawienie czynników ryzyka. 

W niniejszej pracy omówione zostaną objawy kliniczne i patogeneza nużycy.

Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w patogenezie 
i diagnostyce glejaka wielopostaciowego mózgu

Wioleta Kutniewska, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, 
Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku; Joanna Lebuda, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii 
Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 
Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku; Magdalena Kusaczuk, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku, Zakład Biochemii 
Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Glejak wielopostaciowy mózgu (GBM) należy do pierwotnych nowotworów ośrodkowego 
układu nerwowego o  bardzo dużym stopniu złośliwości. Obecnie stosowane leczenie nie 
przynosi zadowalających rezultatów ze względu na zróżnicowany układ histologiczny 
i  komórkowy guza. GBM powstaje w  procesie wielostopniowej transformacji komórek, 
wynikającej w dużej mierze z zaburzeń mechanizmów genetycznych oraz epigenetycznych. Do 
zmian epigenetycznych regulujących ekspresję genów należą m. in. metylacje DNA, modyfikacje 
histonów i działanie niekodujących cząsteczek RNA. Obecnie intensywnym badaniom podlega 
rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w patogenezie nowotworów. LncRNA są to cząsteczki 
o długości powyżej 200 nukleotydów, należące do grupy regulatorowych RNA. Pełnią one rolę 
prekursorów małych RNA, jak również regulatorów w  procesie rozkładu cząsteczek mRNA. 
Dodatkowo mają znaczenie w  procesach transkrypcji, modyfikacji chromatyny, obróbki 
potranskrypcyjnej oraz rozwoju nowotworów. Obiecujące wyniki dają również badania nad 
wykorzystaniem lncRNA jako biomarkera w  diagnostyce oraz klasyfikacji GBM. Poniższa 
praca opisuje postępy w badaniach nad rolą lncRNA w patogenezie GBM oraz potencjalnym 
wykorzystaniem tych cząsteczek w wykrywaniu, klasyfikacji oraz leczeniu tego nowotworu.
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Rola markerów biochemicznych i molekularnych 
w diagnostyce onkologicznej

Elżbieta Kołodziej, elcia229@interia.pl, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w  Lublinie, www.umlub.pl; Janusz Kocki, janusz.kocki@umlub.pl, Zakład Genetyki Klinicznej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem zdrowotny i są drugą najczęstszą przyczynę 
zgonów w  Polsce po chorobach układu krążenia. Według Krajowego Rejestru Nowotworów 
w Polsce w 2017 r. stwierdzono ponad 160 tys. nowych zachorowań na nowotwory i 99,6 tys. 
zgonów. Do najczęstszych przyczyn zgonów z  powodu schorzeń nowotworowych u  kobiet 
należą raki płuca, piersi, okrężnicy oraz jajnika, natomiast u mężczyzn nowotwory złośliwe 
płuca, gruczołu krokowego, okrężnicy oraz żołądka.

Pojęciem markera nowotworowego określa się biologiczną lub biochemiczną substancję 
wytwarzaną i uwalnianą przez komórki guza do krwi, moczu, PMR lub innych tkanek ciała, 
a następnie może być wykrywana w celu monitorowania procesu nowotworowego. 

Celem pracy jest omówienie znaczenia najczęstszych markerów choroby nowotworowej. 
Do najczęściej oznaczanych markerów biochemicznych zaliczamy: CEA, AFP, CA 19-9, CA-125, 

CA 15-3, PSA. We współczesnej medycynie coraz większą rolę odgrywają markery molekularne, do 
których można zaliczyć mutacje w obrębie onkogenów i genów supresorowych oraz nadekspresję 
genów i białek. Przykładowe geny markerowe to EGFR, HER2, BRCA1, K-RAS. Markery nowotworowe 
znalazły zastosowanie w  profilaktyce (szczególnie wśród osób z  wysokim rodzinnym ryzykiem 
chorób nowotworowych), ocenie stopnia zaawansowania nowotworu, określeniu miejsca zmian 
nowotworowych (markery narządowo swoiste), ocenie skuteczności zastosowanego leczenia, 
monitorowaniu stanu zdrowia oraz w personalizowaniu leczenia.

Rola układu glutaminergicznego w rozwoju działania 
nagradzającego substancji psychoaktywnych

Olga Wronikowska, olga.wronikowska@gmail.com,  Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych, 
Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Maria Zykubek, 
maria.zykubek@gmail.com, Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych,  Wydział Lekarsko-
Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Barbara Budzyńska, 
barbarabudzynska@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych, Wydział Lekarsko-
Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

W  działanie nagradzające substancji psychoaktywnych zaangażowanych jest wiele 
współdziałających ze sobą układów neuroprzekaźnikowych. Mimo, iż najbardziej znaczącą 
rolę przypisuje się układowi nagrody, w którym głównym przekaźnikiem jest dopamina, inne 
neuroprzekaźniki również biorą udział w rozwoju uzależnienia. Celem niniejszego opracowania 
jest przedstawienie roli układu glutaminergicznego w działaniu nagradzającym popularnych 
substancji uzależniających, takich jak, alkohol, nikotyna czy kokaina. Kwas glutaminowy 
jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym w  ośrodkowym układzie nerwowym, 
działającym przez receptory jonotropowe i  metabotropowe. Dostępne dane literaturowe 
sugerują, że związki o  działaniu nagradzającym i  potencjale uzależniającym powodują 
nasilenie m.in. przekaźnictwa glutaminergicznego w  ośrodkowym układzie nerwowym. 
Zwiększenie tej transmisji związane może być zarówno z bezpośrednim działaniem substancji 
psychoaktywnych przez receptory dla kwasu glutaminowego, jak również z  pośrednim 
nasileniem uwalniania tego neuroprzekaźnika w wyniku interakcji z innymi układami, m. in. 
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dopaminergicznym i GABA-ergicznym. Wyjaśnienie tych zależności może przyczynić się do 
dokładniejszego zrozumienia mechanizmów zaangażowanych w proces uzależnienia oraz do 
skuteczniejszej walki z tym problemem.

Skóra i jej przydatki w chorobie tarczycy

Maria Bernat, mariabernat@wsns.lublin.pl, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z  siedzibą 
w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin; Marlena Matysek-Nawrocka, mnawrocka@wsns.
lublin.pl, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin; 
Magdalena Kamińska, Koło Naukowe Studentów WSNS, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 
z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

Organizm ludzki do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje utrzymania homeostazy. 
Składa się na nią cały szereg mechanizmów, które są kontrolowane przez układ hormonalny, 
inaczej nazywany dokrewnym. Rolę chemicznych przekaźników pełnią hormony wytwarzane 
przez gruczoły takie jak: nadnercza, przytarczyce, jajniki, jądra, tarczyca. Niekiedy dochodzi 
do nieprawidłowego funkcjonowania poszczególnych narządów, bądź całych układów, 
co zaburza homeostazę. W  konsekwencji tego w  działaniu organizmu występują różne 
nieprawidłowości. Tarczyca, inaczej nazywana gruczołem tarczowym jest największym 
narządem wewnątrzwydzielniczym w  organizmie ludzkim. Swoją budową przypomina 
motyla  – posiada dwa płaty (prawy i  lewy), które są połączone węziną (cieśnią). Gruczoł 
tarczowy zlokalizowany jest przed tchawicą, w przedniej części szyi. Fizjologiczne działanie 
tarczycy opiera się głownie na mechanizmie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Kontrolowane 
jest przez przedni płat przysadki i podwzgórze. Niekiedy zdarza się tak, że gruczoł tarczowy 
nie pracuje tak jak powinien. Wówczas organizm ludzki nie funkcjonuje prawidłowo. Choroby 
tarczycy takie jak: nadczynność czy niedoczynność powodują specyficzne oznaki w działaniu 
organizmu. Obserwuje się m.in. zmianę wyglądu skóry, osłabienie i  wypadanie włosów, 
osłabienie i  choroby paznokci, wole i  guzki na tarczycy. Pojawiają się również trudności 
z koncentracją, zmęczenie, osłabienie a także przybieranie na wadze. Jest to dosyć specyficzny 
gruczoł. Choroby tarczycy dotykają coraz większego odsetka kobiet, zwłaszcza w  okresie 
rozrodczym. Jednak by pomóc niwelować skutki nieprawidłowego funkcjonowania, najpierw 
należy zrozumieć istotę choroby i poznać podstawowe procesy zachodzące w ciele człowieka.

Smartfony – krótka droga do nomofobii, czy do informacji

Kinga Augustowska-Kruszyńska, kinga-1973@o2.pl; Małgorzata Pabiś, malgosia.
pabis@gmail.com, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i  Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju 
Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Obecnie smartfon w  rękach dzieci i  młodzieży nie jest czymś niezwykłym. W  związku 
z doniesieniami o nomofobii, podjęto się zbadania wykorzystania ich przez studentów studiów 
pielęgniarskich. 

Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy smartfony w rękach studentów to objaw 
uzależnienia, czy sposób na ułatwienie nauki.

Pytania problemowe:
1. Czy wszyscy badani studenci korzystają ze smartfonów? 
2. Do jakich celów studenci wykorzystują smartfon? 
3. Czy studenci postrzegają siebie jako zagrożonych nomofobią?
Metody: Przedstawione rezultaty to wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego 
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w grupie 50 studentów studiów I° na Kierunku Pielęgniarstwo UM w Lublinie. Jako narzędzie 
badawcze zastosowano ankietę własnego autorstwa.

Wnioski:
1. Wszyscy badani studenci są posiadaczami smartfonów, większość korzysta z  nich od 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Zwykle zastępują inne urządzenia, przy czym ponad 60% 
badanych korzysta z nich co najmniej 2-5 razy/h. 

2. 60% badanych studentów deklaruje, że jest to narzędzie niezbędne do komunikacji, a 66% 
wykorzystuje smartfony do nauki.

3. Wśród badanych studentów zaledwie 22% postrzega siebie, jako nomofobów, przy czym 
30% potrafi spędzić tydzień bez telefonu, a 36% deklaruje, że nie.

Po analizie wyników badania pilotażowego stwierdzono, że dalsze badania będą prowadzone 
na większej grupie i rozszerzone o zagadnienia dotyczące opinii na temat wpływu smartfonów 
na zdrowie i wykorzystanie ich w kształceniu na odległość.

Strategie dostarczania leku do guza mózgu bazowane na liposomach

Joanna Lebuda, joanna.lebuda@vp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii 
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet 
Medyczny w  Białymstoku, www.umb.edu.pl; Wioleta Kutniewska, wioleta.kutniewska@
gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, Wydział 
Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w  Białymstoku, 
www.umb.edu.pl; Magdalena Kusaczuk, mkusaczuk@wp.pl, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl

Glejak wielopostaciowy (GBM) uważany jest za guz mózgu o najwyższym stopniu złośliwości. 
Ze względu na istnienie wielu przeszkód w  znacznym stopniu utrudniających kumulację 
i penetrację chemioterapeutyków do wnętrza guza, takich jak bariera krew-mózg oraz bariera 
krew-guz, glejak pozostaje jednym z najtrudniejszych do leczenia nowotworów.

Bariera krew-mózg uniemożliwia transport większości cząsteczek powstających 
w  organizmie do mózgu. Opracowano szereg obiecujących strategii zwiększających ilość 
chemioterapeutyków działających na glejaki dostarczanych do tkanki mózgowej, opierających 
się na różnych mechanizmach transportu komórkowego, takich jak transport zależny 
od: receptorów, transporterów oraz adsorpcji. W  ostatnich czasach wiele uwagi poświęca 
się tworzeniu nowych transporterów dla leków. W  celu poprawy wchłaniania po podaniu 
bezpośrednio do guza, substancje aktywne mogą być umieszczane w nanonośnikach, takich jak 
liposomy, micele, dendrymery lub nanocząstki polimerowe, wystarczająco małych (średnica 
100-200 nm), by umożliwić podanie do tkanki mózgowej oraz penetrację leku. 

Prowadzone są intensywne badania nad podaniem nanocząstek lipidowych, takich jak 
liposomy, bezpośrednio do guza. 

Liposomy zbudowane są z dwuwarstwy lipidowej, tworzącej pęcherzyk, w którego rdzeniu 
zamknąć można substancje aktywne, np. chemioterapeutyki. 

W poniższej pracy prezentujemy podsumowanie postępów w opracowywaniu opartych na 
liposomach strategii dostarczania chemioterapeutyków do guza mózgu.



202

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Subiektywna a obiektywna ocena masy ciała młodzieży szkolnej

Gabriela Jednorał, gabriela.jednoral@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Aureliusz Kosendiak, aureliusz.
kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp: Prawidłowa ocena własnej masy ciała jest elementem zapobiegania zjawisku nadwagi 
i  otyłości, z  kolei analiza składu ciała, przyczyna się do uzyskania realnego spojrzenia 

w tym zakresie. Niezadowolenie z samooceny własnego ciała, staje się bowiem często źródłem 
frustracji nastolatków. 

Cel: Celem pracy była ocena wskaźnika masy ciała (BMI) oraz analiza postrzegania własnej 
sylwetki przez młodzież szkolną z Legnicy w porównaniu z ich rzeczywistą masą ciała.

Materiał i metody: Grupę badawczą stanowili uczniowie (n=266) w wieku 7-14 lat z legnickich 
szkół podstawowych. W  badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem międzynarodowego kwestionariusza HBSC służącego do oceny zachowań 
zdrowotnych młodzieży.

Wyniki: Prawidłowy wskaźnik masy ciała odnotowano u 55% (n=145) badanych, szczupłość 
i niedowagę u 21%, a nadwagę i otyłość aż u 24% uczniów. W zakresie samooceny własnej 

sylwetki: 48% badanych (n=126) oceniło, że waży w  sam raz, 36% sądzi, że jest trochę lub 
zdecydowanie za grubym, a 16% uczniów uważa, że są trochę lub zdecydowanie za szczupli. 
Analiza adekwatności samooceny wskazuje, że prawidłowo swoją sylwetkę ocenia 57% 
uczniów, a zaburzone postrzeganie samego siebie ma 43% badanych.

Wnioski: Dzieci w wieku szkolnym wykazywały tendencję do nieadekwatnej oceny własnej 
sylwetki, świadczy to o potrzebie edukacji tej grupy, aby zmniejszyć ryzyko powstania zaburzeń 
odżywiania czy zachowań ryzykownych.

System Detekcji Mikroorganizmów – 
innowacja w produkcji kosmetyków

Piotr Adamczuk, adamczuk.piotr@o2.pl, Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, http://www.imw.lublin.pl, Grzegorz Raszewski, raszewski.
grzegorz@imw.lublin.pl, Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Medycyny Wsi 
im. Witolda Chodźki, http://www.imw.lublin.pl

Czystość mikrobiologiczna kosmetyków jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa 
konsumenta. System Detekcji Mikroorganizmów (SDM) jest powstającym rozwiązaniem 
technologicznym skierowanym do przemysłu kosmetologicznego, uwzględniającego normy 
prawne w  zakresie czystości mikrobiologicznej kosmetyków. SDM zakłada wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w wykrywaniu, identyfikowaniu i zliczeniu mikroorganizmów w obrazie 
mikroskopowym, przy jednoczesnym przypisywaniu ich do grup: bakterii, drożdży i  pleśni 
oraz rozpoznawania gatunków: E. coli, S. aureus, C. albicans, P. aeruginosa. Powszechnymi 
metodami stosowanymi w  kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyków są klasyczne 
metody hodowlane, których główną wadą jest długi czas oczekiwania na wynik badania. 
Niekiedy producenci kosmetyków stosują metody cytometrii przepływowej, niestety jest to 
metoda stosunkowo droga w wykorzystaniu. 

Celem odpowiedniej nauki sztucznej inteligencji Systemu Detekcji Mikroorganizmów 
w  rozpoznawaniu poszczególnych komórek drobnoustrojów wykonano szeregi prób 
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separowania mikroorganizmów z próbek kosmetyków za pomocą metod mikrofiltracji, flotacji 
czy wirowania w gradiencie stężeń. Wykonano wiele barwień złożonych, aby zapewnić lepsze 
rozróżnienie komórek. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany 
w ramach konkursu 1/4.1.4/2018/POIR: „System detekcji mikroorganizmów – SDM”.

Uczenie maszynowe sieci neuronowych w rozpoznawaniu 
wybranych gatunków Candida – modyfikacje barwienia Grama

Konrad Jamka, jamka.konrad@imw.lubli.pl, Zakład Toksykologii i  Bezpieczeństwa Żywności, 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, http://www.imw.lublin.pl; Grzegorz Raszewski, 
raszewski.grzegorz@imw.lublin.pl, Zakład Toksykologii i  Bezpieczeństwa Żywności, Instytut 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, http://www.imw.lublin.pl

Realizowane badania są częścią projektu mającego na celu opracowanie Systemu Detekcji 
Mikroorganizmów – rozwiązania technologicznego opartego na uczeniu maszynowym głębokich 
sieci neuronowych. Aby wspomóc sztuczną inteligencję w  nauce rozpoznawania drożdży 
przeprowadzono próby barwienia Grama wraz z  licznymi jego modyfikacjami, aby maksymalnie 
odróżnić od siebie gatunki rodzaju Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis i C. dubliniensis. 

Testowano wpływ różnych metod utrwalania preparatu lub barwiono preparaty nie 
utrwalone. Oceniono użycie różnych barwników podstawowych i kontrastowych modyfikując 
typową metodę barwienia Grama. Testowano również mieszaniny barwników np.: fioletu 
krystalicznego, zieleni malachitowej i fuksyny. Oceniano różne metody odbarwiania preparatu 
oraz czas jego trwania.

Najbardziej obiecującą modyfikacją barwienia Grama pozwalająca odróżnić badane 
gatunki Candida okazała się metoda barwienia preparatu z użyciem mieszaniny barwników 
trifenylometanowych, bejcowanych 1% roztworem jodu. Następnie preparat odbarwiano 
roztworem etanolu z acetonem. Jako barwnik kontrastowy zastosowano safraninę.

Udział w aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu w ramach zajęć realizowanych przez Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2018/2019

Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Gabriela Jednorał, gabriela.
jednoral@umed.wroc.pl; Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp: Każda uczelnia wyższa obok kształcenia studentów powinna wywiązać się również 
z  ustawowego obowiązku wspierania rozwoju młodych ludzi poprzez kulturę fizyczną. 

Studenci kierunku lekarskiego w roku akademickim 2018/2019 nie realizowali obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego, a  jedynie mieli możliwość dobrowolnego udziału w zajęciach 
fakultatywnych oraz korzystania z siłowni.

Cel: Celem pracy była ocena oferty i udziału studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu w  zajęciach ruchowych realizowanych w  Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu.

Materiał i metody: Grupę badawczą stanowili studenci kierunku lekarskiego uczestniczący 
w  nieobowiązkowych zajęciach fakultatywnych realizowanych w  Studium Wychowania 
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Fizycznego i  Sportu, a  w  badaniach zastosowano metodę analizy dokumentu źródłowego, 
wykorzystując rejestry wewnętrzne dotyczące realizacji zajęć ruchowych przez studentów. 

Wyniki: Studenci kierunku lekarskiego wykazali się największą spośród wszystkich 
kierunków frekwencją na zajęciach na siłowni. Dodatkowo największa ilość studentów 
kierunku lekarskiego uczestniczyła w zajęciach fakultatywnych. 

Wnioski: Studenci kierunku lekarskiego z  chęcią korzystają z  oferty zajęć sportowych. 
Od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku tym wprowadzono obowiązkowe zajęcia 
wychowania fizycznego, co wychodzi na przeciw potrzebom studentów. Nadal istnieje jednak 
potrzeba wdrażania nowych zajęć fakultatywnych oraz nieobowiązkowych.

Wirtualna posturografia w praktyce klinicznej

Beata Sokołowska, beta.sokolowska@imdik.pan.pl, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, http://imdik.pan.pl; 
Ewa Sokołowska, ewasokolowska@kul.pl, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, https://www.kul.pl; Teresa Sadura-Sieklucka, teresa.sadura-sieklucka@
spartanska, Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, https://spartanska.pl

Stabilna pionowa pozycja ciała człowieka jest możliwa dzięki pracy złożonego systemu 
kontroli postawy, wymagającego też prawidłowego działania/współpracy z  nim wielu 
(układów) zmysłów. Kontrola postawy jest trudniejsza w podeszłym wieku, może być zaburzona 
w  wyniku różnych chorób/urazów. Istnieje wiele metod oceny stabilności posturalnej, 
wśród których ważną rolę odgrywają nowoczesne/innowacyjne technologie. Przykładem 
jest wirtualna posturografia stosowana już w  fizjoterapii, we wsparciu rozwoju dzieci 
z  niepełnosprawnością, w  profilaktyce prozdrowotnej włączając pacjentów geriatrycznych, 
w rehabilitacji neurologicznej, neuropsychologicznej, pourazowej, czy ortopedycznej.

W  prezentowanych badaniach nad oceną równowagi posturalnej wykorzystano wirtualny 
system NEUROFORMY (https://neuroforma.pl/) z  posturografem, w  którym wykorzystano 
interaktywne/atrakcyjne ćwiczenia poznawczo-ruchowe oraz kontroli równowagi. Realizowane 
są one w formie gier (w wirtualnych sesjach), pod kontrolą wzrokową osoby ćwiczącej, oraz wg 
algorytmu awansu (na wyższe poziomy) w zależności od osiąganych/aktualnych rezultatów. 
Wyniki badań potwierdzają przydatność i  czułość metod wirtualnej posturografii w  ocenie 
równowagi zarówno w warunkach zdrowia (do treningu równowagi i koordynacji wzrokowo-
ruchowej, tutaj dodatkowo w wersji treningowej z „biofeedbackiem” i pomiarem balansowania) 
oraz w  warunkach choroby (interaktywne działania terapeutyczne i  usprawniające wraz 
z (tele)(neuro)rehabilitacją).

Wirus brodawczaka ludzkiego – diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Katarzyna Pietruszka, kpietruszka97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i  Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie; Magdalena 
Śliwińska, magdalena.sliwinska98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;  Agnieszka    Sikora, 
agnieszkasikora@umlub.pl, Katedra i  Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie

Do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV, ang. human papilloma virus) dochodzi 
drogą kontaktów płciowych, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności 
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seksualnej. W większości przypadków zakażenie HPV przebiega bezobjawowo, a przewlekłe 
zakażenie HPV może prowadzić do rozwoju nowotworu np. raka szyjki macicy, odbytu, prącia, 
czy jamy ustnej i  gardła. Spośród znanych typów HPV chorobotwórczych dla człowieka 
największe znaczenie i kliniczne mają typy 16 i 18, ze względu na wysoki potencjał onkogenny. 
Szacuje się, że są one przyczyną około 70% wszystkich przypadków raka szyjki macicy.

Zakażenie HPV jest rozpoznawane na podstawie badań molekularnych wykrywających DNA 
wirusa oraz badań cytologicznych i kolposkopowych. Ze względu na duże rozpowszechnienie 
wirusa w  populacji oraz brak możliwości wyeliminowania wirusa z  organizmu, obecnie 
najważniejszą metodą profilaktyki zakażeń są szczepienia.

Badania i wieloletnie obserwacje wykazały, że dostępne na rynku szczepionki są bezpieczne 
oraz zapobiegają zakażeniu danymi typami wirusa, co pozwala na znaczne zmniejszenie 
ryzyka rozwoju zmian prowadzących do nowotworu. Z tego względu wiele krajów wprowadziło 
programy profilaktyczne szczepień zarówno dla dziewcząt, jak i  chłopców. Są one zalecane 
zarówno przed inicjacją seksualną, jak i  u  osób dorosłych, pozwalając tym samym na 
zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego.

Właściwości biofizyczno-biochemiczne kompozytów 
chiotzanowo-grafenowych modyfikowanych srebrem

Marta Kędzierska, marta.kedzierska1@unilodz.eu, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki; Katarzyna Miłowska, katarzyna.milowska@biol.uni.
lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Właściwości antybakteryjne srebra i jego związków są znane od bardzo dawna. Srebro dzięki 
swoim właściwościom biobójczym jest wykorzystywane na skalę komercyjną w  bandażach 
i  opatrunkach stosowanych na rany. Spośród wielu związków będących w  obszarze 
zainteresowania inżynierii medycznej uwagę należy zwrócić na naturalne polisacharydy 
np. chitozan. Badane kompozyty stanowią połączenie chitozanu z  tlenkami grafenu oraz 
srebrem. Do najbardziej pożądanych właściwości filmów należą biodegradowalność, 
biokompatybilność, bioaktywność oraz nietoksyczność. Z  wykorzystaniem materiałów na 
bazie grafenu zostało przeanalizowane gojenie się ran, inżynieria komórek macierzystych 
oraz medycyna regeneracyjna. Ze względu na właściwości mechaniczne grafen znalazł 
zastosowanie jako materiał wzmacniający hydrożele, biodegradowalne folie i  włókna 
w inżynierii tkankowej. Hydrożelowe skafoldy chitozanowo-grafenowe wykazywały znaczącą 
poprawę adhezji komórek, ich różnicowanie oraz proliferację. Wykazano również, że obecność 
wolnych elektronów w grafenie nie wpływa na namnażanie się komórek eukariotycznych, ale 
hamuje namnażanie komórek prokariotycznych co zapobiega rozmnażaniu drobnoustrojów. 

Celem niniejszych badań było sprawdzenie właściwości hemolitycznych oraz hemostatycznych 
biokompozytów chitozanowo-grafenowych domieszkowanych srebrem. Badania przeprowadzono 
wykorzystując erytrocyty i  osocze człowieka. Jak wynika z  badań, rodzaj modyfikacji wpływa 
w różnym stopniu na hemolizę. Największe uszkodzenia powstają na skutek hemotoksycznego 
działania jonów srebra. Wszystkie badane związki wpływają na zewnątrzpochodny 
i  wewnątrzpochodny układ aktywacji krzepnięcia. Dodatkowo przeprowadzono badania 
cytotokycznośći względem fibroblastów (linia BJ) oraz keratynocytów (linia KERTr). Stwierdzono, 
że kompozyty domieszkowane jonami srebra są toksyczne względem komórek skóry powodując 
znaczny spadek żywotności. Przeprowadzone badania są bazą do dalszych analiz kompozytów 
jako potencjalnych materiałów przyspieszających proces gojenia ran.
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Wpływ donorów tlenku węgla na adhezję płytek krwi in vitro

Weronika Adach, weronika.adach@biol.uni.lodz.pl, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki; Beata Olas, beata.olas@biol.uni.lodz.pl, Wydział Biologii i  Ochrony 
Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Tlenek węgla (CO) jest bardzo ważnym gazomediatorem, który wywiera szereg efektów na 
różne elementy hemostazy, w tym na działanie płytek krwi. Wiadomo, że CO jest wytwarzany 
endogennie i może zapewniać korzystne efekty, gdy występuje w niższych stężeniach. Ponieważ 
jednak trudno jest transportować CO w  organizmie, cząsteczki uwalniające CO (CORM) są 
bardzo interesujące jako potencjalne transportery w terapii chorób układu krążenia. Dlatego 
celem niniejszego eksperymentu było zbadanie wpływu rozpuszczalnego w tłuszczach CORM-
2 [Ru(CO)3Cl2]2 i  rozpuszczalnych w  wodzie CORM-3 [Ru(CO) 3 Cl(glycinate)] i  CORM-A 
[Na2[H3 BCO2] na adhezję płytek krwi do dwóch białek adhezyjnych (kolagen typu 
I i fibrynogenu) in vitro.

Adhezję płytek krwi do dwóch różnych białek adhezyjnych, oceniano poprzez pomiar 
aktywności egzoenzymu płytkowego (fosfatazy kwasowej). Kluczowym odkryciem obecnego 
eksperymentu jest stwierdzenie, że wszystkie badane związki CORM wykazują aktywność 
antyadhezyjną, nawet w  najniższych stężeniach (0,1 µM). CORM-A1 i  CORM-2 wykazują 
silniejsze właściwości antyadhezyjne, w porównaniu do CORM-3. Jednak CORM-3 ma silniejsze 
działanie antyadhezyjne w  przypadku adhezji płytek na kolagen typu I, gdy zastosowano 
niestymulowane płytki krwi. Jest to ważne odkrycie, ponieważ kolagen typu I jest widocznym 
rodzajem kolagenu w ścianie tętnic w naczyniach zmienionych przez miażdżycę.

Wpływ głodzenia na aktywność wybranych 
enzymów w wątrobie i nerce myszy

Iwona Stanisławska, iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 
Rehabilitacji w  Warszawie; Marek Łyp, marek.lyp@wsr.edu.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa 
Szkoła Rehabilitacji w  Warszawie; Ewelina Zabost, ezabost@gmail.com, Katedra Dietetyki, 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Wstęp: Pokrywanie bieżących potrzeb energetycznych organizmu jest elementem 
warunkującym pełną sprawność ustroju. Wszelkie odchylenia od realizacji tego zamierzenia 
można uznać za „stres pokarmowy” wyzwalający reakcje adaptacyjne. Skrajnym obciążeniem 
tego rodzaju jest głód. 

Cel pracy: Ocena zakresu zmian aktywności modelowych enzymów: aldolazy, 
aminotransferazy asparaginianowej i  alaninowej w  wątrobie i  nerce myszy poddanych 48 
godzinnemu głodzeniu.

Materiał i  metody: Badania przeprowadzono na 40 samicach myszy linii Swiss w  wieku 
12 tygodni. Myszy podzielono na 2 grup: kontrolną oraz eksperymentalną poddaną 48 
godzinnemu głodzeniu. W  supernatantach wątroby i  nerek oznaczono aktywność aldolazy 
aminotransferazy, asparaginianowej i alaninowej oraz poziom białka całkowitego. 

Wyniki: Stres związany z  48 godzinnym głodzeniem spowodował znamienne 
obniżenie aktywności aldolazy w  wątrobie do 75%, aminotransferazy alaninowej do 84%, 
aminotransferazy asparaginianowej do 89% zaś w nerce zaobserwowano również obniżenie 
wszystkich badanych enzymów: aldolazy do 65%, aminotransferazy alaninowej do 87%, 
a aminotransferazy asparaginianowej do 91%.
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Wnioski: Zmiana aktywności enzymów: aldolazy, aminotransferazy asparaginianowej 
i  alaninowej w  wątrobie i  nerce myszy poddanych 48 godzinnemu głodzeniu 
najprawdopodobniej jest spowodowana obniżeniem glikolizy związanej z adaptacją myszy do 
głodu. 

 Wpływ immobilizacji na aktywność wybranych 
enzymów w wątrobie i nerce myszy

Iwona Stanisławska, iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 
Rehabilitacji w  Warszawie; Marek Łyp, marek.lyp@wsr.edu.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa 
Szkoła Rehabilitacji w  Warszawie; Chmielewski Jarosław dr, jchmielewski@mazowieckie.pl, 
Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Wstęp: Podczas unieruchomienia dochodzi do mobilizacji energetycznej organizmu, 
w której bierze udział większość organów i układów regulacyjnych. 

Cel pracy: Ocena zakresu zmian aktywności modelowych enzymów: aldolazy, 
aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej w wątrobie i nerkach myszy poddanych 48 
godzinnej immobilizacji.

Materiał i  metody: Badania przeprowadzono na 40 samicach myszy linii Swiss w  wieku 
12 tygodni. Myszy podzielono na 2 grupy: kontrolną oraz eksperymentalną poddaną 48 
godzinnej immobilizacji. W supernatantach wątroby i nerek oznaczono aktywność aldolazy, 
aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz poziom białka całkowitego. 

Wyniki: Unieruchomienie wywołało istotne statystycznie podwyższenie aktywności 
w  wątrobie aldolazy (119%), aminotransferazy alaninowej (121%), aminotransferazy 
asparaginianowej (114%). W  nerce również zaobserwowano podwyższenie aktywności 
badanych enzymów: aldolazy (123%), aminotransferazy alaninowej (115%) oraz 
aminotransferazy asparaginianowej (126%). 

Wnioski: Podczas unieruchomienia dochodzi, co wydaje się paradoksalne, do nasilenia 
tempa przemiany materii i  energii. Hipermetabolizm towarzyszący immobilizacji można 
tłumaczyć zarówno przyśpieszonymi reakcjami ośrodkowego układu nerwowego, jak też jego 
oddziaływaniem na metabolizm, głównie mięśni szkieletowych.

Wpływ pośredniej modulacji układu endokannabinoidowego 
na farmakoterapię objawów kognitywnych schizofrenii 

w zwierzęcym modelu doświadczalnym

Izabela Banaszkiewicz, Grażyna Biała, Marta Kruk-Słomka, Katedra i Zakład Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, izabella.banaszkiewicz@gmil.com

Schizofrenię cechuje występowanie deficytów poznawczych, wobec których obecnie nie ma 
efektywnej farmakoterapii, a stosowane leki przeciwpsychotyczne często wywołują zaburzenia 
pamięci. Jedną z  alternatywnych strategii terapii schizofrenii, o  innych punktach uchwytu 
jest pośrednia modulacja funkcji układu endokannabinoidowego, za pomocą inhibitorów 
enzymów rozkładających endogenne kannabinoidy. 

W przedstawionych doświadczeniach badano wpływ łącznego podania inhibitorów rozkładu 
endokannabinoidów (URB-597 lub JZL-184) oraz leku p/psychotycznego  – haloperidolu 
na rozwój i  przebieg objawów kognitywnych schizofrenii u  myszy. Do wywołania zaburzeń 
kognitywnych wykorzystano antagonistę receptorów dla kwasu N-metylo-D-asparaginowego 
(NMDA) – MK-801. 
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W  poprzednich doświadczeniach wykazano, że połączenie inhibitorów rozkładu 
endokannabinoidów oraz haloperidolu miało pozytywny efekt w  łagodzeniu objawów 
psychotycznych. Jednak przedstawione poniżej wyniki doświadczeń wskazują, ze łączne 
podanie nieefektywnych dawek URB 587 (1 mg/kg) lub JZL 184 (20 mg/kg) oraz nieefektywnej 
dawki haloperidolu (0.1 mg/kg) nie wpływa na zaburzania kognitywne indukowane MK 801 
(0.6 mg/kg). 

Przedstawione wyniki sugerują, że pośrednia regulacja stężenia endokannabinoidów, poprzez 
użycie inhibitorów enzymów rozkładających endokannabinoidy, wraz z  haloperidolem, nie 
pogarsza zaburzeń kognitywnych w modelu schizofrenii. Może się to wiązać z większą tolerancją 
na lek oraz lepszą współpracą pacjenta, przy zachowanej efektywności przeciwpsychotycznej 
klasycznego leku.

Wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę człowieka

Wiktoria Sternik, wiktoriaasternik@gmail.com, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Anna Zięba, aniazb96@gmail.com, Collegium Medicum, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; Elżbieta Rębiś, elzbieta.rebis@ujk.edu.pl, 
Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) to promieniowanie elektromagnetyczne o  długości 
fali od 10 do 400 nm, które dzieli się na trzy kategorie: UVC 100-290nm, UVB 290-320 nm, 
UVA 320-400nm. Do źródeł naturalnego promieniowania UV możemy zaliczyć: Słońce, 
gwiazdy, natomiast do promieniowania sztucznego: łóżka opalające, lampy i  świetlówki. 
Celem pracy było przedstawienie wpływu promieniowanie ultrafioletowego na skórę 
człowieka na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa. UV ma zarówno pozytywny jak 
i  negatywny wpływ na skórę człowieka. Dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu dochodzi 
do syntezy witaminy D3, która reguluje gospodarkę wapniowo – fosforanową oraz odpowiada 
za prawidłową mineralizację kości, zapobiega krzywicy. UV wykorzystuje się również 
w leczeniu chorób skóry tj. łuszczycy, bielactwie oraz AZS poprzez fototerapie (naświetlania). 
Do negatywnych oddziaływań promieniowania zalicza się oparzenia, a  także fotostarzenie 
skóry, czerniaki i nowotwory skóry. Do najbardziej podatnych na uszkodzenia należą tkanki 
oka oraz skóry. Na natężenie promieniowania słonecznego jak również ryzyko powodowania 
przez nie oparzeń, fotostarzenia, raka skóry wpływa kilka czynników: pora roku, pora dnia, 
szerokość geograficzna, pokrywa chmur, powierzchnie odbijające promieniowanie, wiatr, 
woda. Świadomość profilaktyki oraz metody skutecznej ochrony przed promieniowaniem są 
ważnym elementem ochrony naszego zdrowia.

Wpływ warunków wypalania fluoroapatytu 
na wybrane parametry fizykochemiczne

Sylwia Zawiślak, sylwia.zawislak@op.pl; Joanna Rutkowska, rutkowska.j.98@wp.pl, Studenckie 
Koło Naukowe przy Katedrze i  Zakładzie Biochemii i  Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, www.umlub.pl; Leszek Borkowski, leszek.borkowski@umlub.pl; Anna Belcarz, anna.
belcarz@umlub.pl; Grażyna Ginalska, grazyna.ginalska@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii 
i  Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie, www.umlub.pl; Krzysztof Pałka, k.palka@
pollub.pl, Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl

Hydroksyapatyt jest jednym z  głównych materiałów wykorzystywanych do regeneracji 
tkanki kostnej. W  celu zwiększenia żywotności komórek kościotwórczych i  ich proliferacji 
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w  Katedrze i  Zakładzie Biochemii i  Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie 
opracowano apatyt podstawiony jonami fluorowymi – fluoroapatyt (FAP). Proces syntezy FAP 
składa się z  kilku etapów o  kluczowym znaczeniu dla jego właściwości fizykochemicznych 
i biologicznych. 

Celem przeprowadzonych badań było zatem określenie wpływu warunków wypalania FAP 
na wybrane właściwości fizyczne i  chemiczne. Do badań przygotowano trzy rodzaje granul 
FAP o  wielkości 0,2-0,3 mm różniących się czasem i  temperaturą wypalania. Otrzymaną 
ceramikę poddano analizie składu chemicznego technikami spektroskopowymi FTIR i  EDS 
oraz przebadano skład fazowy próbek przy zastosowaniu krystalografii rentgenowskiej 
(XRD). Dodatkowo przeprowadzono analizę porowatości materiałów za pomocą porozymetru 
rtęciowego. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż warunki wypalania prekursora 
apatytowego istotnie wpłynęły na skład fluoroapatytu oraz niektóre parametry fizyczne (m.in. 
całkowitą powierzchnię porów, średnią średnicę porów), co skłania do dalszych badań nad ich 
wpływem na właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne.

Pracę współfinansowano ze środków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ze środków 
zadania badawczego MNmb 3.

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na starzenie się skóry

Anna Zięba, aniazb96@gmail.com, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Wiktoria Sternik, wiktoriaasternik@gmail.com, Collegium Medicum, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; Elżbieta Rębiś, elzbieta.rebis@
ujk.edu.pl, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl

Starzenie się skóry jest fizjologicznym, wieloczynnikowym procesem przebiegającym 
dwutorowo pod postacią starzenia wewnątrzpochodnego inaczej nazywanego starzeniem 
właściwym oraz starzenia zewnątrzpochodnego określanego również starzeniem 
niewłaściwym. Starzenie właściwe jest genetycznie uwarunkowanym procesem postępującym 
w czasie, którego nie da się uniknąć. Natomiast starzenie zewnątrzpochodne wywołane jest 
działaniem czynników środowiskowych takich jak: promieniowanie UV, zanieczyszczenia 
środowiska, dym tytoniowy, niewłaściwa dieta, stres oraz nieprawidłowe zabiegi pielęgnacyjne. 
Obydwa typy starzenia wiążą się ze zmianą fizjologii oraz morfologii komórek budujących 
poszczególne warstwy skóry.

Za główny czynnik indukujący zewnątrzpochodne starzenie się skóry uznaje się 
nadmierną ekspozycję na promienie słoneczne. Zmiany zachodzące w skórze pod wpływem 
promieniowania UV nazywane są fotostarzeniem i powodują nasilenie fizjologicznego procesu 
starzenia. 

Poznanie mechanizmów starzenia się skóry jest bardzo istotne aby w  odpowiednim 
momencie podjąć działania profilaktyczne, które skutecznie opóźnią proces postępującego 

w  czasie starzenia. Do działań tych zalicza się przede wszystkim unikanie promieni 
słonecznych, stosowanie kremów z filtrami SPF, stosowanie odpowiednio zbilansowanej diety 
bogatej w antyoksydanty, unikanie używek oraz prowadzenie aktywnego trybu życia.
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Zanieczyszczenia powietrza w wybranych miastach Polski 
a występowanie nowotworów głowy i szyi oraz płuc

Lidia Szatkowska, lidia.szatkowska@op.pl, Oddział i  Klinika Otolaryngologii Chirurgia 
Głowy i Szyi Polska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Dominika Kwiatkowska, dominika.
kwiatkowska1808@gmail.com, Oddział i Klinika Otolaryngologii Chirurgia Głowy i Szyi Polska, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Jan Sieczek, jan.sieczek93@gmail.com, Oddział i Klinika 
Otolaryngologii Chirurgia Głowy i Szyi Polska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Piotr Kluska,  
dominika.kwiatkowska1808@gmail.com, Politechnika Wrocławska; Tomasz Zatoński, tzatonski@
gmail.com, Oddział i Klinika Otolaryngologii Chirurgia Głowy i Szyi Polska, Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu

Przeprowadzono analizę porównawczą zachorowań na nowotwory głowy i  szyi oraz płuc 
w miastach Wrocławiu oraz Olsztynie w latach od 2010 do 2015. Analizowano również skład 
powietrza w  tych miastach. Badaniem objęto grupę 2923 chorych na nowotwory regionu 
głowy i  szyi oraz płuc z  miasta Wrocławia oraz grupę 794 chorych z  miasta Olsztyna. 
Analizę danych wyników pomiarów średnich miesięcznych zanieczyszczeń powietrza dla lat 
2010-2015 wykonano w  zakresie następujących wskaźników: pył zawieszony PM10, pył 
zawieszony PM2.5, dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), tlenki azotu (NOx), dwutlenek azotu 
(NO2). W  przypadku Wrocławia najsilniejsza dodatnia zależność wystąpiła pomiędzy 
parametrami PM10 i  PM2.5 oraz PM2.5 z  SO2 i  NO2. Wysoka dodatnia korelacja istniała 
również pomiędzy NOx, a zachorowaniami na nowotwory głowy i  szyi oraz oskrzela i płuc. 
W przypadku Olsztyna najwyższe dodatnie korelacje wystąpiły pomiędzy cząsteczkami SO2 
i PM10 oraz PM2.5 i SO2. Wysoko dodatnio skorelowane były PM2.5 razem z NO2 oraz SO2 i NO2. 
Widoczna była zależność pomiędzy PM2.5 i nowotworami oskrzela i płuc oraz nowotworami 
głowy i szyi oraz O3. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we Wrocławiu występowało wyższe 
stężenie cząsteczek smogu w  porównaniu do miasta Olsztyna. Różnica ta była znamienna 
statystycznie (p<0,0001). Jedynie w  przypadku O3 stężenie było wyższe w  mieście Olsztyn. 
Różnica w  zawartości w  powietrzu O3 była również znamienna statystycznie p<0,002. 
Wykazano również, że w latach 2010-2015 do centrum onkologicznego we Wrocławiu zgłosiło 
się 2 krotnie więcej pacjentów w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców z nowotworami głowy 
i szyi oraz oskrzeli i płuc niż w tym samym okresie do centrum onkologicznego Olsztynie.

Zastosowanie znacznika reporterowego [18F]-FHBG w monitorowaniu 
zasiedlenia modyfikowanych genetycznie komórek macierzystych 

w pozawałowych sercach mysich

Weronika Wargocka-Matuszewska, Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, www.chem.uw.edu.pl; Łukasz Cheda, Wydział Chemii 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, www.chem.uw.edu.pl; 
Paulina Hamankiewicz, Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, www.chem.uw.edu.pl; Katarzyna Fiedorowicz, Instytut Genetyki Człowieka PAN, 
www.igcz.poznan.pl; Anna Rogowska, Instytut Genetyki Człowieka PAN, www.igcz.poznan.pl;  
Tomasz Kolanowski, Instytut Genetyki Człowieka PAN, www.igcz.poznan.pl; 
Natalia Rozwadowska, Instytut Genetyki Człowieka PAN, www.igcz.poznan.pl; 
Monika Drabik, Instytut Medycyny Doświadczalnej i  Klinicznej im. Mossakowskiego 
PAN, www.imdik.pan.pl, Wydział Elektroniki i  Technik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej, www.elka.pw.edu.pl; Michał Fiedorowicz, Instytut Medycyny Doświadczalnej 
i  Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, www.imdik.pan.pl; Maciej Świątkiewicz, Instytut 
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Medycyny Doświadczalnej i  Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, www.imdik.pan.pl 
Marlena Wełniak-Kamińska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego 
PAN, www.imdik.pan.pl; Szymon Borkowski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i  Klinicznej 
im. Mossakowskiego PAN, www.imdik.pan.pl, Wydział Elektroniki i  Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej, www.elka.pw.edu.pl; Piotr Bogorodzki, Instytut Medycyny 
Doświadczalnej i  Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, www.imdik.pan.pl, Wydział Elektroniki 
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, www.elka.pw.edu.pl; Paweł Grieb, Instytut 
Medycyny Doświadczalnej i  Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, www.imdik.pan.pl; Krzysztof 
Kilian, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, www.slcj.uw.edu.
pl; Maciej Kurpisz, Instytut Genetyki Człowieka PAN, www.igcz.poznan.pl; Zbigniew Rogulski, 
Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, www.
chem.uw.edu.pl

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią główną przyczynę zgonów na świecie, 
w  tym zawał mięśnia sercowego. W  wyniku konieczności opracowania nowej metody 
terapeutycznej pozwalającej na podniesienie komfortu życia osób dotkniętych zawałem ważna, 
z punktu widzenia społecznego, jest zmiana podejścia z klasycznego na interdyscyplinarne 
dążące do znacznego zwiększenia współpracy jednostek naukowych na różnych płaszczyznach.  
Celem pracy była ocena zastosowania radioznacznika [18F]-(9-(4-[F]fluoro-3-
hydroksymetylobutylo)guaniny) do monitorowania retencji i  biodystrybucji komórek 
macierzystych podanych dokardialnie immunokompromisowym myszom szczepu NOD-
SCID. Wyznakowany materiał biologiczny obrazowano za pomocą technik izotopowych PET 
(Positron Emission Tomography) oraz CT (Computed Tomography). Ocenę funkcjonalną serca 
monitorowano za pomocą techniki rezonansu magnetycznego (MRI). Jako materiał biologiczny 
wykorzystano mioblasty poddane modyfikacji genetycznej z użyciem wektorów wirusa opryszczki 
pospolitej HSV-tk1. Przeprowadzone eksperymenty związane były z  określeniem wpływu 
wykorzystanych komórek macierzystych na regenerację pozawałowego mięśnia sercowego.  
Otrzymane wyniki świadczą o  przydatności radioznacznika [18F]-FHBG do nieinwazyjnego 
obrazowania komórek macierzystych w  zdrowych i  pozawałowych sercach mysich oraz 
o  poprawie parametrów funkcjonalnych serca na podstawie oceny MRI. Dodatkowo można 
wskazać przydatność połączenia technik PET/CT w  monitorowaniu zasiedlenia komórek 
w obszarze podania oraz ich biodystrybucji w organizmie zwierząt laboratoryjnych

Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego PBS (PBS3/A7/27/2015).

Zmiany śródmiąższowe płuc w wybranych 
chorobach układowych tkanki łącznej

Ewelina Wędrowska, ewelina.wedrowska@gmail.com, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów 
i Gruźlicy Collegium Medicum UMK; Maciej Chmielarski, mmch94@gmail.com, Katedra Chorób 
Płuc, Nowotworów i  Gruźlicy Collegium Medicum UMK; Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@
wp.pl, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy Collegium Medicum UMK

Choroby autoimmunologiczne charakteryzują się reakcją obronną organizmu, skierowaną 
przeciwko własnym tkankom. Można je podzielić na narządowo swoiste oraz układowe. 
Częstą składową chorób tej grupy są odczyny zapalne śródmiąższu płuc, znane jako choroby 
śródmiąższowe płuc (ang. interstitial lung diseases, ILD). Jest to bardzo zróżnicowana grupa 
zaburzeń, od ostrych do przewlekłych, od subklinicznych zapaleń pęcherzyków płucnych do 
włóknienia śródmiąższowego płuc, powodującego śmierć chorego.
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Celem pracy jest krótkie scharakteryzowanie zmian śródmiąższowych płuc z zaznaczeniem 
swoistych różnic w  spectrum zmian typu ILD w  wybranych chorobach układowych tkanki 
łącznej, na podstawie przeglądu piśmiennictwa w naukowych bazach danych.

Typowymi zmianami płucnymi w  reumatoidalnym zapaleniu stawów jest zwykłe 
śródmiąższowe zapalenie płuc, rzadziej nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc, guzki 
Caplana i  zmiany opłucnowe. W  toczniu rumieniowatym układowym częste są krwawienia 
pęcherzykowe oraz ostra choroba śródmiąższowa. Wskazuje się na występowanie zmian 
śródmiąższowych w  zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, ale nie zostały one 
dokładniej zbadane. Limfocytowe zapalenie płuc jest typowe dla zespołu Sjögrena.

Okazuje się, że zmiany w  śródmiąższu płuc dość powszechnie występują w  chorobach 
z autoimmunizacji, istotnie skracając życie chorych i pogarszając jego jakość. Nie jest jednak 
jasne, od czego zależy odmienny charakter ILD w poszczególnych chorobach układowych.

Znaczenie prognostyczne białka MIF 
w aspekcie procesu EMT u pacjentów chorych na raka prostaty

Martyna Parol, martynaewaparol@gmail.com, Katedra Patomorfologii Klinicznej, Wydział 
Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://
www.wl.cm.umk.pl/kizpk/; Joanna Ligmanowska, joanna-gerc@o2.pl, Katedra Patomorfologii 
Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/; Dariusz Grzanka, d_grzanka@cm.umk.pl, Katedra 
Patomorfologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w  Bydgoszczy Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/

Toczący się w organizmie przewlekły stan zapalny warunkuje odpowiednie mikrośrodowisko, 
gdzie w następstwie utraty kontroli nad mechanizmami regeneracyjnymi tkanki może dojść 
do indukcji procesu karcynogenezy. Komórki odpowiedzi zapalnej mogą wydzielać szereg 
czynników wspomagających zarówno inicjację i progresję nowotworową, jak i zapoczątkowanie 
przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT), 
procesu odpowiedzialnego za tworzenie przerzutów w organizmie. Czynnik hamujący migrację 
makrofagów (ang. Macrophage migration inhibitory factor, MIF), pełni rolę prozapalnej cytokiny 
stanowiącej łącznik pomiędzy przewlekłym procesem zapalnym a rozwojem nowotworu. MIF 
może funkcjonować jako modulator ekspresji ważnych genów związanych z nowotworzeniem, 
a także aktywator ścieżek sygnałowych, promujących rozwój raka prostaty. Określenie związku 
pomiędzy zmianami w poziomie ekspresji białka MIF z wybranymi czynnikami zaangażowanymi 
w proces EMT oraz z danymi kliniczno-patologicznymi pacjentów chorujących na raka prostaty 
może pomóc w dalszym zrozumieniu procesów komórkowych odpowiedzialnych za progresję 
nowotworową indukowaną na drodze chronicznego zapalenia. Badanie immunohistochemiczne 
poziomów ekspresji białek przeprowadzono na wcześniej przygotowanych macierzach 
tkankowych. Zastosowanie biomarkera MIF w prognozowaniu choroby, monitorowaniu progresji, 
a także analizie postępu leczenia u chorych na raka prostaty może w przyszłości przyczynić się 
do obniżenia zachorowalności i umieralności tych pacjentów.
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Znaczenie prognostyczne cząsteczek microRNA związanych 
z procesem EMT u pacjentów chorych na raka prostaty

Martyna Parol, martynaewaparol@gmail.com, Katedra Patomorfologii Klinicznej, Wydział 
Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://
www.wl.cm.umk.pl/kizpk/; Joanna Ligmanowska, joanna-gerc@o2.pl, Katedra Patomorfologii 
Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/; Dariusz Grzanka, d_grzanka@cm.umk.pl, Katedra 
Patomorfologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w  Bydgoszczy Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/

Zdolność komórek nowotworowych do rozprzestrzeniania się w organizmie jest warunkowana 
przez proces przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial – Mesenchymal Transition, 
EMT). W nowotworach pochodzenia nabłonkowego, jakim jest rak prostaty, dochodzi do utraty 
oddziaływań międzykomórkowych, a  komórki nabłonkowe nabywają większej zdolności 
do migracji, prowadząc do formowania przerzutów w  miejscach odległych od pierwotnego 
ogniska komórek rakowych. Możliwości terapeutyczne leczenia raka prostaty w  stadium 
przerzutowym są ograniczone. W  ostatnich latach, wzrosło zainteresowanie cząsteczkami 
miRNA, posiadającymi zdolność regulowania szlaków transdukcji sygnałowej, mogących pełnić 
rolę supresorów, bądź onkogenów w  procesie nowotworzenia. MiRNA są wydzielane przez 
komórki rakowe, a zmiany poziomów ich ekspresji są ściśle związane z progresją nowotworową. 
Cząsteczki te oferują nowe możliwości zarówno, diagnostyczne jak i  terapeutyczne. 
Zastosowanie terapii leczniczej, wykorzystującej zsyntetyzowane odcinki RNA, naśladujące 
lub blokujące określone cząsteczki miRNA, u pacjentów z rakiem prostaty, może doprowadzić 
do zahamowania progresji nowotworowej, a nawet reemisji choroby. Na podstawie dotychczas 
przeprowadzonych badań naukowych w zakresie udziału cząsteczek miRNA w procesie EMT 
oraz bazując na odpowiednich kryteriach zakwalifikowania, przeprowadzono meta-analizę, 
w której wyróżniono potencjale cząsteczki miRNA, zaangażowane w indukcję i promowanie 
mechanizmu przerzutowania w raku prostaty.
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NAUKI PRZYRODNICZE

Analiza składu olejków eterycznych 
wyizolowanych z wybranych odmian bazylii

Kinga Włodarz, wlodarz98@gmail.com, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona 
Chemia”, Wydział Ogrodnictwa i  Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, www.sggw.pl; Beata Dasiewicz, beata_dasiewicz@sggw.pl, Katedra Chemii, Zakład 
Chemii Ogólnej i  Chemii Fizycznej, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w  Warszawie, www.sggw.pl; Agnieszka Gadomska-Gajadhur, agadomska@ch.pw.
edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska; 
http://www.ch.pw.edu.pl/ 

Bazylia pospolita (Ocimum basilicum) należy do rodzaju dwuliściennych z rodziny Lamiaceae. 
Jest jednoroczną rośliną zielną, aromatyczną i leczniczą. Surowcem jest ziele bazylii – Herba 
Basilici. Zawiera ono olejek eteryczny – olejek bazyliowy (0,5-1,5%). Istnieje wiele odmian 
tego gatunku. Różnią się one nie tylko cechami morfologicznymi.

 Celem niniejszej pracy była samodzielna uprawa wybranych odmian bazylii, wyizolowanie 
z  nich olejków eterycznych oraz próba identyfikacja składu tych olejków. Do uprawy 
wybrano: bazylię właściwą (Ocimum basilicum), bazylię cytrynową (Ocimum basilicum 
citridora), bazylię waniliową (Ocimum basilicum „Vanilla Spire”), bazylię czerwoną (Ocimum 
basilicum purpurascens) oraz bazylię tajską (Ocimum basilicum var. thyrsiflora). Ziele zbierano 
w  początkowej fazie kwitnienia roślin. Izolacji olejków eterycznych dokonano metodą 
destylacji z  parą wodną w  aparacie Derynga, a  ich skład chemiczny określono za pomocą 
chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS. Zawartość procentowa 
olejku w suchym zielu bazylii wahała się w granicach od 0,4 do 1,2%. Wykazano że, badane 
olejki różniły się między sobą zawartością jakościową i  ilościową związków chemicznych. 
Dominującym związkiem w bazylii czerwonej i cytrynowej był linalol, w tajskiej i właściwej – 
estragol. W bazylii waniliowej w zbliżonych ilościach wystąpiły eugenol i estragol. 

 W  kolejnym etapie badań zaplanowano sprawdzenie aktywności antybakteryjnej 
wyizolowanych olejków.

Analiza zdolności produkcji polisacharydów kapsularnych 
przez szczepy Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 
występujące w różnych siedliskach biologicznych

Marta Kozieł, martakozielbiot@gmail.com, Katedra Genetyki i  Mikrobiologii, Wydział Biologii 
i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
Paulina Lipa, paulina.lipa56@gmail.com, Katedra Genetyki i  Mikrobiologii, Wydział Biologii 
i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
Julia Wojnicka, j_wojnicka@onet.eu, Katedra Genetyki i  Mikrobiologii, Wydział Biologii 
i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
Monika Janczarek, mon.jan@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Genetyki i  Mikrobiologii, Wydział 
Biologii i  Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

Bakterie z  rodzaju Rhizobium w  środowisku glebowym występują w  dwóch formach: 
saprofitycznej i  symbiotycznej. Wolnożyjące ryzobia narażone są na działanie wielu 
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stresowych czynników abiotycznych wywołujących w nich niekorzystne zmiany fizjologiczne. 
W  formie symbiotycznej bakterie te są zdolne do redukcji azotu cząsteczkowego do form 
łatwo dostępnych dla ich makrosymbiontów (roślin bobowatych). Nawiązywanie efektywnej 
symbiozy polega na wymianie pomiędzy kompatybilnymi partnerami specyficznych sygnałów 
molekularnych, do których należą m.in. bakteryjne czynniki Nod i roślinne flawonoidy. Duże 
znaczenie dla prawidłowego przebiegu początkowych etapów symbiozy, tj. adhezji ryzobiów do 
włośników korzeniowych, formowania nici infekcyjnej i rozwoju bakteroidów ma bakteryjny 
polisacharyd kapsularny (CPS). Makromolekuła ta uczestniczy także w  ochronie ryzobiów 
przed czynnikami stresowymi, bakteriofagami i związkami obronnymi roślin bobowatych. 

Celem badań było określenie efektywności syntezy CPS przez szczepy Rhizobium 
leguminosarum nawiązujących symbiozę z  koniczyną łąkową (Trifolium pratense). 
Przeprowadzona została analiza porównawcza mikrosymbiontów tej rośliny rosnącej 
w  różnych siedliskach biologicznych w  oparciu o  ich wydajność produkcji CPS. Otrzymane 
wyniki wykazały istnienie różnic populacyjnych w  badanej grupie bakterii pod względem 
ilości produkowanego CPS mającego istotne znaczenie dla właściwości symbiotycznych tych 
mikroorganizmów i ich przeżycia w warunkach ex planta.

Badanie właściwości powierzchniowych wybranych 
surfaktantów niejonowych z ugrupowaniem oksyetylenowym

Marta Wojcieszak, marta.d.wojcieszak@doctorate.put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska; Joanna Antos, joanna.
antos@student.put.poznan.pl, Instytut Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii 
Chemicznej, Politechnika Poznańska; Katarzyna Materna, katarzyna.materna@put.poznan.pl, 
Instytut Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika 
Poznańska

Środki powierzchniowo czynne (w  skrócie ZPC) również nazywane surfaktantami lub 
tenzydami, to pojęcie obejmujące różnorodne związki chemiczne, które znajdują coraz 
szersze zastosowanie w  przemyśle jako zwilżacze, emulgatory, dyspergatory, detergenty, 
środki pieniące itp. Surfaktanty są substancjami amfifilowymi, które w swojej asymetrycznej 
budowie posiadają dwie części o skrajnie różnym powinowactwie do wody: część hydrofobową 
(niepolarną, zwaną „ogonem”) oraz część hydrofilową (polarną, zwaną „głową”). Obecnie 
dąży się do pozyskiwania coraz to nowych surfaktantów przede wszystkim bezpiecznych dla 
środowiska. Takimi związkami są surfaktanty niejonowe z ugrupowaniem oksyetylenowym. 
Na większą skalę oksyetylaty wykorzystywane są w  przemyśle na przykład do produkcji 
pigmentów.

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie wpływu budowy surfaktantów niejonowych 
na wartość krytycznego stężenia micelizacji. Wykonano również pomiar kąta zwilżania za 
pomocą analizatora kształtu kropli, wykorzystując metodę osadzania kropli. Do określenia 
kątów zwilżania wykorzystano wodne roztwory oksyetylatów. 

Przeprowadzone badania wykazały znaczną aktywności powierzchniową niejonowych 
surfaktantów z ugrupowaniem oksyetylenowym. Udowodniono między innymi wpływ zmiany 
stężenia badanego roztworu na wartość kąta zwilżania. 
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Badanie zdolności wytwarzania biosurfaktantów 
przez bakterie pochodzące z przydomowego 

kompostownika oraz płynu żwacza przeżuwaczy

Szymon Frąk, szymon.frk@gmail.com, SKN Inventum, Instytut Nauk o  Jakości, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu

Biosurfaktanty, czyli związki powierzchniowo czynne otrzymywane w procesach biosyntezy 
mikrobiologicznej głównie przez bakterie i  drożdże. Wykazują one zdolność do redukcji 
napięcia powierzchniowego przez gromadzenie się na powierzchni dwóch niemieszających 
się faz. Na dzień dzisiejszy najlepiej poznanym mikroorganizmem zdolnym do wytworzenia 
biosurfaktantów jest Pseudomonas aeruginosa, wciąż jednak poszukiwane są nowe szczepy 
syntetyzujące związki powierzchniowo czynne.

W niniejszej pracy zaprezentowano przesiewowe badanie mikroorganizmów ze środowiska 
jakim był przydomowy kompostownik oraz płyn żwacza przeżywaczy pod kątem ich zdolności 
do syntezy biosurfaktantów zewnątrzkomórkowych i  związanych komórkowo. 25 szczepów 
bakterii poddano identyfikacji przy wykorzystaniu metody spektrometrii mas MALDI TOF. 
Następnie, w celu określenia potencjału mikroorganizmów do wytwarzania biosurfaktantów 
wykonano trzy podstawowe badania przesiewowe: test tworzenia emulsji, metodę zapadania 
kropli oraz metodę rozprysku ropy naftowej. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wyizolowane bakterie były zdolne do syntetyzowania 
biosurfaktantów w  ilościach zależnych od szczepu oraz środowiska z  którego pochodziły. 
Cztery spośród badanych szczepów syntetyzowały szczególnie dużo związków powierzchniowo 
czynnych, wyróżniając je na tle pozostałych. Uzyskane wyniki wskazują również, że 
przedstawione bakterie produkują w większej ilości biosurfaktanty zewnątrzkomórkowe niż 
związane komórkowo. 

Barwniki fotosyntetyczne: metody identyfikacji i praktyczne 
wykorzystanie w badaniach środowiskowych

Agnieszka Wasiłowska, al.wasilowska@uw.edu.pl, Katedra Ochrony Środowiska i  Zasobów 
Naturalnych, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, www.geo.uw.edu.pl

Barwniki fotosyntetyczne występują w komórkach wszystkich fotoautotrofów. Ich rolą jest 
pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego i przenoszenie energii zaabsorbowanych 
fotonów do centrów energetycznych zlokalizowanych w chloroplastach. Można je podzielić na 
dwie grupy: chlorofile i karotenoidy. Techniką analityczną służącą do rozdzielenia mieszaniny 
pigmentów w próbach środowiskowych (w liściach roślin wyższych, kulturach glonów, wodzie, 
glebie, osadach dennych morskich i jeziornych) jest wysokosprawna chromatografia cieczowa. 
Wyniki takiej analizy mogą posłużyć do wnioskowania o  warunkach środowiskowych 
zarówno lądowych jak i wodnych. Zmiany funkcjonowania aparatu asymilacyjnego należą do 
najszybszych reakcji roślin na czynniki stresowe, dlatego barwniki fotosyntetyczne mogą być 
dogodnymi bioindykatorami stresu u  roślin wyższych. Ponadto stanowią one ważne źródło 
informacji o organizmach fotosyntetyzujących zasiedlających zbiorniki wodne. Na podstawie 
stężenia chlorofilu można oszacować całkowitą biomasę producentów pierwotnych w kolumnie 
wody i  w  osadzie. Z  kolei karotenoidy są biomarkerami różnych grup taksonomicznych 
fitoplanktonu. Analiza stężenia i składu pigmentów w osadach morskich i jeziornych może być 
wykorzystane do wnioskowania o składzie zgrupowań glonów planktonowych oraz zmianach 
warunków środowiskowych np. pH, warunki beztlenowe, intensywne żerowanie zooplanktonu 
itp. na przestrzeni tysięcy lat.
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Biowęgiel jako adsorbent związków organicznych

Paulina Godlewska, paulina.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Radiochemii i  Chemii 
Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, UMCS, www.umcs.pl/pl/

Do oczyszczania wody i  gleby z  zanieczyszczeń powszechnie stosowane są adsorbenty 
węglowe, takie jak węgiel aktywny. Swoją popularność węgiel aktywny zawdzięcza wysokiej 
powierzchni właściwej oraz obecności grup funkcyjnych na jego powierzchni, zdolnych do 
adsorbowania różnych związków. W  wyniku ciągłego poszukiwania tańszych i  efektywnych 
zamienników węgla aktywnego, coraz większym zainteresowaniem cieszy się biowęgiel. Jest 
to bogaty w węgiel produkt przemiany termochemicznej przy braku lub niewielkiej ilości tlenu 
(<1%), otrzymywany zazwyczaj w procesie pirolizy. Substratem do produkcji biowęgla może 
być szeroko rozumiana biomasa, jak również materiały odpadowe, np. osady ściekowe czy 
pozostałość z biogazowni. Właściwości biowęgla, a  tym samym jego zdolności do adsorpcji 
różnych związków, zależą od warunków pirolizy (temperatura, czas), a także rodzaju materiału, 
z którego biowęgiel został otrzymany. Właściwości, które w największym stopniu wpływają 
na efektywność adsorpcji zanieczyszczeń organicznych przez biowęgle to pole powierzchni 
właściwej, porowatość oraz chemizm powierzchni, tzn. polarność i  aromatyczność, które 
są determinowane obecnością grup funkcyjnych. W  związku z  tym prowadzone są próby 
otrzymywania biowęgli o określonych, pożądanych cechach, usprawniających adsorpcję danej 
grupy zanieczyszczeń przez biowęgle. W pracy przedstawione zostały podstawowe informacje 
o biowęglu stosowanym jako adsorbent w stosunku do substancji organicznych oraz główne 
mechanizmy adsorpcji zanieczyszczeń organicznych przez biowęgle.

Biowęgiel jako sorbent nanocząstek srebra

Agnieszka Tomczyk, a.tomczyk@ipan.lublin.pl, Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych, 
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, www.ipan.lublin.pl/; 
Katarzyna Szewczuk-Karpisz, k.szewczuk-karpisz@ipan.lublin.pl, Zakład Fizykochemii 
Materiałów Porowatych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, 
www.ipan.lublin.pl/; Zofia Sokołowska, z.sokolowska@ipan.lublin.pl, Zakład Fizykochemii 
Materiałów Porowatych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, 
www.ipan.lublin.pl/

W  ostatnich latach nanocząstki są coraz częściej wykorzystywane. Ich użycie przynosi 
społeczeństwu wiele nowych korzyści, m.in. pozwala na skuteczne usuwanie wirusów, bakterii 
oraz grzybów w kosmetyce, dentystyce, przemyśle tekstylnym. Od końca XX wieku produkcja 
nanocząstek wzrosła od kilku kilogramów do tysięcy ton. Prognozy przewidują, że do 2020 roku 
ich produkcja może osiągnąć nawet 58.000 Mg. Skutkiem ubocznym szerokiego wykorzystania 
nanocząstek metali jest ich uwalnianie do środowisk wodnych, skąd docierają one do gleb 
i  organizmów w  nich przebywających. Mały rozmiar i  reaktywność nanocząstek powoduje 
ich przenikanie do tkanek i zakłócanie procesów biochemicznych. W środowisku glebowym 
ulegają one agregacji/aglomeracji, przez co blokują pory glebowe. Dlatego też konieczne jest 
opracowanie skutecznych metod usuwania nadmiernej ilości nanocząstek ze środowiska. 

Celem badań było zbadanie właściwości sorpcyjnych biowęgla względem nanocząstek 
srebra. Materiałem doświadczalnym był biowęgiel wyprodukowany z  łóz winogronowych 
metodą „double-barrel”. Nanocząstki zostały otrzymane za pomocą chemicznej redukcji 
z wykorzystaniem PVP oraz witaminy C. 
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Badania wykazały, że biowęgiel sorbuje na swojej powierzchni duże ilości nanocząstek 
srebra, co oznacza, że może być zaaplikowany w technologii usuwania tego typu zanieczyszczeń 
z mediów wodnych. 

Praca częściowo finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
BIOSTRATEG, nr umowy BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017.

Brachyterapia jako metoda leczenia nowotworów 
wykorzystująca pierwiastki promieniotwórcze

Ewelina Godek, ewelinagodek@interia.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w  Lublinie, https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm; Elżbieta Grządka, 
egrzadka@wp.pl, Katedra Radiochemii i  Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm

Celem pracy było omówienie brachyterapii jako jednej z  metod leczenia nowotworów 
wykorzystującej pierwiastki promieniotwórcze. Praca ma charakter przeglądowy. 
Przedstawiono ogólną definicję brachyterapii, która polega na umieszczeniu w guzie lub jego 
bliskim otoczeniu aplikatorów w  postaci metalowych igieł, drucików i  rurek, zawierających 
nietoksyczne materiały promieniotwórcze. W pracy przedstawiono etapy leczenia nowotworów 
za pomocą brachyterapii: aplikację i wizualizację położenia aplikatorów, planowanie leczenia, 
napromienianie i  kontrolę pacjenta po zabiegu. Omówiono również zalety brachyterapii: 
metoda ta ma bardzo dużą skuteczność w walce z nowotworami, zdrowe tkanki są mało narażone 
na napromieniowanie, przez co zmniejszone jest również ryzyko powikłań. Natomiast do wad 
można zaliczyć to, że aplikację aplikatorów musi przeprowadzić chirurg na sali operacyjnej 
w  znieczuleniu lub pod narkozą. Dodatkowo całość pracy została wzbogacona o  zdjęcia 
przedstawiające igły radioaktywnego izotopu jodu, proces przygotowania aplikatorów oraz 
konstrukcję aparatu do brachyterapii.

Cud życia w ziarnku pszenicy

Michael Abdalla, Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Wydział Neofilologii, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 
w  Poznaniu, www.up.poznan.pl; Mirosław Rucki, m.rucki@uthrad.pl, Katedra technologii 
maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu, http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl

Co roku na świecie są publikowane setki artykułów dotyczących rozwoju życia w nasionach, 
zawierające coraz to nowsze wyniki badań, uzyskane dzięki zastosowaniu najnowszej 
dostępnej aparaturze badawczej, a  jednak nadal nie znaleziono odpowiedzi na podstawowe 
pytania: jak powstało nasienie i  co uruchamia w  nim procesy życiowe? W  niniejszej pracy 
zastosowano metodologię badania systemów empirycznych na podstawie dostępnych danych 
literaturowych.

Pod wpływem warunków zewnętrznych ziarno zaczyna kiełkować, przy czym określona 
ilość substancji odżywczych jest cały czas precyzyjnie dozowana, podobnie jak w systemach 
sterowanych komputerowo. Reguluje stężenie substancji tzw. tarczka, wyodrębniana jako 
element komórki zarodka, ale wciąż nie wiadomo, w  jaki sposób substancje są dozowane 
i  transportowane do korzonka. Mechanizm rozwoju korzonka jest nie do ogarnięcia przez 
umysł ludzki. Wyjaśnianie powstania tego mechanizmu za pomocą procesów ewolucyjnych 
napotyka na poważne problemy techniczne: ziarno nie może powstać bez ziarna, zawierającego 
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informację, jak należy wykorzystać dostępne w  otoczeniu substancje w  celu wytworzenia 
źdźbła, korzenia, kłosa i  kolejnego ziarna, łącznie z  maszynerią biochemiczną zdolną do 
wyprodukowania tych struktur. Przyczynowość kołowa, zaawansowany system analizujący 
dane zbierane z otoczenia za pomocą zaawansowanych czujników i złożone pętle sprzężeń 
zwrotnych falsyfikują hipotezę o  stopniowym, samoczynnym, niekierowanym powstaniu 
nasion w roślinach.

Efekty oddziaływania kadmu i ekstraktów roślinnych w pokarmie 
larwalnym na aktywność transferazy glutationowej (GST) 

poczwarek światłówki naziemnicy Spodoptera exigua 
z linii kontrolnej i kadmowej

Jagoda Dziwak, jagoda.felicyta@wp.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl; Anna Pompka, anula9415@
onet.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i  Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, 
Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl; Elżbieta Szulińska, elzbieta.szulinska@us.edu.pl, Instytut 
Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, 
www.us.edu.pl

Selekcja na jeden stresor środowiskowy może zmienić reakcję na inne czynniki stresujące. 
Pytaniem jest, czy reakcja na działanie ekstraktów różnych gatunków roślin zróżnicowanych 
co do zawartości flawonoidów, może zależeć od wcześniejszej selekcji populacji roślinożerców 
na kadm, i czy zmiany mogą być rejestrowane w dalszym stadium rozwojowym, nie poddanym 
bezpośrednio działaniu aktywnych substancji. Do badania wykorzystano polifaga światłówkę 
naziemnicę z  dwóch linii rozwojowych: kontrolnej i  selekcjonowanej na obecność kadmu. 
Wykorzystano ekstrakty trzech popularnych ziół o różnej zawartości całkowitej flawonoidów 
470-950 µg kwercetyny/mL, w kolejności od najwyższego stężenia flawonoidów całkowitych: 
lubczyk > mięta > bazylia, które podobnie jak i metal dodawano do pożywki półsyntetycznej 
larw począwszy od 4-tego stadium. Obserwowano przeżywalność larw, zmierzono aktywność 
transferaz glutationowych metodą spektrofotometryczną względem chlorodinitrobenzenu w ciele 
1-dniowych poczwarek. Różnice w  przeżywalności larw ustalono tylko między larwami z  linii 
kadmowej, poddanych działaniu samego metalu i ekstraktu z mięty. W porównaniu z poczwarkami 
kontrolnymi, te poddane działaniu ekstraktu lubczyku i  mięty z  kadmem cechowało znaczące 
obniżenie aktywności enzymu. Obniżenie aktywności transferazy glutationowej wystąpiło tylko 
w grupach karmionych pożywką z najwyższą zawartością flawonoidów.

Egzopolisacharydy mikroorganizmów – polimery przyszłości

Kamila Talarek, kamilatalarek@gmail.com, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Biologii 
i  Biotechnologii, Wydział Biologii i  Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; 
Marceli Romańczuk, marcel.romanczuk11@gmail.com, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut 
Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; 
Małgorzata Marczak, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Wydział 
Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Andrzej Mazur, Katedra Genetyki 
i  Mikrobiologii, Instytut Biologii i  Biotechnologii, Wydział Biologii i  Biotechnologii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej

Egzopolisacharydy (EPS) to biopolimery występujące w niemalże całej biosferze. Składają 
się z  podjednostek cukrowych, połączonych wiązaniem glikozydowym. Są syntetyzowane 
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głównie przez mikroorganizmy, przede wszystkim bakterie i grzyby, poprzez szlaki określane 
mianem zewnątrz – lub wewnątrzkomórkowych. Niezależnie od szlaku biosyntezy, docelowo 
cząsteczki EPS’u są wydzielane na powierzchnię komórek mikroorganizmów i pozostają luźno 
z nią związane. 

W  ostatnich latach zainteresowanie EPS-ami znacząco wzrosło, ze względu na ich 
potencjalne zastosowanie biotechnologiczne. W porównaniu z innymi egzopolisacharydami, 
EPS’y bakteryjne charakteryzują się stosunkowo krótkim czasem syntezy i łatwym procesem 
ekstrakcji. Ponadto wykazują większą różnorodność struktur i właściwości fizykochemicznych 
dzięki czemu znalazły rozmaite zastosowania, od biomateriałów do środków terapeutycznych. 
Duże znaczenie ma ich wyjątkowa biokompatybilność, niska toksyczność, właściwości 
przeciwdrobnoustrojowe, hipoalergiczne i  zdolność do biodegradacji. Bakteryjne 
egzopolisacharydy takie jak ksantan, kwas alginowy, żelan, kwas hialuronowy czy pullulan 
już znalazły swoje komercyjne zastosowanie. Cięgle trwają prace badawcze nad poszukiwanie 
nowych źródeł bakteryjnych EPS (często brane są pod uwagę organizmy ekstremofilne), które 
mogą znaleźć kolejne zastosowania zarówno w przemyśle jak i medycynie.

Grzyby jako potencjalne źródło 
substancji bioaktywnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym

Wiktoria Piątek, wiktoria.piatek-97@wp.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut 
Nauk Biologicznych, Katedra Biochemii i  Biotechnologii, ul. Akademicka 19, Lublin 20-033; 
Justyna Sulej, justyna.sulej@poczta.umcs.lublin.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Biochemii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, Lublin 20-
033; Monika Osińska-Jaroszuk, monika.osinska-jaroszuk@poczta.umcs.lublin.pl, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Biochemii i  Biotechnologii, 
ul. Akademicka 19, Lublin 20-033

We współczesnym świecie troska o wygląd jest bardzo ważną częścią nowoczesnego stylu 
życia. Stosowanie środków higieny osobistej oraz kosmetyków stało się codzienną rutyną. 
Przemysł kosmetyczny to dynamicznie rozwijająca się branża, która ciągle poszukuje 
skuteczniejszych i  bezpieczniejszych rozwiązań, chętnie zastępując związki chemiczne, 
substancjami pochodzenia naturalnego. Biokosmetyki cieszą się coraz większą popularnością 
wśród konsumentów ze względu na właściwości prozdrowotne i  niższą toksycznością 
w  porównaniu z  chemicznymi odpowiednikami. Obecnie głównym zasobem składników 
naturalnych są rośliny, jednak to mikroorganizmy, a  wśród nich grzyby, stanowią unikalne 
źródło substancji bioaktywnych, o szerokiej gamie zastosowań w przemyśle kosmetycznym. 
Ekstrakty z  grzybów, a  także ich metabolity, wykazują silne działanie przeciwzapalne, 
antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe i  opóźniające starzenie. Wśród kosmetyków, 
zawierających substancje bioaktywne z grzybów, możemy wymienić preparaty do pielęgnacji 
skóry o  działaniu przeciwzmarszczkowym, przeciwutleniającym, rewitalizującym oraz 
wybielającym, jak również produkty do pielęgnacji włosów i higieny osobistej. Istnieje wiele 
gatunków grzybów strzępkowych, a także Ascomycota i Basidiomycota, posiadających ogromny 
potencjał aplikacyjny w  branży kosmetycznej. Celem niniejszej pracy jest krótki przegląd 
substancji bioaktywnych pochodzenia grzybowego oraz ich potencjalnych zastosowań 
w przemyśle kosmetycznym.
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Immunomodulacyjne działanie białka klotho 
w przebiegu procesu zapalnego w komórkach nerwowych

Kinga Rusinek, rusineczek96@gmail.com, Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Instytut Biologii 
i  Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl; Agnieszka Będzińska, agnieszka.
bedzinska96@gmail.com, Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Instytut Biologii i Biotechnologii, 
Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl; Jennifer Mytych, jennifermytych@gmail.com, Katedra 
Fizjologii i  Rozrodu Zwierząt, Instytut Biologii i  Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski, 
www.ur.edu.pl; Marek Koziorowski, mkozioro@ur.edu.pl, Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, 
Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl

Proces starzenia wiąże się z  zaburzeniami homeostazy, upośledzeniem fizjologii, w  tym 
ze zmianami funkcji odpornościowych, mających u podstaw przewlekłe stany zapalne. Stąd, 
kluczowe wydaje się być poznanie czynników, które modulują proces starzenia. Jednym z takich 
czynników wydaje się być białko Klotho, które reguluje metabolizm energetyczny, homeostazę 
wapnia i minerałów oraz wywiera silne działanie przeciwutleniające. Ponadto, dane literaturowe 
wskazują, że Klotho moduluje procesy zapalne lub współdziała z  mediatorami zapalenia. 
Celem prowadzonych badań było określenie immunomodulacyjnego działania białka Klotho 
w przebiegu procesów zapalnych indukowanych przez LPS w komórkach nerwowych mysiego 
hipokampa. Dzięki analizie wyników, ujawniono że wyciszenie genu klotho intensyfikuje rozwój 
stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego w komórkach poddanych działaniu LPS. Ponadto, zmiany 
te przyczyniają się do uszkodzeń DNA, bloku cyklu komórkowego w fazie G2/M mediowanego 
przez szlak p53/p21, zahamowania proliferacji i spadku aktywności metabolicznej. Ważnym 
skutkiem dla komórek jest także indukcja autofagii oraz obniżony poziom syntezy cząsteczek 
CD62L odgrywających zasadniczą rolę w  rozwoju swoistej odpowiedzi odpornościowej. 
Podsumowując, wyciszenie klotho intensyfikuje zmiany związane z  występowaniem stanu 
zapalnego, co sugeruje że klotho jest nieodłącznym elementem przeciwzapalnym i może być 
potencjalnym celem terapii w przewlekłych stanach zapalnych.

Krystalografia neutronowa – w poszukiwaniu 
mechanizmów katalizy enzymatycznej

Oskar Lipiński, oskar.j.lipinski@gmail.com, Grupa badawcza Krystalografii Białek, Małopolskie 
Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mcb.uj.edu.pl, www.crystallab.pl

Spośród 161000 struktur białkowych zdeponowanych w  bazie danych PDB (Protein Data 
Bank), tylko 68 z nich pochodzi z badań wykorzystujących dyfrakcję neutronową. Większość 
struktur została rozwiązana w  oparciu o  metody krystalografii rentgenowskiej lub NMR 
(ang. Nuclear Magnetic Resonance). Krystalografia neutronowa ma jednak wiele zalet 
w porównaniu do innych technik. Jest to jedyna metoda, która pozwala umiejscowić protony 
i spolaryzowane atomy wodoru w obrębie struktury białka. Co więcej, w przeciwieństwie do 
promieniowania rentgenowskiego, neutrony nie powodują degradacji kryształów, przez co 
zbieranie danych dyfrakcyjnych może odbywać się w  temperaturze pokojowej. Przykładem 
białka, którego mechanizm katalizy został opisany w ujęciu krystalografii neutronowej jest 
CuNIR (ang. Copper-containing nitrite reductase) z Geobacillus thermodenitrificans. Bierze ono 
udział w przekształcaniu azotynów do tlenku azotu. Z uwagi na rozbieżności płynące z badań 
spektroskopowych i obliczeniowych, mechanizm tej reakcji oraz szczegóły transferu protonów 
nadal wzbudzają kontrowersje. Wysokorozdzielcza struktura neutronowa tego białka ujawniła 
nie tylko stan uprotonowania reszt aminokwasowych znajdujących się w  centrum reakcji, 
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lecz także wskazała na kluczowe cząsteczki wody oraz sposób koordynacji atomów miedzi. 
Z uwagi na rozwój możliwości technicznych, w przyszłości należy spodziewać się większego 
zainteresowania krystalografią neutronową i kolejnych odkryć związanych z jej użyciem.

Narażenie na promieniowanie jonizujące 
i ochrona radiologiczna w badaniach naukowych

Adam Bogacz, abdg@op.pl, Katedra i  Zakład Biofizyki, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.sum.edu.pl

Techniki radioizotopowe należą do najbardziej czułych i  dokładnych metod badawczych. 
Stosunkowo rzadkie wykorzystywanie tych technik wynika często z  obawy przed 
promieniowaniem jonizującym które im towarzyszy. Porównanie średnich dawek 
promieniowania jonizującego otrzymywanych przez osoby zawodowo narażone na 
promieniowanie z  dawkami uzyskiwanymi od źródeł naturalnych może skorygować 
wyobrażenie o  zagrożeniu i  przesądzić, że młodzi pracownicy nauki sięgną po izotopy 
promieniotwórcze. Poznanie podstaw prawnych (np. działalność taką można prowadzić 
jedynie na podstawie zgłoszenia, nie jest konieczne zezwolenie), podstawowych pojęć i zasad 
z zakresu ochrony radiologicznej, pozwala już na wstępie ocenić czy otoczenie w  jakim się 
działa, ograniczenia lokalowe i finansowe pozwolą na wdrożenie tych technik. Niejednokrotnie 
możliwość wykorzystania izotopów promieniotwórczych okazuje się być jedynym narzędziem 
które pozwoli osiągnąć określony cel badawczy z  zakresu biologii, chemii, paleontologii, 
medycyny, rolnictwa czy ochrony środowiska. Zapoznanie się z przykładami takich zastosowań 
może zainspirować do wykorzystania tych metod w badaniach własnych.

Nowoczesne hybrydy węglowo-mineralne – synteza i charakterystyka 

Nina Rędzia, dziewit.n@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział Nauk 
Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Laura Frydel, laura.frydel@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Beata Szczepanik, beata.szczepanik@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Katarzyna Jedynak, katarzyna.jedynak@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Piotr M. Słomkiewicz, piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl

Celem niniejszej pracy było otrzymanie i dokonanie charakterystyki kompozytów węglowo-
haloizytowych. Do syntezy tych materiałów wykorzystano haloizyt (HW) pochodzący z kopalni 
„Dunino”, który został pozbawiony zanieczyszczeń tytanowo-żelazowych. Materiały węglowo-
mineralne (5%C-HW, 10%C-HW, 20%C-HW, 30%C-HW) otrzymano z  wykorzystaniem 
prekursora węgla – roztworu sacharozy o  stężeniu masowym 5, 10, 20 i  30% mas. metodą 
impregnacji haloizytu roztworem sacharozy i kalcynacji w temp. 800oC w atmosferze azotu. 

Morfologię próbek HW i 30%C-HW scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii 
elektronowej SEM. Identyfikację składu krystalograficznego HW i próbek 5%C-HW i 30%C-
HW wykonano metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRPD). Wyznaczono parametry 
struktury porowatej oraz zarejestrowano widma ATR-FTIR.
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Na podstawie zdjęć SEM potwierdzono rurkowo-płytkową strukturę próbki HW oraz 
występowanie licznych płatków węgla na powierzchni haloizytu w  przypadku próbki 
30%C-HW. Analiza składu pierwiastkowego (metoda EDS) wykazała, że zawartość węgla 
w  adsorbencie 30%C-HW wynosiła 6% (w  próbce HW nie stwierdzono obecności węgla). 
Dyfraktogramy próbek 5%C-HW i  30%C-HW potwierdziły obecność amorficznego węgla. 
HW posiadał największą powierzchnię właściwą wyznaczoną metodą BET wśród badanych 
materiałów oraz większą objętość mezoporów i mniejszą objętość mikroporów, niż kompozyt 
30%C-HW. Widma FTIR hybryd węglowo-haloizytowych potwierdziły obecność węgla głównie 
na zewnętrznej powierzchni haloizytu.

Ocena aktywności enzymatycznej szczepów endofitycznych 
wyizolowanych z pszenicy Triticum aestivum L. (cv. Hondia)

Agnieszka Kuźniar, agawoloszyn@kul.lublin.pl, Katedra Biologii i  Biotechnologii  
Mikroorganizmów, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, www.kul.pl; Kinga Włodarczyk, kingawlodarczyk@kul.lublin.pl, Katedra Biologii 
i Biotechnologii Mikroorganizmów, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl; Jarosław Grządziel, jgrzadziel@iung.pulawy.pl, Zakład 
Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy, Nawożenia i  Gleboznawstwa-Państwowy Instytut 
Badawczy, www.iung.pulawy.pl; Karolina Furtak, kfurtak@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii 
Rolniczej, Instytut Uprawy, Nawożenia i  Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, 
www.iung.pulawy.pl; Małgorzata Woźniak, mlyszcz@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii 
Rolniczej, Instytut Uprawy, Nawożenia i  Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, 
www.iung.pulawy.pl; Anna Gałązka, agalazka@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, 
Instytut Uprawy, Nawożenia i  Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.
pulawy.pl; Kacper Karczmarzyk, ka.karczmarzyk@gmail.com, Katedra Biologii i Biotechnologii 
Mikroorganizmów, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, www.kul.pl; Agnieszka Wolińska, awolin@kul.lublin.pl, Katedra Biologii i Biotechnologii 
Mikroorganizmów, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, www.kul.pl

Bakterie endofityczne są mikroorganizmami, które występują we wnętrzu tkanek roślin. 
Bytując w tej szczególnej niszy ekologicznej endofity zmuszone są do plastyczności odnośnie 
aktywności enzymatycznej, co umożliwia im przetrwanie we wnętrzu rośliny. 

Celem pracy była ocena aktywności enzymatycznej 10 szczepów endofitycznych 
wyizolowanych z liści pszenicy ozimej Triticum aestivum L. (odmiana Hondia).

Badanie przeprowadzono za pomocą komercyjnie dostępnego testu API ZYM (BioMérieux), 
pozwalającego na jednoczesne badanie aktywności 19 enzymów, w tym enzymów katalizujących 
reakcję hydrolizy wiązań w  białkach, węglowodanach, wiązań estrowych oraz enzymów 
katalizujących reakcję defosforylacji. Test wykonano zgodnie z instrukcją producenta. 

Spośród badanych mikroorganizmów, 7 szczepów wykazywało aktywność enzymatyczną – 
fosfatazy kwaśnej oraz esterazy/lipazy (C8). Ponadto zidentyfikowano endofity, które 
wydzielały enzymy katalizujące reakcję hydrolizy wiązań białkowych, m.in. arylamidazę 
leucyny (6 szczepów), waliny (3 szczepy) i  cystyny (1 szczep), a  także trypsynę (2 szczepy) 
i  α-chymotrypsynę (6 szczepów). Aktywność β-galaktozydazy, α-glukozydazy oraz 
β-glukozydazy zidentyfikowano w następującej liczbie szczepów, odpowiednio 3, 4 i 3 szczepy 
endofityczne. 
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Podsumowując, bogactwo aktywności enzymatycznych w  obrębie jednego rodzaju było 
obserwowane podczas badania fenotypowej oraz genotypowej zmienności szczepów 
endofitycznych Bacillus. 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER 
IX – 0024/L-9/2017.

Oczyszczanie środowiska wodnego 
skażonego radioizotopem 90Sr przy wykorzystaniu 

biosorbentów opartych na materiale pochodzenia grzybowego

Grzegorz Wałpuski, g.walpuski@student.uw.edu.pl, Pracownia Izotopowa, Wydział Biologii, 
Uniwersytet Warszawski; Maja Kowalczyk, Pracownia Izotopowa, Wydział Biologii, Uniwersytet 
Warszawski; Monika Asztemborska, asztemborska@biol.uw.edu.pl, Pracownia Izotopowa, 
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Znaczna poprawa bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowych oraz ograniczenie 
prób z  bronią atomową nie wykluczyły możliwości skażenia środowiska substancjami 
promieniotwórczymi. Stąd konieczność opracowania tanich i  efektywnych metod usuwania 
radionuklidów, zwłaszcza z  roztworów wodnych. Jedną z  technik, przyjazną środowisku, 
jest biosorpcja, gdzie wykorzystuje się zjawisko wiązania zanieczyszczeń na powierzchni 
materiałów pochodzenia biologicznego. 

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania grzybni boczniaka 
mikołajkowego (Pleurotus eryngii) oraz kapeluszy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus 
ostreatus) i podgrzybka brunatnego (Xerocomus badius) jako biosorbentów radioizotopu 90Sr. 
Wysuszony i ujednorodniony materiał grzybowy mieszano z roztworem strontu, a następnie 
wirowano i oznaczano zawartość 90Sr w supernatancie w liczniku scyntylacyjnym. Na podstawie 
otrzymanych wyników obliczono wydajność procesu sorpcji. 

Wykazano, że zastosowane biosorbenty efektywnie usuwają stront z  roztworu wodnego. 
Najwyższą wydajność rzędu 60% stwierdzono w przypadku grzybni P. eryngii. 

Przeprowadzone badania wykazały, że biosorbenty otrzymane w oparciu o materiał grzybowy 
mogą być potencjalnie zastosowane do oczyszczania środowiska wodnego z  radioizotopów. 
Potwierdzono, że metoda sorpcji nuklidów promieniotwórczych w  biomasie może stanowić 
alternatywę dla tradycyjnych metod fizycznych i chemicznych.

Regulacja procesów starzenia się u grzybów

Sylwia Stefanek, snatoniewska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Biochemików, Uniwersytet 
Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie, Wydział Biologii i  Biotechnologii, Katedra Biochemii 
i Biotechnologii; Grzegorz Janusz, gjanusz@poczta.umcs.lublin.pl, Instytut Nauk Biologicznych, 
Katedra Biochemii i Biotechnologii

Starzenie się jest naturalnym procesem występującym u wszystkich żywych organizmów. 
W  zależności od przynależności taksonomicznej danego osobnika, proces ten następuje 
w różnym czasie i może charakteryzować się różnymi objawami. Wspólną cechą wszystkich 
organizmów jest postępujący od pewnego momentu wraz z  wiekiem spadek wydajności 
procesów fizjologicznych i utraty jego wigoru.

Głównym powodem starzenia się wśród organizmów żywych, również grzybów, są reaktywne 
formy tlenu (RFT). Związki te powodują zaburzenie równowagi pro- i antyoksydacyjnej, finalnie 
prowadząc do śmierci komórki na drodze apoptozy lub nekrozy. Grzyby wykształciły jednak wiele 
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mechanizmów obronnych przeciwko RFT, które zapobiegają starzeniu się. Poszerzenie wiedzy 
w  jaki sposób grzyby radzą sobie z  procesami starzenia może potencjalnie stanowić obiecującą 
drogę w kierunku dalszych badań nad tymi procesami u człowieka. W konsekwencji może mieć 
potencjalne znaczenie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych takich jak, choroba Alzheimera 
lub Parkinsona, co w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie ma ogromne znaczenie.

Rozkład Bosego-Einsteina i prawo Pareta

Ryszard Wojnar, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 
Warszawa

Wskazujemy na podobieństwo statystyki Bosego-Einsteina , stosowanej w  mechanice 
kwantowej cząstek o spinie całkowitym i prawa Pareta o rozkładzie dochodów ludności danego 
państwa. Jeśli do prawa Pareta wprowadzić skalę  – najniższy dochód oba prawa, Bosego-
Einsteina i Pareta, choć różne w ujęciu matematycznym staje się w istocie podobne. Vilfredo 
Pareto w  roku 1896 zauważył, że 80 procent ziemi we Włoszech znajduje się w posiadaniu 
20 procent ludności. Obserwacja ta okazała się ogólna i znana jest pod nazwą reguły 80/20. 
Niech y oznacza liczbę ludzi o dochodzie równym lub większym niż x. Wtedy prawo Pareta ma 
postać potęgową: y jest proporcjonalne do liczby x w potędze (minus 3/2), czyli jest funkcją 
hiperbolicznie malejącą. W  dobrym przybliżeniu podobne jest zachowanie rozkładu Bosego-
Einsteina, który przedstawia prawdopodobieństwo p = p(n) obsadzenia danego stanu o  danej 
energii przez liczbę n cząstek zwanych bozonami. Do bozonów należą fotony, opisane rozkładem 
Plancka. Pokazujemy, że dochód mieszkańców Polski opisany jest właśnie tym rozkładem.

Specjacyjne metody oznaczania ditlenku chloru 
w roztworach wodnych

Weronika Augustyn, weronika.augustyn@mexeo.pl, MEXEO Instytut Technologiczny 
w Kędzierzynie-Koźlu, www.mexeo.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii 
Środowiska i  Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Arkadiusz Chruściel, arkadiusz.
chrusciel@mexeo.pl, MEXEO Instytut Technologiczny w  Kędzierzynie-Koźlu, www.mexeo.pl; 
Joanna Kalka, joanna.kalka@polsl.pl, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Wiesław Hreczuch, mexeo@mexeo.pl, 
MEXEO Instytut Technologiczny w Kędzierzynie-Koźlu, www.mexeo.pl

Ditlenek chloru stosowany jest jako skuteczny środek dezynfekcyjny w  technologii 
uzdatniania wody, jak również jako składnik biobójczy preparatów stosowanych w zwalczaniu 
mikroorganizmów patogennych w profilaktyce medycznej i rolnictwie.

Z uwagi na wysoką reaktywność ditlenku chloru i związaną z nią możliwość występowania 
chloru na sześciu aktywnych stopniach utlenienia, selektywna (specjacyjna) analiza zawartości 
ditlenku chloru, w szczególności na tle matryc organicznych stanowi zagadnienie złożone. 

W  prezentowanej pracy dokonano porównania różnych metod analitycznych oznaczania 
zawartości ditlenku chloru w roztworach wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod 
spektrofotometrycznych i woltamperometrycznych.

Praca realizowana w  ramach projektu pt. Technologia wytwarzania oraz stosowania 
preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych 
drobnoustrojów chorobotwórczych o  wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną, nr 
POIR.01.01.01-00-1104/17 oraz w  ramach Programu Doktorat Wdrożeniowy – II edycja na 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
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Wpływ deficytu fosforanów na aktywność aparatu 
fotosyntetycznego w liściach owsa zwyczajnego (Avena sativa L)

Marta Kasabuła, minio.marta@gazeta.pl, Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet 
w  Białymstoku, https://biologia.uwb.edu.pl/; Natalia Grygoruk, nataliaa.grygoruk@wp.pl,  
Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w  Białymstoku, https://biologia.uwb.edu.pl/; 
Iwona Ciereszko, icier@uwb.edu.pl, Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet 
w Białymstoku, https://biologia.uwb.edu.pl/

Fosfor jest jednym z  głównych składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego 
wzrostu i  rozwoju roślin. Uczestniczy w regulacji wielu enzymatycznych reakcji, wpływa na 
przebieg fotosyntezy i oddychania a także pełni funkcje zapasowe. W glebie występuje głównie 
w  związkach niedostępnych roślinom. Jony fosforanowe w  roztworze glebowym, określane 
jako Pi, są dostępne i pobierane przez korzenie, jednak ich stężenie jest niskie. Celem badań 
było określenie wpływu deficytu Pi na wzrost owsa zwyczajnego (Avena sativa L) i aktywność 
fotosyntetyczną liści 3 odmian (Bingo, Elegant i Krezus) hodowanych na pożywkach płynnych: 
pożywce pełnej (+P, kontrola), bez fosforu(-P) i  pożywce z  fitynianem, jako organicznym 
źródłem fosforu (F). Po upływie 3 tygodni analizowano parametry wzrostowe: świeżą i suchą 
masę korzeni i źdźbła, oznaczano uwodnienie tkanek. Określano także względną zawartość 
chlorofilu, karotenoidów i  flawonoidów, badano zmiany fluorescencji chlorofilu a  oraz 
właściwości optyczne liści. Przy niedoborze Pi obserwowano zahamowanie wzrostu pędu, 
zmniejszenie masy i powierzchni liści oraz stymulację wzrostu korzenia u wszystkich odmian 
owsa. Przeprowadzone badania wskazały, że deficyt Pi wpływa negatywnie na funkcjonowanie 
aparatu fotosyntetycznego w liściach. Rośliny na pożywce F charakteryzowały się natomiast 
podobnym wzrostem do kontroli, wykazywały podobną zawartość barwników oraz zbliżoną do 
wariantu +P aktywność aparatu fotosyntetycznego w liściach.

Wpływ nośnika haloizytowego na aktywność 
fotokatalizatorów TiO2 i Fe2O3

Paweł Rogala, pawel.krzysztof.rogala@o2.pl, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.
pl; Laura Frydel, laura.frydel@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Beata Szczepanik, beata.szczepanik@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Nina Rędzia, dziewit.n@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Piotr M. Słomkiewicz, 
piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl

Anilina i  jej pochodne są związkami szeroko stosowanymi w  przemyśle chemicznym, 
farmaceutycznym oraz przy produkcji barwników i tworzyw sztucznych. Związki te wykazują 
działanie toksyczne, szczególnie w stosunku do organizmów wodnych i mogą być związkami 
potencjalnie mutagennymi. Wśród metod usuwania tych związków ze środowiska coraz 
większym zainteresowaniem cieszy się fotokataliza heterogeniczna.

Celem niniejszej pracy było otrzymanie i  scharakteryzowanie nanokompozytów haloizyt-
TiO2 i  haloizyt-Fe2O3 oraz zbadanie ich właściwości fotokatalitycznych i  porównanie 
z fotokatalizatorami komercyjnymi TiO2 i Fe2O3.
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Morfologię otrzymanych fotokatalizatorów scharakteryzowano za pomocą transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej TEM. Identyfikacji składu chemicznego próbek dokonano przy 
użyciu spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii EDX. Parametry struktury porowatej 
zostały wyznaczone za pomocą objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020. 
Pomiary stężenia aniliny i jej pochodnych przeprowadzono metodą spektrofotometryczną za 
pomocą spektrofotometru Shimadzu UV-1800.

Zdjęcia TEM oraz analiza EDX pozwoliły określić morfologię nanokompozytów haloizyt-
TiO2 i  haloizyt-Fe2O3 oraz ich skład pierwiastkowy. Na podstawie tych analiz stwierdzono 
równomierne osadzenie się krystalitów TiO2 i Fe2O3 na powierzchni haloizytu. Wykazano, że 
nanokompozyty haloizyt-TiO2 i haloizyt-Fe2O3 wykazują wyższą aktywność fotokatalityczną 
w procesie degradacji aniliny i jej pochodnych niż fotokatalizatory komercyjne.

Wpływ suplementacji ekstraktów Ilex paraguariensis 
i Ilex aquifolium na tolerancję glukozy u szczurów Zucker 

Katarzyna Wujcikowska, k.wujcikowska@gmail.com, SKN Żywienia Zwierząt Katedra Żywienia 
Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP Wroc https://www.facebook.
com/SKNZywieniaZwierzat/; Antoni Szumny, antoni.szumny@upwr.edu.pl, Katedra Chemii 
UP Wroc; Robert Kupczyński, robert.kupczynski@upwr.edu.pl, Katedra Higieny i  Dobrostanu 
Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP Wroc

Obecnie na całym świecie wykonuje się wiele interdyscyplinarnych badań dotyczących Iex 
paraguariensis. Możliwą alternatywę dla surowca, jakim jest ostrokrzew paragwajski stanowi 
nasz rodzimy, należący do tego samego taxonu ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium). Jest to 
surowiec do tej pory bardzo słabo opisany. Wykazaliśmy w obu taksonach obecność saponin 
i triterpenów z tej samej grupy (z układem kwasu oleanowego i amyryny) jak również frakcji 
polifenolowej czy kwasów fenolowych. Jednak przy wyższej zawartości związków fenolowych. 
Celem badań była ocena wpływu dłuterminowego podawania do wody pitnej szczurów Zucker 
ekstraktów z  Ilex aquifolium lub Ilex paraguariensis na na poprawę tolerancji glukozy. Po 8 
tygodniach suplementacji u  szczurów będących na czczo wykonano test tolerancji glukozy, 
podając 2 g glukozy /kg masy ciała. Z żyły ogonowej krew pobierano przed podaniem glukozy 
(czas 0), oraz po 30, 60, 90, 120 i  180 minutach. Po 30 min. wzrost stężenia glukozy był 
zbliżony w  poszczególnych grupach. Obniżenie glukozy we krwi po 180 min. było większe 
w grupach badanych. W grupie kontrolnej wyniosło 16%, natomiast aż 29,5% w przypadku Ilex 
paraguariensis i  29,4%  Ilex aquifolium. Wykazano, że związki biologicznie czynne w badanych 
ekstraktach taksonu Ilex mają potencjał antyglikemiczny.
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Zastosowanie materiałów węglowo-haloizytowych 
do usuwania ketoprofenu i naproksenu ze środowiska wodnego

Nina Rędzia, dziewit.n@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział Nauk 
Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Laura Frydel, laura.frydel@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.ujk.edu.
pl; Beata Szczepanik, beata.szczepanik@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, 
Wydział Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w  Kielcach, www.
ujk.edu.pl; Paweł Rogala, pawel.krzysztof.rogala@o2.pl, Zakład Chemii Fizycznej i  Teoretycznej, 
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; 
Piotr M. Słomkiewicz, piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział 
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl

Ketoprofen i naproksen należą do grupy farmaceutyków zwanych Niesteroidowymi Lekami 
Przeciwzapalnymi (NLPZ). Ich powszechne stosowanie w  leczeniu bólu i  stanów zapalnych 
sprawia, że ich pozostałości przedostają się do środowiska wodnego i  mogą negatywnie 
wpływać na organizmy wodne oraz lądowe. W  związku z  tym poszukuje się skutecznych, 
tanich oraz ekologicznych metod usuwania tych związków ze środowiska.

Do metod usuwania farmaceutyków ze środowiska wodnego zalicza się: biodegradację, 
procesy filtracyjne, zaawansowane procesy utleniania oraz adsorpcję. Głównymi zaletami 
procesów adsorpcyjnych są: ekonomiczność, prosty sposób prowadzenia procesu oraz 
efektywność i  możliwość usuwania zanieczyszczeń bez jednoczesnego powstawania 
szkodliwych produktów rozkładu. Skutecznymi adsorbentami stosowanymi do usuwania 
NLPZ są materiały węglowo-haloizytowe, łączące niski koszt naturalnego adsorbentu, jakim 
jest haloizyt (HW), ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń przez materiał węglowy.

Celem pracy było zbadanie wpływu modyfikacji haloizytu, masy adsorbentu, czasu kontaktu, 
stężenia adsorbatu i pH roztworu na proces adsorpcji ketoprofenu i naproksenu z roztworów 
wodnych. Najlepsze właściwości adsorpcyjne w  stosunku do ketoprofenu i  naproksenu 
wykazał adsorbent 30%C-HW (prekursor węgla  – 30% mas. roztwór sacharozy), który 
wykazywał największą zawartością węgla w porównaniu z adsorbentami HW, 5%C-HW, 10%C-
HW i 20%C-HW (prekursor węgla – 5, 10 i 20% mas. roztwór sacharozy). Stopień usuwania 
ketoprofenu i naproksenu wzrastał ze wzrostem masy adsorbentu (zakres masy 0,1-1 g). Stan 
równowagi adsorpcyjnej następował po 8 godz. Stężenie adsorbatu i pH środowiska w istotny 
sposób wpływało na proces adsorpcji ketoprofenu i naproksenu z wody.
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OBSZAR NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH

Dyslokacja aktywności wody 
w różnych warstwach sera z masy parzonej

Jakub Biegalski, jakub-biegalski@wp.pl, Katedra Jakości Produktów Mleczarskich, Wydział Nauk 
o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, Poznań, 
Poland; Dorota Cais-Sokolińska, cais@up.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów Mleczarskich, 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 
31, Poznań, Poland; Paulina Bierzuńska, paulina.bierzunska@up.poznan.pl, Katedra Jakości 
Produktów Mleczarskich, Wydział Nauk o  Żywności i  Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, Poznań, Poland

Na całym świecie spotkać można tysiące skrajnie różniących się od siebie rodzajów sera. 
Różnić mogą się smakiem, zapachem, wyglądem, konsystencją, barwą, twardością, składem 
chemicznym, rodzajem zastosowanej mikroflory, warunkami produkcji i  dojrzewania. 
Bardzo popularne w  ostatnim czasie są sery z  masy parzonej z  uwagi, m.in. na wędzony 
posmak i  na wszechstronne wykorzystanie kulinarne. Stąd, znaczenia nabiera analiza 
zakresu zmian podczas ich przechowywania, a  zwłaszcza roli wody. Termodynamicznym 
miernikiem potencjału chemicznego wody jest jej aktywność, która ma ogromy wpływ na 
cechy jakościowe i  trwałość produktu. Celem pracy była ocena aktywności wody w różnych 
warstwach sera z  masy parzonej pakowanego próżniowo i  przechowywanego w  różnych 
warunkach temperaturowo-czasowych. Pomiaru aktywności wody (aw) dokonano przy użyciu 
AquaLab 4TE (Decagon Devices Inc., Pullman, USA). Aktywność wody sera z masy parzonej 
wyniosła od 0,9157 do 0,9661 (-). Wykazano istotnie większą wartość aw warstwy środkowej 
sera w porównaniu do brzegowej. Różnica ta zatarła się w serze przechowywanym 10 dni. Po 
przechowywaniu zmierzono istotnie większą wartość aw warstwy zewnętrznej sera. Im wyższa 
była temperatura przechowywania tym ta zmiana była większa. Tak duże zróżnicowanie 
wartości aw poszczególnych warstw sera z masy parzonej w zależności od czasu i temperatury 
wskazuje na fakt dyslokacji wody, a tym samym na konieczność zapewnienia odpowiednich 
warunków przechowalniczych.

Hodowla rodzimych gatunków trzmieli w Polsce

Monika Lik, molik@utp.edu.pl, Katedra Biologii i  Środowiska Zwierząt, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, w Bydgoszczy, www.whibz.utp.edu.pl; Dominika Gulda, zoo.rada@
myslecinek.pl, Ogród Zoologiczny Rada Naukowo-Dydaktyczna Ogrodu Zoologicznego, Leśny Park 
Kultury i  Wypoczynku Myślęcinek Sp. z  o.o., www.zoo.bydgoszcz.com; Tamara Samsonowicz, 
zoo@myslecinek.pl, Ogród Zoologiczny, Rada Naukowo-Dydaktyczna Ogrodu Zoologicznego, 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o., www.zoo.bydgoszcz.com

Dziko żyjące populacje trzmieli na świecie wymierają w  szybkim tempie. Przyczyn 
zmniejszania liczebności tych pszczołowatych dopatruje się w  intensyfikacji rolnictwa, 
zmianach klimatycznych oraz w  urbanizacji. W  porównaniu z  pszczołami, których rola 
w  zapylaniu roślin jest powszechnie znana, wzmianki o  trzmielach pojawiają się raczej 
okazjonalnie, a  przecież trzmiele w  naszej strefie klimatycznej zapylają ok. 400 gatunków 
roślin ważnych dla rolnictwa i ogrodnictwa. 
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Trzmiele dokonują oblotów nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
wykazują wysoką aktywność w  dzień, mają niewielkie wymagania świetlne oraz termiczne 
a  także chętnie zakładają gniazda w  warunkach sztucznych, co nie znaczy jednak, że ich 
hodowla jest łatwa. Hodowanie trzmieli stanowi jedną z  metod ich ochrony, dzięki czemu 
możliwe staje się nie tylko wykorzystywania tych błonkówek do zapylania roślin uprawianych 
przez człowieka, ale także zasilanie lokalnych populacji zdrowymi i  silnymi rodzinami 
trzmieli. W  Polsce hodowany jest głównie trzmiel ziemny (Bombus terrestris), niekiedy 
trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius), co stanowi tylko niewielką część spośród gatunków 
krajowych. Niestety zamiast zachęcać hodowców do wyboru polskich trzmieli jako gatunków 
hodowlanych, sprowadza się rodziny z obszaru basenu Morza Śródziemnego, nieprzystosowane 
do życia w naszym klimacie, które krzyżują się z rodzimymi populacjami osłabiając materiał 
genetyczny. 

Celem niniejszej pracy jest przegląd badań dotyczących biologii i hodowli gatunków trzmieli 
żyjących w Polsce.

Ilość ATP zmierzona na podstawie bioluminescencji na wieczkach 
kubków jednorazowych po kawie z mlekiem jako narzędzie do 

zmniejszenia obciążenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych

Jakub Biegalski, jakub-biegalski@wp.pl, Katedra Jakości Produktów Mleczarskich, Wydział Nauk 
o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, Poznań, 
Poland; Dorota Cais-Sokolińska, cais@up.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów Mleczarskich, 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 
31, Poznań, Poland; Łukasz K. Kaczyński, lukasz.kaczynski@up.poznan.pl, Katedra Jakości 
Produktów Mleczarskich, Wydział Nauk o  Żywności i  Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, Poznań, Poland

Atrybutem aktywnego konsumenta często jest kubek z napojem. Jest on wykorzystywany 
do napojów zimnych (np., soków owocowych) i  podawanych na gorąco (np. kawy, herbaty, 
gorącej czekolady). Obecnie można zauważyć tendencję zastępowania kubków jednorazowych 
jednym kubkiem wielokrotnego użytku. Barierą do powtórnego ich wykorzystania, a zwłaszcza 
wieczka i ustnika jest brak wiedzy o jego faktycznej czystości mikrobiologicznej. Celem badań 
było oszacowanie ryzyka występowania czynnika etiologicznego na wieczkach jednorazowych 
ponownie użytych. Oceniono ogólną aktywność metaboliczną drobnoustrojów poprzez pomiar 
ilości ATP wykorzystując zjawisko bioluminescencji. Detekcję mikroorganizmów prowadzono 
z  powierzchni abiotycznej (PP/PS) na wieczkach kubków jednorazowych użytych jeden raz 
i  wielokrotnie do wypicia kawy z  mlekiem. Dokonano wymazu z  powierzchni w  kształcie 
koła o średnicy 1,5 cm wokół otworu ustnika, co stanowi miejsce bezpośredniego kontaktu 
ust konsumenta z  wieczkiem. Wykazano, że użycie tylko jeden raz wieczek zwiększyło 
prawie 9-krotnie ilość ATP, średnio z  76,16 do 673,62 RLU/cm2. Natomiast na wieczkach 
użytych powtórnie zmierzono 956,57 RLU/cm2. Gwałtowne (32-krotne) zwiększenie ilości 
ATP nastąpiło na wieczkach wskutek dalszego ich użycia. Wyniki eksperymentu wskazują 
na możliwość ponownego wykorzystania wieczek w  czasie nie dłuższym niż 2 godziny 
od pierwszego spożycia napoju. Może mieć to wpływ na ograniczenie ilości powstających 
odpadów z tworzyw sztucznych.
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Termografia dynamiczna w ocenie zaburzeń motoryki kończyny 
miednicznej u kuca z chorobą zwyrodnieniową – case raport

Dominika Gulda, zoo.rada@myslecinek.pl, Ogród Zoologiczny, Rada Naukowo-Dydaktyczna 
Ogrodu Zoologicznego, Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o., www.zoo.bydgoszcz.
com; Monika Lik, molik@utp.edu.pl, Katedra Biologii i  Środowiska Zwierząt, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, w Bydgoszczy, www.whibz.utp.edu.pl; Malwina Jankowska, zoo@
myslecinek.pl, Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o., www.zoo.bydgoszcz.com

W  ogrodach zoologicznych długość życia zwierząt jest zdecydowanie wyższa od średniej 
dla gatunków dziko żyjących oraz zwierząt hodowlanych i  użytkowych. W  związku 
z  tym, u  zwierząt w  chowie zamkniętym obserwuje się schorzenia związane z  podeszłym 
wiekiem. W  myśl działań na rzecz dobrostanu poszukuje się nieinwazyjnych metod oceny 
występowania i  stopnia zaawansowania zmian patologicznych w  obrębie aparatu ruchu. 
U  opisywanego przypadku kuca (Equus caballus), rejestrowano zmiany zwyrodnieniowe 
w obrębie prawej kończyny miednicznej przez okres 3 miesięcy w odstępach 2-3 dniowych, 
z  jednoczesnym podawaniem preparatów odżywiających chrząstkę stawową i  stosowaniem 
zoofizjoterapeutycznych ćwiczeń kinetycznych. Ocena termowizyjna wykonywana w  czasie 
rzeczywistym pozwoliła zarejestrować bieżący stan zwierzęcia. 

Celem pracy była ocena postępów terapii z  użyciem wideorejestratora pirometrycznego 
u  kuca geriatrycznego z  chorobą zwyrodnieniową. Oceniano średnie wartości mierzone 
w 3 punktach w obrębie stawów: pęcinowego, skokowego i kolanowego oraz pomiary odcinkowe 
dla całej kończyny przed rozpoczęciem i  po zakończeniu ćwiczeń. Prowadzone ćwiczenia 
obejmowały: zgięcia i wyprosty w stawie pęcinowym i skokowym, kroczenie po okręgu (volta 
na obie strony), slalom i codzienna pielęgnacja kopyt (rozczyszczanie).

Zastosowany w ogrodzie zoologicznym program ćwiczeń kinetycznych spowodował powrót 
do wzorca kroczenia, niwelując zaburzenia trakcji ruchu (kulawiznę). Zaobserwowano też 
uelastycznienie kończyny podczas zgięcia oraz kroczenia na volcie.

Wpływ uprawy bezorkowej na metanotrofię gleby

Kinga Proc, k.proc@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, www.ipan.
lublin.pl; Piotr Bulak, p.bulak@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, 
www.ipan.lublin.pl; Michał Beczek, m.beczek@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii Środowiska 
Przyrodniczego, www.ipan.lublin.pl; Rafał Mazur, r.mazur@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii 
Środowiska Przyrodniczego, www.ipan.lublin.pl; Sylwia Duda-Saternus, s.duda-saternus@
taylor.lublin.pl, Taylor Sp.z.o.o Zakład Badań i Rozwoju, Instytut Medycyny Wsi Zakład Zdrowia 
Kobiet; Katarzyna Jaromin-Gleń, k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii 
Środowiska Przyrodniczego, www.ipan.lublin.pl; Karolina Tkaczyk, k.tkaczyk@ipan.lublin.pl, 
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, www.ipan.lublin.pl; Cezary Polakowski, 
c.polakowski@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, www.ipan.
lublin.pl; Giorgia Pertile, g.pertile@ipan.lublin.pl, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina www.
ipan.lublin.pl; Agata Gryta, a.gryta@ipan.lublin.pl, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, 
www.ipan.lublin.pl; Karolina Oszust, k.oszust@ipan.lublin.pl, Zakład Badań Systemu Gleba-
Roślina www.ipan.lublin.pl; Jacek Panek, j.panek@ipan.lublin.pl, Zakład Badań Systemu 
Gleba-Roślina www.ipan.lublin.pl; Andrzej Bieganowski, a.bieganowski@ipan.lublin.pl, Zakład 
Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, www.ipan.lublin.pl



232

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

W zależności od warunków wodno-powietrznych panujących w glebie może ona wydzielać 
metan (metanogeneza) lub go pochłaniać (metanotrofia). Metanogeneza zachodzi 
w środowisku anaerobowym, np. podczas długotrwałego zalania gleby, natomiast metanotrofia 
występuje wtedy, gdy tylko niektóre pory glebowe wypełnione są wodą a  zawartość tlenu 
w powietrzu glebowym jest wyższa. Ze względu na te dwa procesy gleba pełni, więc ważną 
rolę w  obiegu metanu w  globalnym ekosystemie, z  uwagi na fakt, że metan ma potencjał 
cieplarniany 4-krotnie wyższy niż dwutlenek węgla jest aktualnie niezwykle istotne. 

Celem pracy było porównanie wpływu dwóch różnych systemów uprawy rolniczej – orkowej 
i bez orkowej na zjawisko metanotrofii glebowej. Pola eksperymentalne zlokalizowane były 
w  woj. lubelskim, powiecie zamojskim, na glebach Haplic Luvisol. Uprawianą rośliną była 
pszenica ozima. Próbki gleby do badania metanotrofii potencjalnej były pobierane w kwietniu, 
w  sezonie wegetacyjnym 2018. Powietrznie wysuszone próbki gleb zostały następnie 
zamknięte hermetycznie w  butelecze szklanej z  septą butylową, a  spadek stężenia metanu 
rejestrowany był na chromatografie gazowym Shimadzu (GC-2014). 

Znacznie intensywniejsza metanotrofia zachodziła na glebach spod uprawy orkowej, 
w  porównaniu z  bez orkowej. Orka powoduje przewietrzenie gleby, również w  głębszych 
warstwach oraz zmniejsza retencję wodną, co stwarza korzystniejsze warunki dla metanotrofii. 

Wstępna ocena aktywności enzymów keratynolitycznych grzybów 
Arthroderma  tuberculatum wyizolowanych z gleby zlokalizowanej 

w koloniach gawrona Corvus frugilegus

Justyna Bohacz, justyna.bohacz@up.lublin.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, https://www.up.lublin.pl/; 
Michał Możejko, michaltomasz.mozejko@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 
Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, https://www.up.lublin.pl/; 
Ignacy Kitowski, ignacyk@autograf.pl, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chemie, https://
pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/; Joanna Bednarz, joanna.bednarz@up.lublin.pl, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, https://
www.up.lublin.pl/; Teresa Korniłłowicz-Kowalska, teresa.kornilowicz@up.lublin.pl, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, https://
www.up.lublin.pl/

Grzyby keratynolityczne spotykane są w  środowiskach ze stałym dopływem materii 
keratynowej (pióra, sierść itp.). Duże skupiska ptaków, takie jak ich kolonie lęgowe przyczyniają 
się do generowania zauważalnych ilości keratyny w  glebie. Ptaki podczas przebywania 
w koloniach podczas lęgów nie tylko pierzą się ale także zostawiają zrzutki, niekiedy bogate 
w keratynę. W koloniach wieloletnich, co często ma miejsce, akumulacja natywnej keratyny 
może być znaczna. Dostająca się do gleby materia keratynowa wpływa na jej mikrobom 
przyczyniając się do wyselekcjonowania drobnoustrojów o  uzdolnieniach do biodegradacji 
trudnodegradowalnej natywnej keratyny. 

Celem pracy była ocena uzdolnień keratynolitycznych wybranych trzech szczepów grzybów 
Arthroderma tuberculatum wyizolowanych z  gleby pobranej w  kolonii gawrona Corvus 
frugilegus.

Oznaczanie uzdolnień wytypowanych grzybów  prowadzono  na pożywce płynnej 
zawierającej odpadowe pióra kurcząt  jako jedyne źródło węgla, azotu i  energii. Okresowo 
oznaczano aktywność proteazy i keratynazy.



233

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że badane szczepy Arthroderma 
tuberculatum wykazują uzdolnienia do rozkładu keratyny o zróżnicowanej aktywności enzymów 
keratynolitycznych. Szczep wykazujący najwyższą aktywność keratynazy charakteryzował się 
zazwyczaj najniższą aktywnością proteazy. Stwierdzono przy tym, że aktywność proteazy była 
najwyższa w początkowych dniach hodowli po czym spadała. Natomiast aktywność keratynazy 
odwrotnie, była wysoka w późniejszym czasie rozkładu piór. 

W ogólnym wniosku można stwierdzić, że badane szczepy grzybów można rozpatrywać jako 
potencjalne czynniki biodegradacyjne dla celów przemysłowego zagospodarowania odpadów 
keratynowych powstających podczas produkcji drobiu.

Badania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Nr 8/2020/D/IN.

Wykorzystanie przenośnego monitora skażeń 
LB 124 Scint do badań środowiskowych

Magda Żytka, magdazytka@interia.pl, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Instytut 
Rolnictwa, Ochrony i  Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet 
Rzeszowski, www.ur.edu.pl; Iwona Makuch-Pietraś, makuchiw@ur.edu.pl, Zakład Ochrony 
Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Instytut Rolnictwa, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium 
Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl

Problem niskiej emisji, jest coraz częstszym problemem, który dotyka środowiska 
przyrodniczego. Skutkiem niskiej emisji jest zjawisko smogu, które można zaobserwować 
coraz częściej na terenie miasta Rzeszowa, z  wyszczególnieniem osiedla Zalesie. W  celu 
zbadania przyczyny tego zjawiska, podjęto próbę przeprowadzenia badań, które miały na 
celu określenie poziomu radioaktywności środowiska glebowego w wyznaczonych punktach 
osiedla Zalesie, aby określić zmiany mogące nastąpić w wyniku emisji pyłów pochodzących 
z  gospodarstw domowych. W  wyznaczonych punktach wykonano pomiary za pomocą 
przenośnego monitora skażeń LB 124 Scint, który składa się z licznika scyntylacyjnego ZnS. 
Z  kolei w  pobranych próbkach gleby zostały wykonane podstawowe analizy: oznaczenie 
składu granulometrycznego, odczynu, zawartości substancji organicznej oraz pojemności 
sorpcyjnej. Badane gleby należały do średnich i  ciężkich, o  odczynie od kwaśnego do 
obojętnego. Charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem kwasowości hydrolitycznej, sumy 
kationów wymiennych, a  także zawartością substancji organicznej. Istotną kwestią była 
aktywność izotopów, która była znacząco wyższa w okresie jesiennym, niż w porze wiosennej 
zarówno w punktach kontrolnych, jak i obszarach zagrożonych emisją pyłów, co potwierdziły 
różnice istotne statystycznie. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy punktami kontrolnymi 
a punktami z obszaru zagrożonego niską emisją. 
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OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Aktywność fizyczna a funkcje wykonawcze 
w okresie późnej dorosłości – kierunki badań, koncepcje, perspektywy

Alicja Dąbal, alicja.dabal@poczta.umcs.lublin.pl, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl

W kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa oraz rosnących odsetków zachorowań 
na schorzenia otępienne, jednym z kluczowych wyzwań staje się klaryfikacja mechanizmów 
umożliwiających utrzymanie lub podniesienie jakości życia osób starszych. Szczególne 
zainteresowanie wzbudza aspekt aktywności własnej jednostki, obejmujący angażowanie 
się w  aktywność fizyczną. Badania pokazują, że ruch stanowi narzędzie potencjalnie 
przeciwdziałające obniżaniu poziomu funkcjonowania poznawczego z  wiekiem. Jednymi 
z głównych czynników mogących wyjaśnić istotę relacji aktywności fizycznej z funkcjonowaniem 
poznawczym osób w okresie późnej dorosłości są funkcje wykonawcze oraz obszary mózgowe 
z nimi powiązane. Powyższe spełniają nadrzędną rolę regulującą, kontrolującą i zarządzającą 
innymi procesami poznawczymi, będąc równocześnie elementami szczególnie wrażliwymi 
na proces starzenia się organizmu. W  pracy przedstawiono dotychczasowe kierunki badań 
oraz koncepcje dotyczące relacji aktywności fizycznej z  poziomem funkcji wykonawczych 
u osób starszych. Nakreślono możliwe kierunki uwidaczniających się zależności powyższych 
zmiennych, hipotezy odnoszące się do ich biologicznego podłoża, a  także perspektywy 
związane z  rozwojem badań w  rozpatrywanym obszarze. Zwrócono ponadto uwagę na 
trudności metodologiczne oraz niespójności wniosków pojawiające się w  opracowaniach 
poświęconych analizowanemu zagadnieniu.

Mocne strony i trudności w nauce szkolnej dziewcząt i chłopców 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej – 

perspektywa rodziców

Aleksandra Grzeszak, a.k.grzeszak@gmail.com; Katedra Psychologii Zdrowia i  Rehabilitacji, 
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, www.psych.uw.edu.pl

Doświadczenia związane z edukacją szkolną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (ASD) w Polsce są dotąd mało zbadane. Niniejsze badanie miało na celu sprawdzić jakie 
są ich mocne strony i trudności związane z nauką szkolną. Ponadto miało dostarczyć informacji 
na temat dziewcząt z  ASD, które wciąż pozostają mało poznaną grupą. W  badaniu zebrano 
informacje na temat 25 dziewcząt i 25 chłopców w normie intelektualnej z diagnozą autyzmu 
lub zespołu Aspergera, w wieku od 8 do 24 lat (M = 13,9). W tym celu posłużono się częściowo 
ustrukturyzowanymi wywiadami z  ich rodzicami – głównie matkami. Uzyskane dane zostały 
poddane analizie ilościowej, w tym porównaniom między grupami dziewcząt i chłopców. W toku 
analizy jakościowej wyszczególniono przykłady różnych typów mocnych stron i  trudności 
w nauce uczniów z ASD w relacji ich rodziców. Wyniki wskazały na istnienie zarówno różnic, 
jak i podobieństw międzypłciowych w badanych aspektach, a także pozwoliły nakreślić ogólną 
charakterystykę mocnych stron i trudności związanych z nauką szkolną dziewcząt i chłopców 
w  spektrum autyzmu i  normie intelektualnej. Otrzymane rezultaty mogą przyczynić się do 
tworzenia charakterystyki dziewcząt z ASD oraz mieć zastosowanie praktyczne, służąc lepszemu 
dostosowaniu nauczania do specyfiki uczniów ze spektrum autyzmu.
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Motywacja a płeć u sportowców

Maria Dziadkowiec, maryska.dziadkowiec@gmail.com, Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, https://www.awf.krakow.pl/; Zuzanna Węglarz, gorzelm@poczta.onet.pl, Akademia 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, https://www.awf.krakow.pl/

Motywacja to temat podejmowany bardzo często nie tylko przez naukowców, ale również 
przez przedsiębiorców, sportowców, działaczy społecznych, dzieci, czy młodzież. Jest to temat 
bardzo istotny i niezmiernie obszerny. Najkrócej można powiedzieć, że motywacja to impuls do 
działania, przypływ energii i chęci do realizacji celów. W sporcie poziom motywacji w bardzo 
dużym stopniu wpływa na wyniki zespołu (jeżeli dyscyplina jest grą zespołową) w zawodach 
oraz na wysiłek wkładany w  trening. Sport należy do świata mężczyzn potwierdzają to 
zarówno badania psychologii i socjologii, jak również praktyka sportowa. Postęp cywilizacji 
zmniejszył różnice pomiędzy światem kobiet i mężczyzn, podejmowane są działania na rzecz 
wyrównywania szans, równouprawnienia, a jedna sport jest nadal nazywany „męską wyspą”.  
W związku z powyższym celem artykułu była analiza porównawcza czynników motywujących 
kobiety i  mężczyzn do aktywności fizycznej. W  artykule podjęto próbę odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze:

1. Jakie można wyodrębnić grupy czynników motywujących do działania? Czym jest 
motywacja i motywowanie?

2. Jakie czynniki motywują kobiety, a jakie mężczyzn do aktywności fizycznej?
3. Czy występują różnice płciowe w motywacji? Jak tak to jakie?
Aby odpowiedzieć na pierwsze postawione pytanie badawcze dokonano przeglądu literatury 

zarówno polskiej, jak i zagranicznej. To pozwoliło przejść do kolejnego etapu analizy – badań 
własnych. W  tym etapie jako metoda badawcza została wykorzystana analiza odniesiona 
do literatury, raportów danych statystycznych oraz analiza i  ocena informacji uzyskanych 
w  wyniku badań ankietowych. Badania miały charakter pilotażowy i  ich celem było 
zweryfikowanie problemu badawczego, czyli sprawdzenie czy występują różnice w motywacji 
kobiet i  mężczyzn do aktywności fizycznej. W  badaniu ankietowym wykorzystany został 
autorski kwestionariusz ankiety, zawierający metryczkę oraz część zasadniczą, w  której 
zawarto pytania dotyczące motywacji wśród sportowców. Kwestionariusz został skierowany 
do zawodników uprawiających piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną na terenie Myślenic.  
Wyniki badań zostaną wykorzystane do sformułowania zaleceń jakie działania podejmować, 
aby zwiększać aktywność fizyczną wśród kobiet. 

Mój asystent robot – wyzwania terapii z zastosowaniem SAR

Justyna Gerłowska, justyna.gerlowska@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Psychologii Edukacyjnej 
i Diagnozy Psychologicznej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz zwiększenie jej dostępności 
wpłynął bezpośrednio na społeczną percepcję narzędzi do niedawna pozostających w sferze 
wyobraźni takich jak roboty oraz sztuczna inteligencja. W  chwili obecnej roboty asystenci 
są coraz śmielej wykorzystywane nie tylko w  celach promocyjnych i  informacyjnych lecz 
również w  terapii dorosłych i  dzieci. Zachwyt dostępnością oraz możliwościami robotów 
asystentów (Socially Assistive Robot – SAR) budzi jednak coraz więcej kontrowersji. Ze względu 
na specyfikę grupy robotów asystentów, jej różnorodność oraz przeznaczenie pojawiają się 
niekiedy sprzeczne głosy związane z zasadnością ich zastosowania w konkretnych grupach 
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klinicznych. Celem niniejszej pracy przedstawienie złożoności i różnorodności grupy robotów 
asystentów najczęściej wykorzystywanych w terapii osób starszych oraz wynikających z tego 
potencjalnych ryzyk i  zagrożeń. Zaprezentowane zostaną również główne kierunki rozwoju 
robotów asystentów wskazywane przez użytkowników.

Murale atrakcją turystyczną województwa śląskiego

Anita Magiera, a.magiera@interia.com, Studenckie Koło Naukowe „Miłośnicy Podróży”, Wydział 
Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; 
Anna Szymakowska, annaszymakowska96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, „Miłośnicy 
Podróży”, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie

Murale to wielkoformatowa, ścienna sztuka, zyskująca na popularności i bez wątpienia już 
od kilkunastu lat pełniąca istotną rolę w ikonografii miejskiej. Władze dużych miast w Polsce 
szybko dostrzegły ogromne korzyści z  murali – to ukłon w  stronę artystów, mieszkańców, 
ale i  TURYSTÓW. W  Krakowie, Poznaniu czy Łodzi turystyka muralowa przeżywa ogromny 
rozkwit  – władze miast organizują wiele festiwali, wystaw i  innych inicjatyw związanych 
z rozwojem i propagowaniem sztuki muralu, a także oferują szereg wycieczek i alternatywnych 
przewodników szlakiem dzieł sztuki już obecnych w  przestrzeniach miejskich. Samorządy 
i organizacje gwarantują, że warto zboczyć z utartych ścieżek i podążyć w głąb miasta w poszukiwaniu 
wielkoformatowych obrazów, ukrytych w  zakamarkach ulic, mostów, czy osiedli. Tego obecnie 
brakuje w  województwie śląskim. Dlatego też celem posteru naukowego jest zainteresowanie 
licznymi muralami już powstałymi w  województwie śląskim, a  także pokazanie alternatyw na 
odkrywanie „Innego” Śląska. Wielkoformatowe dzieła niegdyś krytykowane na szeroką skalę, dziś 
mogą stać się doskonałym celem krótkich, czy długich wycieczek turystycznych. To doskonała 
promocja turystyczna regionu mogąca przyciągnąć rzesze turystów.

Obowiązek stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności po 1 listopada 2019 r.

Kacper  Trzeszczkowski, ktrzeszczkowski@gmail.com, Wydział Prawa, Uniwersytet w  Białymstoku, 
www.prawo.uwb.edu.pl

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną najważniejsze aspekty funkcjonowania mechanizmu 
podzielonej płatności. Od dnia 1 listopada 2019  r. wszedł w  życie obowiązek stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności, który zastąpił odwrotne obciążenie. Do ustawy o podatku 
od towarów i  usług wprowadzono nowy załącznik nr 15, zawierający katalog tzw. towarów 
i usług „wrażliwych”.

Od 1 listopada 2019 r. każdy podatnik (również zwolniony z podatku od towarów i usług) ma 
obowiązek stosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu zapłaty przelewem 
bankowym faktury, która spełnia trzy cechy:

1. jej wartość brutto przekracza 15 tysięcy złotych,
2. co najmniej jedna pozycja na fakturze to towar lub usługa wymieniona w załączniku nr 15,
3. fakturę wystawił czynny podatnik podatku od towarów i usług, który wykonał czynności 

udokumentowane tą fakturą.
Oprócz poruszenia aspektów teoretycznych, w  tym sankcji grożących za niezastosowanie 

mechanizmu podzielonej płatności, zostaną podane liczne przykłady praktyczne oraz 
wątpliwości, które zgłaszają przedsiębiorcy obowiązani do stosowania mechanizmu.
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Problem przeludnienia z zakładach karnych

Magdalena Trzeszczkowska, magdalena.nasuta@gmail.com, Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku

Celem wystąpienia jest poruszenie problemu braku równości między liczą osób skazanych, 
odbywających karę pozbawienia wolności a  pojemnością jednostek penitencjarnych. 
Przeludnienie w  zakładach karnych jest zagadnieniem złożonym nie tylko ze względu na 
występujące negatywne skutki, ale także trudności w  rozwiązaniu tego problemu zarówno 
w Polsce, jak i wielu krajach Europy i świata.

Dane statystyczne udostępnione przez Służbę Więzienną z dnia 31 marca 2019 r. wskazują, że 
w polskich jednostkach penitencjarnych przebywa 75 041 osadzonych. Zaludnienie oddziałów 
mieszkalnych wynosi 93,6%, zatem pojemność oddziałów mieszkalnych wynosiła 78 166 
miejsc zakwaterowania. Należy zauważyć, że osadzeni przebywają w  celach mieszkalnych 
o minimalnej powierzchni wynoszącej zaledwie 3 m² na jednego osadzonego. Powierzchnia 
jest jedną z najmniejszych w Europie.

Zespół Prawa Karnego Wykonawczego Komisji Reformy Prawa Karnego wskazał, że liczba 
osób skazanych, przebywających w jednostkach penitencjarnych, nie powinna przekraczać 40 
000, aby możliwe było efektywne wykonywanie kary pozbawienia wolności. 

Ze względu na nieustannie aktualny problem przeludnienia w zakładach karnych, podjęcie 
rozważań na temat objęty wystąpieniem jest istotne i uzasadnione.

Religijność a terapia zaburzeń odżywania. Studium przypadku

Dariusz Tułowiecki, dariusz.tulowiecki@gmail.com; Instytut Nauk Socjologicznych, 
Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, 
wsr.uksw.edu.pl

Celem wystąpienia jest ukazanie religijności młodej kobiety będącej na etapie terapii 
zaburzeń odżywania. Badana jest mieszkanką metropolii warszawskiej, posiada wykształcenie 
wyższe, mieści się w przedziale wiekowym 30-40 lat. Materiał empiryczny uzyskano w ramach 
serii wywiadów z osobą przeżywającą zaburzenia odżywania, która podjęła terapię w grupie 
Anonimowych Jedzenioholików. Zaburzenia odżywania miały u  niech charakter anoreksji, 
uzależnienia od diety oraz bulimii. W ramach grupy badana osoba przechodzi etapy dwunastu 
kroków anonimowych jedzenioholików, które zakładają uznanie swojej bezradności wobec 
zaburzeń odżywania, odkrycia Siły Większej, która może przywrócić zdrowie, oddanie Bogu – 
Sile Większej własnego życia, budowanie poprzez modlitwę więzi z Bogiem, jakkolwiek jest 
On pojmowany. Badana jest młodą kobietę, deklarującą się jako wierząca katoliczka, silnie 
zdystansowana do instytucji Kościoła katolickiego, wypełniająca odpowiadające jej praktyki 
religijne, mająca wysoki wskaźnik tolerancji religijnej, dla której Bóg jest istotą relacyjną.

Rola kuratora sądowego w readaptacji społecznej osadzonych

Anna Maria Zarzycka, annazarzycka001@gmail.com, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Poster przedstawia zagadnienia z  tematyki resocjalizacyjnej dotyczącej kurateli sądowej. 
Szczególne znaczenie zostało tu przypisane readaptacji społecznej osadzonych, którzy to 
wymagają wyjątkowej opieki ze strony kuratorów zarówno sądowych jak i społecznych. Osadzony 
przedterminowo zwolniony z zakładu karnego zobligowany jest do współpracy z kuratorem, 
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który pełni tu rolę „osoby wspierającej”, osoby pomagającej w powtórnym przysposobieniu do 
społeczeństwa, nierzadko po długim pobycie w zakładzie karnym. O osobach przedterminowo 
zwolnionych nie można powiedzieć, że ich kara została zakończona  – przeciwnie, zostali 
oni poddani próbie czy wolność nie zaszkodzi im w  powrotności do społeczeństwa. Rola 
kuratora w  takim aspekcie jest nie do ocenienia  – pomaga on ludziom zdeprawowanym 
podczas ich trudnej drogi w powrocie do „normalnego życia”. Kurator pomaga takim osobom 
w  przyswojeniu poprawnych wzorców postepowania z  drugim człowiekiem, przygotowuje 
ich do podjęcia pracy po długim okresie absencji. Jest osobą, bez której proces readaptacji 
osadzonych nie mógłby być kompletny.

Rozwiązania prawne związane z nadzorem penitencjarnym

Magdalena Trzeszczkowska, magdalena.trzeszczkowska@wskip.edu.pl, Instytut Badawczo- 
Rozwojowy, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Nadzór penitencjarny jest kontrolno-nadzorczą instytucją prawa karnego wykonawczego, 
którego istota to kontrola prawidłowości wykonywania kary oraz organów bezpośrednio 
odpowiedzialnych za postępowanie wykonawcze.

Poster stanowi analizę tej instytucji – między innymi wskazuje sposób jego wykonywania 
w Polsce i przedstawia rozwiązania w wybranych państwach europejskich. 

Przedstawiono wybrane uregulowania stosowane w  polskim prawie: przepisy kodeksu 
karnego wykonawczego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego oraz art. 426 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, a także zestawienie regulacji stosowanych w wybranych 
państwach europejskich (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania), będących odpowiednikami 
nadzoru penitencjarnego w Polsce, ze wskazaniem właściwych aktów prawnych. 

Wskazano także wnioski i  rekomendacje dla krajowych rozwiązań nadzoru sądowego nad 
wykonywaniem kar pozbawienia wolności

Social media marketing – rola mediów społecznościowych 
w strategii marketingowej

Paulina Potyrańska, p.potyranska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów, 
Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Wzrost popularności i rozwój mediów społecznościowych oraz nowych technologii powodują 
zmiany zachowań konsumentów, jak również procesów zakupowych. Portale społecznościowe 
umożliwiły przedsiębiorstwom dotarcie do znacznie większej grupy odbiorów w porównaniu do 
tradycyjnych mediów. Media społecznościowe charakteryzują się nieograniczonym zasięgiem, 
powszechnym dostępem, bezpłatnością lub niedużymi opłatami, prostotą w  obsłudze oraz 
natychmiastowością reakcji. Celem tej pracy jest pokazanie roli mediów społecznościowych 
jako kanału komunikacji marketingowej. Wykorzystano metodę CAWI (badań online) oraz desk 
research. Przeprowadzone badania umożliwiły zbadanie efektywności social media marketingu 
oraz sformułowanie wniosków, z których najistotniejszym jest to, że pomimo występujących 
niedogodności, działanie przedsiębiorstw w  mediach społecznościowych jest jednym 
z  bardziej skutecznych elementów strategii marketingowej. Każdy spośród ankietowanych 
posiada przynajmniej jedno konto istniejące na jednym z portali społecznościowych. Daje to 
ogromne możliwości do rozwoju wizerunku marki przedsiębiorstwa, dialogu z konsumentami 
oraz prowadzi do stania się integralnym członkiem społeczności internetowej.
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Wykorzystanie koncepcji „hedgehog” 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, UEK Kraków

Nauka nie jest tylko intelektualna, ale jest również emocjonalna, społeczna i etyczna. Proces 
uczenia się, zdobywania wiedzy i zarządzania nią musi obejmować całą organizację. W oparciu 
o  wyżej przedstawione aspekty powinna być formułowana strategia. Na uwagę zasługuje 
koncepcja „hedgehog” (prostoty w  trzech kręgach lub koncepcja jeża), w  której następuje 
przyrównanie do dwóch zwierząt lisa i  jeża. J. Collins rozwinął to porównanie i  w  swojej 
koncepcji wskazał, że organizacje mają większe szanse na sukces, jeśli skupią się na jednej 
rzeczy i robią to dobrze. Dzięki temu mogą pokonać swoich konkurentów i stać się naprawdę 
wielkimi firmami. W  swojej koncepcji prezentuje trzy oddzielne kręgi. Pierwszy zrozumieć 
co jest pasją organizacji, drugi co robię lepiej niż konkurenci, trzeci krąg określenie, co jest 
dobrym generatorem przychodów.

Z tych względów celem niniejszego opracowania było wskazanie jak wykorzystanie koncepcji 
„hedgehog” wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwem i  poprawę jego konkurencyjności. 
W pracy postawione zostały następujące pytania badawcze: czym charakteryzuje się koncepcja 
„hedgehog”? Jakie są uwarunkowania jej wdrażania? Jaki jest wpływ omawianej koncepcji na 
zarządzanie przedsiębiorstwem i jego konkurencyjność?
Badania zostały przeprowadzone w  oparciu o  analizę literatury zarówno polskiej, jak 
i zagranicznej, jak również w oparciu o badania własne, które oparto na analizie przypadku.

Znaczenie jakości zasobów żywnościowych 
w ograniczeniu strat spożywczych

Agnieszka Piotrowska-Puchała, agnieszka.piotrowska@uer.edu.pl, Katedra Ekonomii 
i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR Kraków

Jednym z bodźców decydujących o efektywności wykorzystania zasobów żywnościowych jest 
ich jakość. Wyraża ona przydatność dóbr surowcowych, półproduktów i produktów gotowych 
do celów produkcyjnych, przechowywania, transportu czy bezpośredniej konsumpcji. Jakość 
nabywanych i  spożywanych produktów żywnościowych lub ich składowych jest jednym 
z najważniejszych czynników decydujących o zdrowiu a nawet życiu ludzi. Racjonalne zakupy, 
dobrych jakościowo produktów są połową sukcesu do prawidłowego ich przechowywania 
i  domowego przetwarzania oraz ilości wyrzucanej żywności. Coraz częściej dla klienta 
liczy się jakość a  nie ilość kupowanej i  spożywanej żywności. W  ocenie jakości produktów 
żywnościowych duże znaczenie mają trzy cechy: zdrowotność, odczucia sensoryczne oraz 
trwałość. To właśnie od trwałości w dużym stopniu zależy wielkość strat w produktów w czasie 
ich transportu czy składowania. 

Celem wystąpienia jest, w  ujęciu teoretycznym, zaprezentowanie wybranych aspektów 
decydujących o wyborze i spożyciu produktów żywnościowych o wysokiej jakości początkowej. 
Zastosowano metodę krytycznego przeglądu źródeł dostępnej literatury zarówno krajowej jak 
i zagranicznej. 
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Znajomość właściwości mikrofal wśród studentów 
Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Krzysztof Melski, k.melski@ue.poznan.pl, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Instytut 
Nauk o Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl

Współczesna cywilizacja szeroko wykorzystuje promieniowanie mikrofalowe, m.in. 
w: telekomunikacji, radiolokacji, technologii materiałowej, przemyśle spożywczym oraz 
w  gospodarstwach domowych do ogrzewania potraw w  kuchenkach mikrofalowych. 
Największe znaczenie społeczne, techniczne i ekonomiczne mają i będą miały w najbliższej 
przyszłości systemy telekomunikacyjne, w  tym wprowadzanego aktualnie standardu 5G, 
które według przewidywań dokonają rewolucji w funkcjonowaniu globalnego społeczeństwa 
i gospodarki. W świadomości społecznej funkcjonuje wiele, nie zawsze uzasadnionych, obaw i opinii 
o szkodliwości promieniowania mikrofalowego, a także przygotowanej z jego użyciem żywności. 
Nie mniejsze emocje wzbudzają telefony komórkowe i anteny stacji bazowych sieci komórkowych.

W  prezentowanym badaniu poddano analizie znajomość natury fizycznej, zastosowań 
i wpływu na organizm ludzki mikrofal. Ankietę przeprowadzono w 2019 r. wśród studentów 
I  roku studiów towaroznawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, w  pierwszych 
tygodniach po podjęciu studiów – poziom wiedzy maturzysty. Otrzymane wyniki porównano 
z otrzymanym z analogicznej ankiety z lat 2003 i 2013.

Badanie wykazało znajomość zakresu widma elektromagnetycznego, w którym występują 
mikrofale na poziomie ok. 50% – znacznie wyższym niż we wcześniejszych badaniach. Co 
najmniej niekorzystny wpływ mikrofal na organizm ludzki wskazało ok. 60 % badanych, 
podczas gdy w poprzednich edycjach badania było to ok. 10 pp. więcej osób.
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OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Badania dyfrakcji rentgenowskiej oraz spektroskopii wibracyjnej 
połączone z analizą wielowymiarową dla nowych kokryształów 

chalkonu ksantohumolu

Iwona Budziak-Wieczorek, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 
15, 20-950 Lublin

Celem przedstawionej pracy była synteza nowych kokryształów ksantohumolu, który 
występuje głównie w  żeńskich kwiatostanach szyszek chmielu. Ksantohumol wykazuje 
wyjątkowe właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe oraz przeciwzapalne 
jednakże, jego biodostępność jest uważana za wyjątkowo niską. Kokrystalizacja staje się 
być coraz to bardziej obiecującym sposobem na zwiększenie biodostępności związków 
biologicznie czynnych. W  części eksperymentalnej została przedstawiona synteza i  analiza 
struktur kokryształów czerech układów. Koformerami były nikotynamid, acetamid, glutarimid 
oraz kofeina. Opis upakowania oraz oddziaływań międzycząsteczkowych otrzymanych 
związków został wykonany z  wykorzystaniem danych rentgenowskiej analizy strukturalnej 
monokryształów. Została wykonana także spektroskopia w  podczernieni, spektroskopia 
Ramana oraz analiza wielowymiarowa PCA i HCA. Wyniki dostarczyły szczegółowych informacji 
na temat syntonów odpowiedzialnych za stabilizację sieci krystalicznej i wszystkich wiązań 
wodorowych zaobserwowanych w  sieci krystalicznej. Zastosowanie FTIR i  spektroskopii 
ramanowskiej potwierdziło, że faza krystaliczna otrzymanych kokryształów była zupełnie 
inną fazą krystaliczną powstałą w  wyniku interakcji międzycząsteczkowych. Analiza 
wielowymiarowa wykazała istotne zmiany w  widmach spektroskopowych i  potwierdziła, 
że może być zastosowana w  połączeniu ze spektroskopią wibracyjną w  celu szybkiego 
przeszukiwania nowych faz krystalicznych.

Badania własności fizyko-chemicznych układów 
GaxFe(3-x)O4 (x=0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8)

Marta Orzechowska, m. orzechowska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 
Uniwersytet w  Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Katarzyna Rećko, k.recko@uwb.edu.pl, Wydział 
Fizyki, Uniwersytet w  Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Dariusz Satuła, d.satula@uwb.edu.pl, 
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl

Nanostruktury oparte na Fe3O4 domieszkowanym czy o  modyfikowanej powierzchni 
skupiły uwagę wielu badaczy ze względu na obiecujące aplikacje biomedyczne. Do tej grupy 
związków zaliczono nanocząstki ferrytowe o  budowie warstwowej typu rdzeń  – powłoka, 
gdzie rdzeniem był magnetyt, a  płaszczem ferryt galowy, i  na odwrót Fe3O4/GaxFe(3-x)O4, 
z domieszką Ga – x rosnącą do 0.8. Optymalną metodą otrzymywania takich układów okazał 
się rozkład termiczny z acetyloacetonianów metali III. Dyfrakcja X i neutronów potwierdziła 
homogeniczność, uporządkowanie i wyraźny magnetyzm nanocząstek. Stała sieci struktury 
krystalicznej okazała się nieczuła na domieszki galu, w całym zakresie badanych koncentracji. 
Niezależnie od lokalizacji Ga w strukturze rdzeń-powłoka, rozmiar cząstek maleje z rosnącą 
koncentracją galu. Układy wykazały strukturę ferrimagnetyczną. Spektroskopia Mössbauera 
pozwoliła na analizę rozkładu pól nadsubtelnych związanych z  podsieciami struktury 
spinelu oraz fluktuacji superparamagnetycznych (FS). Badania kalorymetryczne potwierdziły 
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dużą czułość współczynników absorpcji swoistej (SAR) na koncentrację i  lokalizację galu. 
Wartości otrzymanych SAR-ów były na poziomie tych charakteryzujących nanocząstki 
o potwierdzonych bio-zastosowaniach. Nanocząstki z GaxFe3-xO4 w płaszczu ujawniły FS dużo 
wcześniej z rosnącym x niż nanocząstki z GaxFe3-xO4 w rdzeniu. Natomiast te ostatnie ujawniły 
tendencję wzrostową współczynników SAR utrzymującą się do zawartości galu x = 0,6.

Dwa modele sieci złożonych

Magdalena Blacha, blacha.magdalena@wp.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, 
www.pollub.pl

Sieci złożone to stosunkowo nowy temat w  dziedzinie matematyki, łączący metody 
probabilistyki i teorii grafów. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie idei grafu losowego jako 
narzędzia do modelowania sieci złożonych oraz przedstawienie dwóch modeli takich grafów: 
Erdősa-Rényi’ego oraz Barabási’ego-Albert. Zaprezentowano teoretyczny opis konstrukcji 
obu modeli oraz przykładowe ich realizacje otrzymane w środowisku R. Wyznaczono wybrane 
parametry symulowanych sieci, a następnie dokonano porównania rezultatów otrzymanych 
podczas symulacji z  wynikami teoretycznymi wynikającymi z  odpowiednich twierdzeń. 
Zestawiono również efekty przeprowadzonych symulacji z teoretycznymi rozkładami stopni 
wierzchołków, które są jednym z  wyznaczników odróżniania od siebie sieci o  różnych 
własnościach. Dane wykorzystane podczas symulacji zostały wybrane w  taki sposób, żeby 
przedstawić działanie modeli w różnych warunkach. Na tej podstawie sformułowano wnioski 
pozwalające stwierdzić, kiedy symulacje dobrze odzwierciedlają sytuacje rzeczywiste. Na 
koniec porównano oba modele pod kątem możliwości ich wykorzystania w praktyce.

NHPI immobilizowany na silikażelu pokryty cieczą jonową 
zawierającą CoCl2 jako katalizator reakcji utleniania węglowodorów

Gabriela Dobras, Gabriela.Dobras@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, 
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Kornela Kasperczyk, kornela.kasperczyk@
gmail.com, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Śląska, www.polsl.pl; Beata Orlińska, Beata.Orlinska@polsl.pl, Katedra Technologii Chemicznej 
Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

N-hydroksyftalimid (NHPI) to wysoce aktywny katalizator reakcji utleniania węglowodorów 
tlenem. W celu usprawnienia separacji NHPI z mieszaniny poreakcyjnej i ponownego wykorzystania 
podejmowano próby jego immobilizacji na różnych nośnikach, np. krzemionkach, polimerach, 
cieczach jonowych oraz zeolitach. Niestety heterogenizacja NHPI często wiąże się ze spadkiem 
aktywności tego katalizatora. Rozwiązaniem tego problemu może być pokrycie heterogenicznego 
katalizatora warstwą cieczy jonowej. Technikę tę określa się mianem SCILL (z ang. Solid Catalysts 
with Ionic Liquid Layer). Film IL może mieć pozytywny wpływ na właściwości stałych katalizatorów 
oraz zmieniać stężenia substratów lub związków pośrednich na ich powierzchni.

W  naszej pracy, w  procesie utleniania etylobenzenu tlenem zastosowano NHPI 
immobilizowany poprzez wiązanie estrowe na nośniku krzemionkowym i  pokryty różnymi 
cieczami jonowymi zawierającymi rozpuszczony CoCl2. W  badaniach wykorzystano ciecze 
jonowe zbudowane z  kationów 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych oraz anionów [Cl], 
[OcOSO3], [CF3SO3], [BF4], [Br], [NTf2], [CH3COO], [Br], [CH3OSO3]. Podejmowano próby zawrotu 
wykorzystywanych układów katalitycznych. Heterogeniczny NHPI scharakteryzowano za 
pomocą FT-IR, SEM oraz analizy elementarnej. 
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Odzysk metali szlachetnych w układzie ciekły gal – membrana ciekła

Mateusz Sambor, mateusz.sambor@polsl.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej 
i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach, www.polsl.pl; Paweł Skóra, 
pawel.skora@polsl.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i  Elektrochemii, Wydział 
Chemiczny, Politechnika Śląska w  Gliwicach, www.polsl.pl; Marian Turek, marian.turek@polsl.pl, 
Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i  Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Śląska w Gliwicach, www.polsl.pl

Rozwój technologiczny powoduje wzrost produkcji odpadów elektrycznych i elektronicznych 
będących zagrożeniem dla środowiska naturalnego, stąd za zasadne uznać trzeba 
zainteresowanie tym problemem grona naukowego. Niniejsze badania stanowią próbę 
odpowiedzi na powyższe zagadnienie. Ich celem było opracowanie alternatywnej metody 
odzysku metali szlachetnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ciekły gal 
wykazuje zdolność do tworzenia spontanicznych stopów z metalami. Cechę tę wykorzystano do 
odzysku metali szlachetnych, poddając procesowi rozdziału próbkę reprezentatywną. Dalszy 
etap badań polegał na zastosowaniu w układzie polimerowej membrany inkluzyjnej, zdolnej 
do selektywnego rozdziału metali szlachetnych, co umożliwiło pracę modułu w sposób ciągły. 
Przeprowadzone badania wstępne udowodniły zdolność układu do rozdziału i  zatężania 
metali szlachetnych z próbki rzeczywistej. Ponadto, w przeciwieństwie do obecnych metod 
hydrometalurgicznych oraz pirometalurgicznych, sposób ten nie wymaga roztwarzania 
surowca w środowisku ługującym ani użycia wysokiej temperatury w celu rozdzielenia frakcji 
metalicznej od niemetalicznej.

Otrzymywanie glukozy z celulozy

Daria Zielińska, daria.d.zielinska@doctorate.put.poznan.pl, Zakład Polimerów, Instytut 
Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 
www.fct.put.poznan.pl; Sławomir Borysiak, slawomir.borysiak@put.poznan.pl, Zakład 
Polimerów, Instytut Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, 
Politechnika Poznańska, www.fct.put.poznan.pl

Biomasa lignocelulozowa jest jednym z  najpowszechniejszych surowców odnawialnych 
wykorzystywanych do produkcji biogazu, biodiesla i  innych form energii. Podstawowymi 
składnikami biomasy są celuloza, hemicelulozy i  lignina. Ostatnio przeprowadzono wiele 
badań dotyczących oceny możliwości zastosowania enzymów i biokatalizatorów w procesach 
biokonwersji celulozy w  kierunku jej przekształcenia do glukozy. Procesy te katalizowane 
przez celulazy uzależnione są od budowy nadmolekularnej celulozy, jak również oddziaływań 
międzycząsteczkowych. Obszary uporządkowane celulozy odpowiadają za wysoką odporność 
na rozkład enzymatyczny, natomiast frakcje nieuporządkowane są bardziej podatne na proces 
hydrolizy enzymatycznej. 

Celem badań była analiza produktów 4- oraz 24-godzinnej reakcji enzymatycznej hydrolizy 
celulozy z  wykorzystaniem mikroorganizmów, rodzaju Trichoderma oraz Aspergillus 
z dodatkiem celobiazy jako źródła enzymów. 

Wydajność reakcji biokonwersji celulozy analizowano metodą wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej sprzężonej z  detektorem refraktometrycznym (HPLC/RI) poprzez 
pomiar stężenia cukru prostego. Ponadto, w celu określenia wpływu modyfikacji enzymatycznej 
na strukturę celulozy wykorzystano szerokątową dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego 
(WAXS). 
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Analizując otrzymane wyniki HPLC/RI stwierdzono, iż głównym czynnikiem wpływającym 
na efektywność prowadzonej reakcji hydrolizy jest dobór odpowiedniego kompleksu 
enzymu celulolitycznego. Co więcej, analiza dyfraktogramów uzyskanych podczas badań 
rentgenowskich wykazała zmiany w strukturze materiału celulozowego. 

Badania finansowane w  ramach środków subwencji Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego nr 0912/SBAD/0903.

Przewodzące jonożele polimerowe

Aneta Lewandowska, aneta.b.lewandowska@doctorate.put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, 
Instytut Technologii i  Inżynierii Chemicznej; Agnieszka Marcinkowska, agnieszka.
marcinkowska@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i  Inżynierii 
Chemicznej; Piotr Gajewski, piotr.gajewski@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Instytut 
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Jonożele to materiały występujące w postaci usieciowanej struktury, w której ciecz jonowa 
(IL) jest immobilizowana w  stałej matrycy organicznej lub nieorganicznej. Materiały te 
posiadają integralność mechaniczną ciała stałego przy jednoczesnym zachowaniu właściwości 
cieczy jonowych. Jedną z metod otrzymania jonożeli jest fotopolimeryzacja układu monomer/
IL. Jako prekursory matrycy interesujące okazały się układy tiol-en, ze względu na dużą 
szybkość reakcji oraz brak wrażliwości na inhibicję tlenową. Jonożele znalazły szeroką 
gamę zastosowań m.in. w elektrochemii jako stałe elektrolity polimerowe (SEP), jak również 
w medycynie w systemach podawania leków.

Do badań zastosowano monomery: tris(3-merkaptopropionian) trimetylopropanu, 
1,3,5-trialliloksy-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion oraz bis(trifluorometylosulfonylo)
imidek 1-metylo-3-propyloimidazoliowy (IL). Przeprowadzono badania kinetyki reakcji 
fotopolimeryzacji tiol-en (izotermiczna różnicowa kalorymetria skaningowa) oraz 
przewodności jonowej (elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna ESI). 

Dodatek badanej cieczy jonowej powodował zwiększenie szybkości fotopolimeryzacji 
układu. Otrzymane jonożele charakteryzowały się przewodnością jonową > 1 mScm-1, dlatego 
materiały te mogą znaleźć praktyczne zastosowanie jako SEP.

Reakcja utleniającego rozszczepienia długołańcuchowych 
α-olefin do kwasów karboksylowych

Kamil Peckh, Kamil.Peckh@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra 
Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice; 
Gabriela Dobras, Gabriela.Dobras@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra 
Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice; 
Dawid Lisicki, Dawid.Lisicki@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra 
Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice; 
Beata Orlińska, Beata.Orlinska@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra 
Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, ul. Bolesława Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice

Utleniające rozszczepienie związków nienasyconych jest reakcją o  dużym znaczeniu 
przemysłowym jak i  w  syntezie organicznej. Obecnie, duże zainteresowanie budzi 
wykorzystanie tej metody w  syntezie kwasu adypinowego z  cykloheksenu oraz kwasów 
tłuszczowych z naturalnych olejów.
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Celem badań było opracowanie korzystnych parametrów procesu utleniania 
z  wykorzystaniem dodecenu jako modelowego surowca oraz ich zastosowanie w  procesie 
utleniania olefin długołańcuchowych C30+.

Opracowano nową metodę utleniającego rozszczepienia wykorzystującą jako surowce 
α-olefiny o długich łańcuchach węglowych, ze względu na ich wysoki potencjał wdrożeniowy. 
Proces utleniania pozwala podnieść wartość ciężkich frakcji zawierających olefiny α, 
pochodzących z  procesów oligomeryzacji etylenu lub krakingu niektórych polimerów 
poużytkowych. Proces ten stwarza więc możliwość zastosowania surowca pochodzącego 
z przetwórstwa odpadów (frakcji poużytkowych) wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz wykorzystuje ekologiczne czynniki utleniające takie jak tlen i  nadtlenek 
wodoru.

Otrzymywane produkty, w  postaci polarnych wosków, tworzą stabilne emulsje z  wodą 
przez co mogą znaleźć zastosowanie w  wielu gałęziach gospodarki, w  tym w  przemyśle: 
włókienniczym, obuwniczym, środków powierzchniowo czynnych, farb i lakierów. Ze względu 
na właściwości zbliżone do wosków naturalnych istnieje możliwość zastosowania otrzymanych 
produktów jako ich tańszego substytutu.

Reakcje sprzęgania krzyżowego z udziałem prekatalizatora 
żelazowego oraz N-metylokaprolaktamu w roli liganda

Pamela Podchorodecka, pamelapodchorodecka@gmail.com, Katedra Chemii Organicznej 
i Biochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, www.wch.uni.opole.pl; Elwira Bisz, ebisz@uni.
opole.pl, Katedra Chemii Organicznej i Biochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, www.wch.
uni.opole.pl

W  ostatnich latach reakcje sprzęgania krzyżowego stały się jedną z  głównych metod 
otrzymywania związków organicznych. W  tym kontekście reakcje sprzęgania prowadzone 
z  udziałem żelazowych układów katalitycznych mają olbrzymi potencjał do szerokiego 
zastosowania w  przemyśle, przede wszystkim ze względu na niską cenę żelaza, jego łatwą 
dostępność oraz znikomą toksyczność. Należy przy czym podkreślić, że dotychczas jedynym 
ligandem stosowanym na skalę przemysłową wraz z  prekatalizatorem żelazowym jest 
reprotoksyczny N-metylo-2-pirolidon.

W niniejszej pracy przedstawione zostaną najnowsze badania reakcji sprzęgania krzyżowego 
chlorków i tosylanów arylowych ze związkami magnezoorganicznymi. Reakcje te przebiegały 
w obecności prekatalizatora żelazowego oraz niestosowanego dotąd w tego typu reakcjach, 
N-metylokaprolaktamu w  roli liganda. Opracowana przez nas przyjazna dla środowiska 
metoda sprzęgania, okazała się wysoce efektywna w  tworzeniu wiązań C(sp2)–C(sp3). 
Przeprowadzone reakcje charakteryzowały się dużą selektywnością i  wydajnością, która 
sięgała nawet 98%. W pracy zostaną zaprezentowane m.in. przykłady sprzęgania substratów 
z  różnymi grupami funkcyjnymi, proces optymalizacji warunków reakcji oraz przykładowe 
zastosowania opracowanej metody.
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Reakcje sprzęgania Kumady wobec żelazowego układu 
katalitycznego – niskie stężenie prekatalizatora, a efektywność reakcji

Marlena Kardela, marlenakardela@gmail.com, Katedra Chemii Organicznej i Biochemii, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Opolski, www.wch.uni.opole.pl; Elwira Bisz, ebisz@uni.opole.pl, Katedra 
Chemii Organicznej i Biochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, www.wch.uni.opole.pl

Do jednego z  głównych nurtów badań w  chemii organicznej można zaliczyć badania 
dotyczące poszukiwań nowych, selektywnych metod tworzenia wiązań węgiel-węgiel. Jedne 
z  najbardziej efektywnych reakcji prowadzących do powstania tego typu wiązań są reakcje 
sprzęgania krzyżowego, które w  ostatnich latach stały się jedną z  ważniejszych metod 
otrzymywania związków organicznych. W tym kontekście sprzęganie krzyżowe prowadzone 
z  udziałem katalizatorów żelazowych ma ogromny potencjał do szerokiego zastosowania 
w przemyśle, przede wszystkim ze względu na niską cenę żelaza, jego łatwą dostępność oraz 
znikomą toksyczność.

W niniejszej pracy przedstawione zostaną najnowsze badania dotyczące reakcji sprzęgania 
krzyżowego chlorków arylowych z  alkilowymi związkami Grignarda. Reakcje przebiegały 
z  udziałem prekatalizatora żelazowego o  niskim stężeniu. Istotnym z  punktu prowadzenia 
badań była również możliwość zastosowania w tego typu reakcjach w roli liganda cyklicznych 
moczników. Opracowana przez nas przyjazna dla środowiska metoda sprzęgania, okazała się 
wysoce efektywna w syntezie alkilowanych arenów, których synteza przebiegała nawet z 98% 
wydajnością. Praca obejmuje przedstawienie w  szczególności korelacji pomiędzy niskim 
stężeniem prekatalizatora, a efektywnością procesu, a także przykłady sprzęgania substratów 
zawierających różne grupy funkcyjne oraz proces optymalizacji warunków reakcji.

Stymulacja proliferacji wybranych mikroorganizmów 
pod wpływem energii niskotemperaturowej plazmy

Kinga Lis, kinga.lis@doktorant.pk.edu.pl; Katedra Technologii Nieorganicznej i  Biotechnologii 
Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie, https://www.pk.edu.pl; Anna Nalepa, anna.nalepa@doktorant.pk.edu.pl, 
Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; https://www.pk.edu.pl; 
Jarosław Chwastowski, jaroslaw.chwastowski@pk.edu.pl, Katedra Technologii Nieorganicznej 
i Biotechnologii Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, https://www.pk.edu.pl

Nieustający rozwój biotechnologii oraz wzrost zainteresowania przemysłu produktami 
metabolizmu wtórnego wielu mikroorganizmów przyczynia się do coraz to nowszych badań 
traktujących o  możliwości stymulacji wzrostu i  rozwoju wybranych szczepów drożdży oraz 
bakterii. W literaturze opisano wiele czynników, które istotnie mogą wpływać na proliferację 
komórkową. W  niniejszych badaniach skupiono się na analizie potencjalnego wpływu 
niskotemperaturowej plazmy na zdolności proliferacyjne komórek takich mikroorganizmów, 
jak: Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous), Saccharomyces cerevisiae, Candida 
albicans oraz Escherichia coli. Woda wyeksponowana na działanie plazmy niskotemperaturowej 
posiada odmienne właściwości w  porównaniu do wody niemodyfikowanej. Badania nad 
właściwościami wody plazmowanej są w  toku, jednak dotychczasowe wyniki pokazują, że 
zmiany dotyczą np. przewodnictwa czy napięcia powierzchniowego, a także struktury wody, 
która ulega deklatratyzacji. Liczne badania nad wodą plazmowaną wskazują także na jej 
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pozytywny wpływ w kontekście walki z komórkami nowotworowymi czy stymulacji wzrostu 
roślin (np. fasoli i zboża). W ramach naszych badań wykonano szereg pomiarów obejmujących 
różne interwały czasowe (5, 10, 15, 30 i 60 min) plazmowania pożywki, a następnie na tak 
przygotowanych próbkach założono hodowle płynne. Dokonano pomiaru kinetyki wzrostu, 
a uzyskane wyniki świadczą o stymulacji proliferacji komórek mikroorganizmów poddanych 
badaniu.

Synteza pian grafenowych z wykorzystaniem metody templatowania

Małgorzata Skorupska, m.skorupska@doktorant.umk.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, Polska; Anna Ilnicka, ailnicka@umk.pl; 
Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, Polska; 
Jerzy P. Łukaszewicz, jerzy_lukaszewicz@o2.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, Polska, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych 
Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń, Polska

Niniejsza praca przedstawia badania, których celem było przeprowadzenie efektywnie 
działającej syntezy pian grafenowych z wykorzystaniem metody templatowej. Głównym celem 
pracy był dobór efektywnie działających warunków syntezy, obejmujący: (a) wybór rodzaju 
i  ilość materiału wyjściowego, (b) dobór templatu (twarde lub miękkie templaty), (c) dobór 
substancji stabilizujących strukturę uzyskanych pian grafenowych oraz (d) zbadanie wpływu 
temperatury karbonizacji na parametry otrzymanego 3D strukturyzowanego grafenu. Jako 
materiał wyjściowy do otrzymywania pian grafenowych wykorzystano grafit lub niskiej jakości 
grafen, w celu poprawy jego właściwości. Jako miękkie templaty zastosowano polimery, które 
usuwane były podczas procesu karbonizacji, zaś jako twarde templaty wykorzystano CaCO3 lub 
Na2CO3. Komercyjny grafit poddano impregnacji z wykorzystaniem templatu i stabilizatora, 
następnie całość karbonizowano przy różnych wartościach temperatury z  zakresu 600-
900oC, proces prowadzono w  atmosferze gazu obojętnego. Otrzymane materiały zostały 
poddane pełnej charakterystyce, wykorzystując: skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), 
wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy (HRTEM), analizę elementarną  
pierwiastków (CHN), spektoroskopię Ramana oraz  analizę sorpcji azotu, w  celu określenia 
struktury porowatej otrzymanych pian grafenowych.

Finansowanie: Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/35/N/
ST5/02691 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi na skład cukrowy 
zacieru. Potencjał nowych preparatów enzymatycznych

Justyna Anna Rębas, justynakieller@wp.pl, Wydział Biotechnologii i  Nauk o  Żywności, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Chemat Sp. z  o.o.; 
Joanna Kawa-Rygielska, joanna.kawa-rygielska@upwr.edu.pl, Wydział Biotechnologii i  Nauk 
o  Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Zbigniew Ułanowski, z.ulanowski@
popchemat.pl, Chemat Sp. z o.o.

Upłynnianie skrobi za pomocą enzymów jest najistotniejszym elementem w  procesie 
otrzymywania etanolu. Gorzelnicy na całym świecie optymalizują proces tak, aby był w pełni 
wydajny i przynosił wymierne korzyści ekonomiczne. Na rynku pojawiają się nowe preparaty 
enzymatyczne, które poprzez odpowiednie modyfikacje posiadają wyższą aktywność oraz 
stają się odporne na bardzo wysokie temperatury. Zakłady produkcyjne od wielu lat próbują 
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wdrażać nowe enzymy i optymalizować proces w sposób, który będzie skutkował wzrostem 
wydajności produkcji. W  pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu 
upłynniania skrobi z  zastosowaniem nowego enzymu jakim jest HSAA190L o  wysokiej 
odporności termicznej. Poddano analizie skład cukrowy zacieru po procesie upłynniania 
skrobi w porównaniu z innymi preparatami stosowanymi w zakładach na terenie całej Polski. 
Zastosowanie enzymu HSAA190L skutkowało wyższą zawartością cukrów fermentujących 
w zacierach. Jego dodatkową zaletą jest to, iż nie ulega pełnej dezaktywacji na etapach procesu 
gdzie panuje bardzo wysoka temperatura. Wyniki badań i analiz dają duże nadzieje zakładom 
przemysłowym produkującym etanol. 

Zastosowania hipergrafów w modelowaniu

Dagmara Dudek, dagmara.romanczuk@gmail.com, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika 
Lubelska, www.pollub.pl

Teoria hipergrafów wydaje się być dobrym uzupełnieniem w  sytuacjach, kiedy nie da się 
zastosować do modelowania tradycyjnej teorii grafów. Hipergrafy są stosunkowo nowym 
narzędziem w modelowaniu. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych zagadnień 
związanych z teorią hipergrafów oraz prezentacja szerokich możliwości wykorzystania tych 
struktur w modelowaniu w różnych dziedzinach nauki, w szczególności w chemii oraz technice. 
Przedstawiono model w postaci hipergrafu (dla porównania również w postaci grafu) cząsteczki 
posiadającej zdelokalizowane wiązania wielocentrowe oraz omówiono zalety wynikające 
z  takiej formy reprezentacji niektórych cząsteczek chemicznych. Dodatkowo poruszono 
problem wyznaczania hipergrafów izomorficznych, co jest równoważne z  wyznaczeniem 
kanonicznej macierzy incydencji. Następnie przedstawiono algorytm dekompozycji sieci 
Petriego na moduły współbieżne z  zastosowaniem silnego kolorowania wierzchołków 
hipergrafu. Zaprezentowano wykorzystanie tego algorytmu na przykładowej sieci Petriego 
oraz korzyści wynikające z takiej dekompozycji.
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OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Analiza rozwoju technologii i ocena efektywności cięcia 
z punktu widzenia technik wysokoenergetycznych

Marcin Matuszny, marcinmatuszny@wp.pl, Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy 
Maszyn i Informatyki; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

W pracy przeanalizowano i oceniono techniki wysokoenergetyczne cięć pod względem ich 
tendencji rozwoju, zastosowania i efektywności. Metody cięcia przedstawione w artykule różnią 
się ilością zużytej energii, szybkością cięcia, wielkością ubytku materiału, wpływem cieplnym 
na cięty materiał, jakością ciętych krawędzi. Do analizy wykorzystano model graficzny na 
osi współrzędnych. Na macierzy umiejscowiono poszczególne techniki wysokoenergetyczne 
cięcia w danym miejscu, tak by przyporządkować je technologiom, które zostały zdefiniowane 
wcześniej. Ponadto dla każdej techniki stworzono wykres, który przedstawia cykl życia danej 
technologii oraz analizę jej rozwoju. Na całość analizy składają się wyżej wymienione kroki 
poczynione przez autora, co skutkuje stworzeniem obrazu danej technologii gotowego 
do porównania z  technologią konkurencyjną. W  ramach oceny efektywności stworzono 
porównanie podstawowych właściwości technologicznych oraz technicznych omawianych 
w pracy procesów wysokoenergetycznych cięcia i zestawiono je ze sobą w formie tabelarycznej.

Analiza wytrzymałościowa kompozycji 
polipropylenu z włóknem szklanym

Łukasz Garbacz, garbaczlukasz@interia.pl, Politechnika Lubelska, Szkoła Doktorska 
w Politechnice Lubelskiej

Celem zaprezentowanych badań było określenie wpływu zawartości włókna szklanego 
w  kompozycjach z  polipropylenu na wybrane właściwości wytrzymałościowe badanych 
wyrobów, otrzymanych metodą wtryskiwania. 

W  prowadzonych badaniach zastosowano cztery rodzaje kompozycji polimerowych. 
Był to homopolimer propylenowy PP oraz kompozycje polipropylenowe z  zawartością 
włókna szklanego (WS) w ilości, odpowiednio 10, 20 oraz 30% WS. W celu przeprowadzenia 
badań wybranych właściwości wytrzymałościowych należało wykonać próbki badawcze, 
zgodne z  zaleceniami odpowiednich norm. Do wykonania próbek zastosowano wtryskarkę 
ślimakową firmy Arburg, model Allrounder 320C. Narzędziem w  prowadzonych pracach 
była termostatowana forma mająca wymienne wkładki formujące odpowiadające kształtem 
próbkom do badań wytrzymałościowych.

Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości, udarności oraz 
rozciągania udarowego, umożliwiające określenie wpływu napełniacza włóknistego na 
odporność przy uderzeniu oraz kruchości kompozytów polimerowych. 

Stwierdzono, że w  przypadku wzmocnienia w  postaci włókna szklanego wzrost ilości 
napełniacza prowadzi do zmiany wytrzymałości mechanicznej badanych kompozycji. Między 
innymi, napełniacz w  postaci proszku włókna szklanego powoduje obniżenie odporności 
udarowej. W tym przypadku największą udarnością charakteryzują się kompozycje zawierające 
10% oraz 20% włókna szklanego. Ta odporność jest ponad 100% większa niż w  przypadku 
polipropylenu bez włókna szklanego. Następuje również podwyższenie odporności udarowej, 
średnio o 10% przy kompozycji PP+10% WS, do 60% dla kompozycji zawierającej 20% WS.
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Badania aktywności katalizatorów miedziowych 
w procesie parowego reforming etanolu (ESR)

Łukasz Hamryszak, lukasz.hamryszak@interia.pl, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 
w  Gliwicach, www.iich.gliwice.pl; Maria Kulawska, m.kul@iich.gliwice.pl, Instytut Inżynierii 
Chemicznej PAN w Gliwicach, www.iich.gliwice.pl

W  ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiają się próby zastosowania etanolu do produkcji 
wodoru, np. zasilającego ogniwa paliwowe. Rozwój ten podyktowany jest wyczerpywaniem 
zasobów paliw konwencjonalnych, a  przede wszystkim dążeniem do zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie efektu cieplarnianego i zanieczyszczenia 
powietrza. Obiecującym sposobem wytwarzania wodoru może być parowy reforming etanolu 
(ESR – Ethanol Steam Reforming).

Celem badań było określenie aktywności katalizatorów miedziowych: dwuskładnikowego Cu/
Zr i trójskładnikowego Cu/Zr/La. Jako miarę ich aktywności uznano wydajność i selektywność 
w kierunku tworzenia wodoru oraz czystość produktu, czyli brak niepożądanych produktów 
ubocznych w jego strumieniu. 

Badania aktywności prowadzono w  reaktorze rurowym, podłączonym „online” do 
chromatografu gazowego, gazy (H2, CO, CH4, N2) oznaczano na kolumnie Carbo Plot 
(detektor TCD), a etanol na kolumnie Supelcowax (detektor FID). Zastosowanie metanizera 
pozwoliło na wykrycie CO i CH4 z dokładnością do 20 ppb. Testy wykonywano pod ciśnieniem 
atmosferycznym, dla: natężenia przepływu mieszaniny reakcyjnej 100 ml/min, stężenia 
początkowego etanolu 0,1 g/l, początkowego stosunku molowego etanolu do wody 1:3, 
w zakresie temperatur 433-573 K. 

Najwyższą wydajność wodoru–270 l/(kgkat.•h) uzyskano na Cu/Zr przy 22% selektywności 
wodoru przy ok. 90% stopniu przemiany etanolu w  maksymalnej temperaturze 573 K. 
W produktach nie stwierdzono obecności CO i CH4.

Badanie właściwości mechanicznych cienkościennych próbek ze stopu 
Fe-Al, otrzymanych za pomocą Laserowej Techniki Przyrostowej LENS

Magda Pęska, magda.peska@wat.edu.pl, Zakład Materiałów Funkcjonalnych i  Technologii 
Wodorowych, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl

Stopy na osnowie faz z  układu Fe-Al od wielu lat są intensywnie badanie ze względu na ich 
specyficzne właściwości na zużycie, korozję czy utlenianie, charakteryzują się one również niewielką 
gęstością (5.4-6.7 g/cm3). Jednakże istnieje szereg właściwości, które mogą wykluczać te stopy pod 
względem komercyjnych zastosowań, są to: niska ciągliwość w  temperaturze pokojowej i  niska 
odporność na pełzanie powyżej 600°C.

Metody otrzymywania tych materiałów to zazwyczaj tradycyjne topienie i  odlewanie lub 
metalurgia proszków. Istnieje niewiele publikacji dotyczących otrzymywania tych materiałów 
za pomocą technik przyrostowych . Dodatkowo ciekawym zagadnieniem może być sprawdzenie 
jak grubość ścianki otrzymywanych elementów wpływa na budowę fazową a co za tym idzie jak 
przekłada się to na właściwości mechaniczne. 

W pracy tej przedstawiono wyniki wytwarzania cienkościennych próbek na osnowie faz z układu 
Fe-Al., do otrzymywania, których wykorzystano Laserową Technikę Przyrostową LENS. Otrzymano 
elementy o grubości ścianek od 0.5 mm do 5 mm, następnie sprawdzono ich skład chemiczny oraz 
budowę fazową co następnie zostało skorelowane z właściwościami mechanicznymi. 
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Ewolucja oka: podejście systemowe

Mirosław Rucki, m.rucki@uthrad.pl, Katedra Technologii Maszyn, Wydział Mechaniczny, 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu, http://
mechaniczny.uniwersytetradom.pl; Adam Cenian, cenian@imp.gda.pl, Instytut Maszyn 
Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk, www.imp.gda.pl

Wystąpienie jest poświęcone analizie możliwości wyewoluowania systemu wizyjnego 
organizmu żywego (kręgowca) w  świetle dostępnych danych z  zastosowaniem podejścia 
systemowego. W  literaturze przedmiotu przyjmuje się, że widzenie wyewoluowało 
u organizmów żywych w czasie „eksplozji kambryjskiej” ok 520-515 mln lat temu. Badacze 
szacują, że musiałoby nastąpić 363992 hipotetycznych kroków ewolucyjnych na drodze 
powolnych stopniowych zmian od niewidzącego osobnika do osobnika posiadającego w pełni 
ukształtowaną gałkę oczną. Stosowane w  naukach empirycznych podejście systemowe 
wymaga najpierw poznania obiektów, z których system się składa, a potem traktowania go 
jako część (podsystem) innego systemu. Zatem w  modelu ewolucyjnym należałoby przyjąć 
równoległe zachodzenie podobnych kroków rozwoju podsystemów (soczewka, siatkówka, 
gałka, umięśnienie, ukrwienie, nerwy itp.), a  także systemu przetwarzania sygnału 
świetlnego w  elektryczny, przekazywany potem do mózgu, jak i  zdolności samego mózgu 
do przetwarzania obrazu i  sterowania pracą oka. Konieczność zsynchronizowania rozwoju 
subsystemów i  suprasystemów nie znajduje zadowalającego wyjaśnienia w  przypadkowych 
mutacjach i innych mechanizmach ewolucyjnych. Niewątpliwie taki proces wymaga działania 
inteligentnych czynników zewnętrznych, gdyż konieczne jest zachowanie funkcjonalności po 
każdym z następujących kolejno 364992 kroków, generujących za każdym razem nowy system, 
odmienny od poprzedniego.

High Resolution Melting Analysis (HRMA) – wykrywanie zmian 
w materiale genetycznym

Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy,  
http://www.cm.umk.pl; Ewelina Wędrowska, ewelina.wedrowska@gmail.com, Zakład 
Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera w  Bydgoszczy, http://www.cm.umk.pl; Maciej Chmielarski, mmch94@gmail.com, 
Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, http://www.cm.umk.pl

W  celu wykrycia zmian w  materiale genetycznym najczęściej wykonuje się rozdział 
elektroforetyczny na żelu agarozowym lub poliakrylamidowym. Niestety zdolność 
rozdzielcza żelów w przypadku analizowania niewielkich zmian np. polimorfizmów SNP jest 
niewystarczająca, a  sekwencjonowanie całych genów w  poszukiwaniu przyczyny choroby 
stanowi bardzo skomplikowany i  kosztowny proces. Ze względu na powyższe problemy 
poszukuje się nowych rozwiązań. High Resolution Melting Analysis (HRMA) jest jednorodną 
i  wydajną metodą analizującą kwasy nukleinowe poprzez porównywanie ze sobą krzywych 
topnień DNA. Krzywe topnień zależą od długości badanych fragmentów kwasów nukleinowych, 
ich sekwencji nukleotydowych, oraz stosunku par ich zasad. Wykrycie niewielkich różnic 
w amplifikowanej sekwencji DNA jest możliwe, gdyż każdy z ewentualnych wariantów sekwencji 
posiada nieznacznie odmienną temperaturę denaturacji oraz kształt krzywej topnienia. 
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HRMA z powodzeniem może zastąpić typowy rozdział elektroforetyczny. Jest metodą znacznie 
czulszą, szybszą, a wynik jest dużo prostszy do analizy i jednoznaczny. Dodatkowo dzięki HRMA 
można ograniczyć ilość i  wielkość badanych fragmentów przeznaczonych do ewentualnego 
sekwencjonowania redukując tym samym czas i koszty. HRMA jest łatwa w obsłudze, prosta, 
tania doskonale czuła i  niezwykle swoista. Dodatkowo nie powoduje niszczenia badanego 
fragmentu DNA, który może być dalej wykorzystany. HRMA obecnie staje się narzędziem do 
screeningu pacjentów pod względem wariantów patogennych.

Hydrauliczne układy smarowania w dzielarkach do chleba

Krzysztof Towarnicki, krzysztof.towarnicki@pwr.edu.pl, Katedra Eksploatacji Systemów 
Technicznych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, www.pwr.edu.pl

Intensywny rozwój techniki maszynowej występuje w każdej dziedzinie przemysłu. Jednym 
z nich jest również przemysł spożywczy. Można zauważyć znaczny postęp w zastępowaniu pracy 
człowieka odpowiednio wyspecjalizowana maszyną w danym zakresie postawionych wymagań. 
Ciągłe dążenie do redukowania kosztów produkcji w  przeliczeniu na pojedynczy produkt, 
wymaga wprowadzenia linii technologicznych. W konsekwencji pojawiają się nowe problemy, 
które należy rozwiązać. Ciągła produkcja pociąga za sobą brak możliwości zmianowego 
smarowania, w przypadku maszyn jednostanowiskowych. Brak przestoju linii technologicznej 
w  celach konserwacyjnych wywołuje szybkie zużywanie się elementów współpracujących 
maszyny. Aby temu przeciwdziałać wprowadzono centralne układy smarowania, które 
pozwalają na dokładność i regularną częstotliwość przy jednocześnie precyzyjnych dozowaniu 
substancji smarującej. W urządzeniach przemysłu spożywczego należy rozróżnić dwa układy 
smarujące ze względu na kontakt cieczy smarującej z  produktem spożywczym lub jego 
brak. Ciecze smarujące przeznaczone do kontaktu z  żywnością produkowane są na bazie 
olejów roślinnych, których główna wadą jest szybkie starzenie się oraz znaczna obliteracja 
w układzie hydraulicznym. Odnosi się to gównie do pomp transportujących ciecz smarującą. 
Ich uszkodzenie powoduje przerwy w dostarczaniu cieczy smarującej, a to z kolei powoduje 
uszkodzenia elementów współpracujących z względu na występujące tarcie suche.

Kolejność przebudowy wydzieleń aluminidków żelaza poprzez 
obserwację zmian parametrów sieci krystalicznej

Sylwia Zielińska, sylwia.zielinska@wat.edu.pl, Instytut inżynierii Materiałowej, Wojskowa 
Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, Stanisław Jóźwiak, 
stanislaw.jozwiak@wat.edu.pl, Instytut inżynierii Materiałowej, Wojskowa Akademia Techniczna, 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa

Analiza ukł; adu równowagi Fe-Al pozwala zaobserwować punkt eutektyczny umiejscowiony 
w obszarze ok 2% wag zawartości żelaza. Teoretycznie, zgodnie z regułą dźwigni krystalizować 
powinna mieszanina eutektyczna fazy Fe4Al13 (θ) i  stały roztwór żelaza w  aluminium. 
Jednakże na podstawie doniesień literaturowych, można stwierdzić, iż powstające fazy 
międzymetaliczne nie tworzą się zgodnie z  układem równowagi. Ponadto analiza ich 
parametrów krystalograficznych nie pozwala na przyporządkowanie ich żadnych ze znanych 
równowagowych faz wysokoaluminiowych. W  związku z  tym zaplanowano wykonanie serii 
spieków w określonej temperaturze w celu analizy parametrów krystalicznych tworzących się 
faz co pozwoli na stworzenie modelu przemian zachodzących w strukturze stopu o składzie 
okołoeutecznym.
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W  pracy przedstawiono zmiany parametrów sieci krystalicznej niskosymetrycznych faz 
wysokoaluminiowych, wydzielających się w aluminiowej osnowie podczas procesu spiekania 
proszków aluminium z  dodatkiem 4,5% wg żelaza. Za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej 
XRD połączonej z  indeksowaniem uzyskanych refleksów, zweryfikowaną dyfrakcją 
w mikroobszarach (EBSD) stwierdzono transformację powstających aluminidków, od komórek 
trójskośnych bezpośrednio po procesie spiekania, poprzez jednoskośne i  ortorombowe 
powstające prawdopodobnie w  wyniku starzenia naturalnego, aż do sieci krystalicznej, 
charakterystycznej dla równowagowej fazy Fe4Al13.

Metody ochrony systemów informacyjnych i zagrożenia 
bezpieczeństwa informacji występujące w wybranym 

przedsiębiorstwie

Magda Wlazło, magda.wlazlo@pollub.edu.pl, Koło Naukowe AToS, Wydział Podstaw Techniki 
PL; Joanna Szulżyk-Cieplak, j.szulzyk-cieplak@pollub.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika 
Lubelska; Damian Stadnicki, d.stadnicki@pollub.edu.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika 
Lubelska

Celem wystąpienia jest omówienie metod ochrony systemów informacyjnych oraz zagrożeń 
występujących w  sferze bezpieczeństwa informacji każdego przedsiębiorstwa. Problem 
cyberprzestrzeni stale rozwija się wraz z  postępem technologicznym dlatego też stanowi 
obecnie znaczne zagrożenie. Każde przedsiębiorstwo w  ramach działalności wykorzystuje 
dane poufne zarówno pracowników jak i klientów. Wynika stąd problem odpowiedniego ich 
zabezpieczenia. W  pracy przedstawiono metody ochrony systemów informacyjnych oraz 
zagrożeń, które obecnie coraz częściej są standardem wprowadzanym przez przedsiębiorstwa, 
aby uniknąć problemów z  wyciekiem danych poufnych. Przedstawiono rozwiązania, które 
mają na celu minimalizację ryzyka wynikającego z  istniejących zagrożeń. Zagrożenia 
bezpieczeństwa informacyjnego oraz cyberprzestrzeni ciągle wzrasta, natomiast prawo nie 
określa jednoznacznie sankcji w tym wymiarze, gdyż jest to temat w dalszym ciągu świeży. 
Zagrożenia wynikają z łatwości dostępu do danych, które następnie mogą zostać wykorzystane, 
przykładem mogą być dane z kart kredytowych czy adresów e-mail.

Prototyp urządzenia RobinHand do sterowania robotem 
z siłowym sprzężeniem zwrotnym

Łukasz Mucha, lmucha@frk.pl, Pracownia Biocybernetyki, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
im. prof. Zbigniewa Religi, www.frk.pl; Mariusz Jakubowski, jakubowski@frk.pl, Pracownia 
Biocybernetyki, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, www.frk.pl; 
Krzysztof Lis, krzysztof.lis@polsl.pl, Politechnika Śląska, Mechaniczny Technologiczny, Katedra 
Budowy Maszyn, kbm.polsl.pl

W  niniejszej pracy przedstawiono etapy projektowania, zasadę działania oraz badania 
opracowanego urządzenia sterującego RobinHand. Zaprezentowano opracowane stanowiska 
badawcze umożliwiające badanie zadajników ruchu. W  pracy opisano koncepcję oraz 
sposoby realizacji przekazywania bodźców dotykowych z  rzeczywistych urządzeń lub 
wirtualnej rzeczywistości użytkownikowi. Przedstawiono poszczególne warianty rozwojowe 
opracowanych urządzeń oraz krótki opis ich konstrukcji. Prezentowana praca przedstawia 
stan aktualny oraz dalszy kierunek rozwoju, interfejsu człowiek-maszyna rozwijanego 
w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w  ramach programu 



254

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

LIDER /32/0175/L-8/16/NCBR/2017. Przedstawiono pracy ukazano koncepcje budowanych 
urządzeń, stanowiska operatora-chirurga oparte na założeniu, że sposób sterowania jest 
zgodny z  naturalną pracą chirurga. Zaprezentowano projekt urządzenia – zadajnika ruchu 
RobinHand umożliwiającego manipulację robotem chirurgicznym w  czasie rzeczywistym 
z realizacją siłowego sprzężenia zwrotnego.

Reaktywność w stanie stałym pomiędzy tlenkami V2O5, BaO i In2O3 
oraz potencjalne zastosowania tworzących się faz

Monika Gdaniec, monika.gdaniec@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej i  Analitycznej, 
Wydział Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, www.wtiich.zut.edu.pl; Elżbieta Filipek, elzbieta.filipek@zut.edu.pl, Katedra Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii i  Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.wtiich.zut.edu.pl

Wieloskładnikowe układy tlenków są od szeregu lat obiektami wszechstronnych badań m.in. 
w celu opracowania technologii wytwarzania nowych, funkcjonalnych materiałów. Potrójny 
układ tlenków V2O5-BaO-In2O3 został dotychczas zbadany w ograniczonym zakresie. Znane są 
dwie fazy tworzące się z zaangażowaniem składników tego układu, tj. związek Ba2InV3O11 oraz 
roztwór stały Ba2In2-xVxO5+x. Dane dotyczące zarówno tych dwóch faz, jak i liczby i rodzajów 
związków tworzących się w układach podwójnych budujących wybrany potrójny układ tlenków, 
są niejednoznaczne i często sprzeczne. 

W  ramach tej pracy zbadano równowagi fazowe ustalające się w  układzie BaO–InVO4 

stanowiącym jedną z potencjalnych linii koniugacji układu V2O5-BaO-In2O3. Zweryfikowano 
także dane literaturowe dotyczące wybranych związków krystalizujących w  składowych 
układach podwójnych tytułowych tlenków. Badania przeprowadzono z  wykorzystaniem 
takich metod, jak: XRD, DTA–TG, IR, SEM oraz UV-Vis(DRS). Otrzymane wyniki pozwoliły 
na wyodrębnienie kilku układów cząstkowych badanego potrójnego układu tlenków 
oraz weryfikację danych literaturowych dotyczących syntezy i  stabilności termicznej 
związków z  układów dwuskładnikowych V2O5-BaO, BaO-In2O3 oraz V2O5-In2O3. Badania są 
kontynuowane m.in. w celu dokonania pełnego podziału układu V2O5-BaO-In2O3 na układy 
składowe oraz scharakteryzowania, pod kątem potencjalnych zastosowań, faz tworzących się 
z zaangażowaniem co najmniej dwóch tlenków badanego układu potrójnego.

Rozkład temperatury w elementach ciernych hamulca tarczowego 
z uwzględnieniem oscylacji ciśnienia kontaktowego

Przemysław Zamojski, zamojski.przemyslaw@gmail.com, Katedra Mechaniki i  Informatyki 
stosowanej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, www.wm.pb.edu.pl

Celem pracy było opracowanie numeryczno-analitycznego modelu do wyznaczenia 
rozkładu temperatury w  elementach ciernych hamulca tarczowego w  czasie jednokrotnego 
hamowania, z  uwzględnieniem pracy układu ABS. Model obliczeniowy stworzono na 
podstawie jednowymiarowego, początkowo-brzegowego zagadnienia przewodzenia ciepła 
dla układu dwóch pół-ograniczonych ciał, które zastępują rzeczywiste elementy pary ciernej 
składającej się z żeliwnej tarczy oraz kompozytowej nakładki hamulcowej. Przyjęto warunki 
doskonałego kontaktu cieplnego na powierzchni styku półprzestrzeni. Do wyznaczania funkcji 
prędkości poślizgu w  czasie hamowania rozwiązano analitycznie zagadnienie początkowe 
ruchu przy eksponencjalnym wzroście ciśnienia kontaktowego, z uwzględnieniem fluktuacji 
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jego wartości. Następnie profil czasowy gęstości mocy tarcia znaleziono jako iloczyn zadanego 
ciśnienia kontaktowego, prędkości poślizgu oraz współczynnika tarcia. Przestrzenno-czasowy 
rozkład temperatury w tarczy i nakładce hamulcowej otrzymano z numerycznego rozwiązania 
zagadnienia, z  wykorzystaniem równania Duhamela. Na podstawie uzyskanych wyników 
ustalono, że efekt oscylacji wartości ciśnienia kontaktowego maleje wraz ze wzrostem 
odległości od powierzchni tarcia rozpatrywanej pary ciernej.

Strukturalizacja obliczeń kwantowych

Kamil Wereszczyński

Wraz z  rozwojem technologii w  aspekcie fizycznym, rozwijają się również narzędzia 
umożliwiające programowanie komputerów kwantowych. Jednak programowanie kwantowe 
nie wyszło poza poziom języka maszynowego (QASM). Autor niniejszej pracy proponuje 
strukturalizację programowania kwantowego w  postaci wydzielenia tzw. kompozytów, 
czyli funkcjonalnych elementów na wyższym poziomie abstrakcji o  znanym działaniu 
i  przewidywalnym wyjściu tworzących tzw. kompozytową czarną skrzynkę (ang. Composite 
Oracle). Proponuje również nowe podejście do zagadnienia programowania kwantowego 
oparte o wykorzystanie rozkładu prawdopodobieństwa generowanego na wyjściu komputera 
kwantowego, jako wejścia do obliczeń klasycznych wykorzystujących kwantowy komponent. 

Kompozyt (CORE) generuje stan 1/2 [(1+𝑒^𝑖𝜙 )│0⟩+(1+𝑒^𝑖𝜙 )|1⟩]  – 𝜙 jest wejściem 
kompozytu. INPUT wczytuje wartości parametru 𝜙 na podstawie qubitów wejściowych ADD 
i  MUL pozwalają na dodawanie i  mnożenie stanów z  różnymi parametrami. EQ porównuje 
wyjścia z  innych kompozytów. Generowana jest superpozycja wybranych qubitów. Operator 
permutacji zaś wykorzystywany jest do generowania splątania całego systemu kwantowego 
z  mierzonymi qubitami. Te ostatnie, po pomiarze i  wielokrotnym wykonaniu, generują 
wyjściowy rozkład prawdopodobieństwa.

Autor przedstawia zastosowanie powyższej metody do zadania całkowania oraz przedstawia 
możliwość implementacji w innych zadaniach – np. interpolacja, czy klasyfikacja.

Wykorzystanie odpadu poprodukcyjnego w przemyśle browarniczym 
do procesów usuwania jonów metali ze ścieków

Tomasz Kalak, tomasz.kalak@ue.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych 
i Opakowań, Instytut Nauk o Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl

Globalne zanieczyszczenie wody jest niepokojącym zjawiskiem i  przedmiotem rosnącego 
zainteresowania na całym świecie. Dostarczanie wody o  odpowiednich parametrach 
jakościowych w  celu zaspokajania ludzkich potrzeb jest priorytetem w  dobie rozwoju 
różnych gałęzi przemysłu wpływających na degradację środowiska. W  celu ograniczenia 
szkodliwych zanieczyszczeń istnieje potrzeba wdrażania nowych i  niedrogich technologii 
oczyszczania ścieków przemysłowych z metali ciężkich do dopuszczalnych granic. Na uwagę 
zasługuje wykorzystanie wysłodzin browarnianych, będących odpadem w  wyniku procesów 
produkcyjnych w  przemyśle browarniczym, do procesów biosorpcji. Dzięki obecności wielu 
grup funkcyjnych obecnych w składnikach, takich jak białka, tłuszcze, włókna surowe, skrobia, 
węglowodany czy aminokwasy, istnieje powinowactwo do wiązania jonów metali i usuwania 
ich ze ścieków.
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Celem pracy było określenie właściwości fizykochemicznych i  morfologii wysłodzin 
browarnianych oraz wykazanie możliwości usuwania wybranych jonów metali z  roztworów 
wodnych na drodze procesów biosorpcji. W  wyniku przeprowadzonych eksperymentów 
zademonstrowano wpływ masy biosorbentu, stężenia początkowego jonów metalu, pH 
roztworu i czasu kontaktu reakcji. Przeprowadzono kinetykę procesu i wyznaczono izotermy 
adsorpcji. Badania wykazały wysoką wydajność adsorpcji, stąd można wywnioskować, że 
zasadne jest kontynuowanie prac w zakresie potencjalnego zastosowania tych odpadów do 
oczyszczania ścieków z toksycznych metali.
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