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Ewolucja oblicza medycyny  

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 

Rozwój medycyny następował równolegle wraz z rozwojem cywilizacji. Stosowane 
metody leczenia ewoluowały wraz z pozyskiwaniem wiedzy dotyczącej chorób i ich 
etiologii. We wczesnych etapach cywilizacji leczenie opierało się w większym 
stopniu na religijnej wierze w bóstwa, niż na gromadzonej wiedzy. Pewien postęp 
zarejestrowano w czasach starożytnych, kiedy poszukiwano nowych metod leczenia. 
Nastanie chrześcijaństwa nie spowodowało istotnych zmian w tym zakresie. 
Pewien postęp dało się zauważyć również w średniowieczu, jednak istotny rozwój 
w medycynie nastąpił dopiero w wieku XVIII i XIX. W następnych latach kamienie 
milowe postępu medycyny oznaczone są licznymi nagrodami Nobla w dziedzinie 
fizjologii i medycyny. Wraz z rozwojem wielu nauk pokrewnych, chemii, fizyki, 
genetyki zmieniało się oblicze medycyny, które na przełomie XX i XXI wieku 
ewoluowało od medycyny opartej na faktach (w przeciwieństwie do medycyny 
alternatywnej), do medycyny spersonalizowanej i związanej z nią medycyny 
precyzyjnej. Ewolucja miała ścisły związek z rozwojem nowoczesnych technologii 
obejmujących możliwość badania genomu człowieka, metod diagnostycznych 
i projektowania nowych leków. 

Filozofia wegańska  

dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński 

Weganizm kojarzony jest powszechnie z dietą, co tak naprawdę jest dużym 
uproszczeniem. Kuchnia i to, co jemy jest całym procesem związanym z naszymi 
egzystencjalnymi wyborami i kulturowym uwarunkowaniem. Filozofia wegańska 
stanowi zatem próbę zrozumienia i rekonstrukcji naszych decyzji, ale również naszego 
stosunku do świata. W moim wystąpieniu będę chciała pokazać w jaki sposób 
filozofia wegańska opierając się na sieciowym i równościowym myśleniu o świecie 
przekształca kulturowe struktury dominacji i wprowadza nowe zasady etyczne. 
Ponieważ weganizm tak ujmowany jest procesem, filozofia wegańska ujmowana 
jest jako jedna z propozycji ujmowania świata oraz antyantropocentrycznego ujęcia 
rzeczywistości.  

Komunikacja w erze koronawirusa i wojny. Treatnet –  
technologie bezpieczeństwa od operatora i klasyfikowanie danych 

Piotr Szczepanek, Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych, Comp S.A. 

Prowadzący prezentację wprowadzi słuchaczy w kwestie ochrony abonentów 
świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych oraz mechanizmy ochrony 
informacji na komputerze wykorzystujące klasyfikację danych. W czasach nowych 
technologii Internetowych i gwałtownie wymuszonej (przez sytuację wokół COVID-
19) zmiany sposobu pracy i nauki przez sieć Internet, każdy klient ma prawo 
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oczekiwać od swojego dostawcy Internetu ochrony przed szczególnie zjadliwymi 
naruszeniami szeroko rozumianego cyberpezpieczeństwa. 

Masowość użycia sieci Internet powoduje, że obszar, w którym cyberprzestępcy 
poszukają swoich ofiar ogromnie się rozrósł a w tym czasie klienci sieci nie 
nadążają za ich pomysłowością i wyrafinowaną technologią ataków i wyłudzeń. 

Pakiet Treatnet został wzbogacony o narzędzie wykorzystujące klasyfikacje danych. 
Jest to technologią kategoryzacji informacji pozwalającą na podstawie zawartości 
pliku lub intencji użytkownika podzielić dane (pliki) z istotnymi informacjami na 
grupy, które podlegając regułom klasyfikacji, wspierają w prosty i intuicyjny sposób 
implementację procesu wymiany plików pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami. 

Klasyfikator uzupełnia plik o dodatkowe informacje nie ingerując w ich treść, 
czym powoduje, że systemy klasyfikacji a także inne technologie bezpieczeństwa IT 
jak np. DLP potrafią rozpoznać nadaną plikowi klasyfikację i przetworzyć go w zamie-
rzony sposób, a w krytycznej sytuacji zapobiec wyciekowi informacji. 

Kondycja finansowa młodych (18-24) po 2 latach pandemii  

Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 

Technologie budowlane przyszłości: na Ziemi czy na Marsie? 

Professor Lidia Morawska, PhD, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 
dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT 

Infekcje dróg oddechowych, przenoszone głównie przez powietrze, uważane są 
za nieodłączną część codziennego życia i jak dotąd niewiele zrobiono, aby je 
kontrolować. Każdego roku miliony ludzi na nie choruje, tysiące umiera, a roczne 
straty ekonomiczne liczone są w miliardach dolarów. Koszty COVID-19 są znacznie 
wyższe: miesięczne są ostrożnie szacowane na 1 bilion dolarów. Ale nie musi tak 
być! Nie ma wątpliwości, że sposób, w jaki projektujemy, obsługujemy i konser-
wujemy nasze budynki, wpływa na transmisję. Potrzebujemy głębokiej zmiany 
tego, jak postrzegamy to ryzyko i jak stosujemy naukę, technologię, rozwiązania 
z zakresu inżynierii budowlanej i politykę zdrowia publicznego, aby je ograniczyć. 
Czyniąc to, musimy wziąć pod uwagę wszystkie inne wymagania, w tym komfort 
i kontrolę jakości powietrza w pomieszczeniach oraz efektywność energetyczną 
w kontekście lokalnego klimatu i jakości powietrza na zewnątrz. Prezentacja pokaże, 
jak urzeczywistnić tę wizję na Ziemi – i może pewnego dnia również i na Marsie! 

Transdyscyplinarność i Interdyscyplinarność  

Professor Tomasz Arciszewski, Ph.D., Civil, Environmental and Infrastructure Engineering 
Department, Volgenau School of Engineering, George Mason University, USA 

Obecnie żyjemy w rozpoczynającej się „Epoce Innowacyjnosci”. Jest to okres 
w rozwoju cywilizacji, gdy o przewadze konkurencyjnej ludzi, organizacji i krajów 
decyduje ich innowacyjność. Jednocześnie zmniejsza się znaczenie dostępu do wiedzy, 
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która staje się poprzez Internet towarem globalnie dostępnym. W tej sytuacji zrozu-
mienie zjawiska innowacyjności jest krytyczne dla Polski, w której już obecnie 
obserwujemy zjawisko „Pułapki Średnich Dochodów”, a innowacyjność jest prak-
tycznie jedyną możliwością uniknięcia tego zjawiska, lub przynajmniej jego redukcji. 
Dlatego też przedmiotem wykładu będzie zjawisko transdyscyplinarności, które jest 
nadal slabo rozumianie, a które jest podstawą innowacyjności, tzn. tezą wykładu 
jest „nie ma innowacyjności bez transdyscyplinarności”. Oznacza to, że w czasie 
wykładu zostaną przedstawione odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: 1. Dlaczego 
potrzebujemy transdyscyplinarności?, 2. Co to jest „transdyscyplinarność”? i 3. Jak 
osiagnąć innowacyjność poprzez transdyscyplinarność? 

W pierwszej części wykładu (Dlaczego?) zostanie przedstawionych sześć głów-
nych powodow, dla których transdyscyplinarność jest tak ważna. Najważniejszy 
powód, „Wyzwanie Azjatyckie”, zostanie przedstawiony w kontekście kilku krajów 
wykorzystując doświadczenie i materiały Autora. 

W drugiej części wykładu (Co?) najpierw zostanie wprowadzonych kilka pojęć, 
koniecznych do zrozumienia wykładu, takich jak „interdyscyplinarność”, „trans-
dyscyplinarność”, „kreatywność” i „innowacyjność”. Pojecie „transdyscyplinarności” 
zostanie przedstawione dla lepszego zozumienia z kilku perspektyw, łącznie z histo-
ryczną, systemową i morfologiczną. Pojęcie „innowacyjności” zostanie przedstawione 
w kontekście „łańcucha wiedzy” i współczesnych klas społecznych. Również zostaną 
przedstawione dwa przykłady już istniejących zastosowań podejścia transdyscypli-
narnego w Teorii Rozwiązywania Problemów Wynalazczych (TRIZ) Altshullera oraz 
w Inferencyjnej Teorii Projektowania (ITL), zaproponowanej przez Autora i Michalskiego. 

W ostatniej, trzeciej części wykładu (Jak?) zostanie przedstawiony Efekt Medyceuszy 
z przykładami oraz Inżynieria Wynalazczosci jako ostatnio rozwijana przez Autora 
nauka wykorzystująca transdyscyplinarność w kilku postaciach. Również zostanie 
krótko omawiana koncepcja Autora tzw. „Szkoły Sukcesu” jako środowiska edukacyj-
nego sprzyjającego rozwojowi transdyscyplinarności wśród uczniów i instruktorów. 
Na zakończenie zostanie przedstawiony „Krajowy System Innowacji” stworzony 
przez Krajową Izbę Gospodarczą przy współpracy Autora w roku 2011. 

W jaki sposób młodzi ludzie mogą zmieniać świat?  
Inicjatywa AIESEC oraz Youth 4 Global Goals  

Emil Kasperkiewicz, Wiceprzewodniczący ds. Współpracy z Biznesem AIESEC Polska; Maciej 
Szczepański, Przewodniczący Komitetu Lokalnego AIESEC w Lublinie 

AIESEC jako organizacja młodzieżowa skupia się na rozwijaniu potencjału ludzkiego. 
Dążymy do rozwoju w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświad-
czenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Aktywne 
działanie w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także 
pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego 
środowiska.  
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W jaki sposób chcemy przyczynić się do wizji lepszego jutra? Odpowiedzią na to 
jest inicjatywa Youth 4 Global Goals. 

Youth 4 Global Goals to inicjatywa, w ramach której angażujemy młodych w reali-
zację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ponieważ jeśli zrealizujemy każdy 
z nich do 2030 roku, rozwiążemy największe problemy współczesnego świata: ubóstwo, 
nierówności społeczne i zmiany klimatyczne. Pierwszym etapem jest dążenie do 
tego, żeby każda młoda osoba na świecie wiedziała o 17 Celach i tym, jak może 
przyczynić się do realizacji przynajmniej jednego z nich. Następnie, chcemy, żeby 
każdy rozumiał, jak może kontrubuować do realizacji Celów sam i razem z innymi, 
poprzez wydarzenia jak World’s Largest Lesson. Ale w jaki sposób to działa? Jako 
AIESEC międzynarodowo jesteśmy w 109 krajach. W Polsce jesteśmy obecni w 10 
największych ośrodkach akademickich w całej Polsce, gdzie udostępniamy możli-
wości rozwoju dla młodych.  

Komitet Lokalny AIESEC w Lublinie posiada obecnie 30 członków. Nasz oddział 
pracuje obecnie nad takimi projektami jak Dni Kariery, Global Talent/Teacher oraz 
Global Volunteer – wymianowe projekty wolontariackie oraz praktyki. Inicjatywy 
jakie podajemy w środowisku lokalnym to między innymi World Largest Lesson. 
Jako komitet lokalny jesteśmy zarejestrowani przy Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej. Dzięki współpracy z uczelnią oraz partnerami umożliwiamy członkom 
oddziału udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje, wiedzę, a także 
przygotowujemy również naszych członków do wejścia na rynek pracy. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia ustne 
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OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Archeologia a historia, kilka słów o źródłach do siostrzanych nauk 

Mateusz Żmudziński, mateusz.zmudzinski@uni.wroc.pl, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Celem wystąpienia jest przeanalizowanie problemów związanych z interpretacją 
źródeł historycznych i zestawionych z nimi źródeł archeologicznych. Zauważa się, 
że czytelnik nie zawsze jest świadomy, iż niejednokrotnie podlega manipulacji 
autorów ukazujących subiektywny punkt widzenia. Zaletą źródeł pisanych są opisy 
sytuacji, które bezpowrotnie przeminęły. Dawni autorzy jednostronnie skupiali 
uwagę na życiu elit, a nie tysięcy ich poddanych. Zabytki archeologiczne są obiek-
tywnymi świadectwami życia codziennego zwykłych ludzi. Problem może stanowić 
ich interpretacja. Obie kategorie źródeł znakomicie się uzupełniają, także dla po-
znania najnowszych dziejów. Źródła historyczne bywają celowo zmanipulowane, 
tak aby pokazywać nie tyle prawdę obiektywną, a wersję wygodną dla autora lub 
opisywanych postaci. Dotyczy to zarówno antyku, jak i osób zaangażowanych 
w nowożytne wojny czy ludobójstwa. Dla czasów antycznych spotykamy zaintere-
sowanie głównie wydarzeniami dotyczącymi władców i ich dworów, lub sytuacjami 
wyjątkowymi jak wojny czy trzęsienia ziemi. Mało jest informacji pisanych o dniu 
codziennym zwykłych „szarych ludzi”. Inskrypcje dotyczą zazwyczaj wyższych klas 
(które stać było na ich wystawianie), a niezmiernie rzadko wspominane są tam osoby 
o niskim statusie społecznym, stąd tysiące niewolników wydają się nieobecne. Po-
dobnie jest z dokumentami dotyczącymi nowożytnych niewolników np. w Ameryce 
Północnej. Źródła archeologiczne pozwalają na weryfikację szeregu mitów lub wręcz 
fałszerstw. Dotyczy to zarówno depopulacji antycznej Dacji w czasie jej podboju 
przez Rzymian, jej późniejszej ewakuacji jak i też np. jednoznacznego określenia 
sprawców mordów katyńskich. Wprowadzenie do archeologii całego wachlarza 
badań laboratoryjnych umożliwia uzyskanie niezwykle precyzyjnych wyników doty-
czących wielu aspektów badanych materiałów, np. dawnej diety, śladów przebytych 
chorób, dalekosiężnego handlu, wędrówek ludzi czy transferu technologii oraz 
wzorców kulturowych. Badacze historii oraz archeologii spotykają się i korzystają 
z osiągnięć siostrzanej nauki, dzięki czemu na styku obu nauk dochodzi do coraz 
precyzyjniejszych ustaleń. 

Analiza czynników outsourcingu IT  
w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP w Polsce 

Michał Cioch, m.cioch@pollub.pl, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, 
Politechnika Lubelska, www.pollub.pl 

Celem wystąpienia jest weryfikacja czynników zastosowania outsourcingu IT 
grupy wybranych przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki zostały zestawione z literaturą 
przedmiotu, a także globalnie przeprowadzonymi badaniami na przedsiębiorstwach 
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tego samego sektora. Metodą badawczą zastosowaną w pracy była metoda studium 
przypadku, w której dokonano oceny subiektywnej zaistniałych sytuacji w firmach. 
Badania zostały zrealizowane na grupie przedsiębiorstw z regionów środkowo-
wschodniego, środkowo-zachodniego, południowo-wschodniego i południowo-
zachodniego, zajmujących się dystrybucją, produkcją, handlem i usługami. Tym 
samym wyniki są indywidualne, ze względu na wpływ czynników otoczenia 
zewnętrznego badanych przypadków. Czynniki wdrożenia usług outsourcingu IT, 
przyrównane z badaniami sieci spółek handlowych Deloitte okazały się zbieżne. 
Wyróżniającymi okazały się rosnące koszty i słaby przepływ informacji. Redukcja 
kosztów od wielu lat była czynnikiem skutkującym podejmowanie działań przez 
przedsiębiorstwa, jednak zaszła tutaj zmiana, na rzez planowania strategicznego 
i długoterminowych korzyści. Badane przedsiębiorstwa sugerują powrót do redukcji 
kosztów jako jednej z głównych przesłanek implementacji usług outsourcingu IT. 
Jednak w obecnym czasie nie musi to być związane ze zmianą podejścia firm do 
wydzielania własnych odcinków na zewnątrz, a może dotyczyć aktualnej sytuacji 
panującego wirusa COVID-19 i obostrzeń. 

(De)metaforyzacja cierpienia w powieści „Ręka Mistrza” Stephena Kinga 

Patrycja Roguska, p.roguska@uw.edu.pl, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet 
Warszawski, www.uw.edu.pl 

Studia nad niepełnosprawnością i literatura horroru są związane ze sobą długą 
historią wykluczenia w przestrzeni akademickiej. Kategoria niepełnosprawności 
przez lata definiowana była przez ograniczający ją dyskurs medykalizujący. Gatunek 
horroru zaś padł ofiarą akademickiego lekceważenia jako gatunek podrzędny wzglę-
dem klasyki literatury. Pomimo podejmowania prób znalezienia punktów wspólnych, 
przedstawicielom obu tych dziedzin trudno znaleźć wspólny język, co według 
obserwacji Davida Bolta jest częścią szerszego problemu w humanistyce określa-
nego mianem critical avoidance. Wzajemne wykluczenie obu tych dziedzin objawia 
się m.in. poprzez stereotypowe i nadmiernie zmetaforyzowane reprezentacje choroby 
i niepełnosprawności w literaturze horroru, do których niechętnie odnoszą się 
krytycy związani ze studiami nad niepełnosprawnością. Metaforyzacja zaś zaliczana 
jest najczęściej do nobilitujących cech powieści z gatunku horroru, w wyniku czego 
problem niepełnosprawności zazwyczaj pomija się w analizie krytycznej dotyczącej 
literatury grozy. Niniejszy referat skupia się na rozważaniach dotyczących powieści 
Stephena Kinga „Ręka Mistrza” pod kątem analizy sposobów przedstawienia choroby, 
niepełnosprawności i cierpienia. King, zachowując odrębność swojego stylu pisar-
skiego, a także czerpiąc z bogactwa literatury horroru oraz z osobistych doświadczeń 
cierpienia po wypadku, któremu uległ w 1999 roku, łączy dwa zantagonizowane 
uprzednio dyskursy. 
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Dialog i manipulacja –  
o strategii tłumaczenia wspomnień francuskiego Żyda 

Julia Brzózka, juliabrzozka1@gmail.com, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, https://wn.amu.edu.pl/, https://amu.edu.pl/ 

Współcześnie publikacja nieznanego polskiemu czytelnikowi świadectwa Holo-
kaustu jest specyficznym działaniem wydawniczym ze względu na znaczny dystans 
czasowy od opisywanych wydarzeń, wyraźne różnice pokoleniowe między autorem 
a czytelnikami, a w przypadku dziennika Aleksa Mayera „Auschwitz, 16 marca 1945 roku” 
także na odmienny obraz Holokaustu w pamięci zbiorowej Francuzów i Polaków. 

W referacie poruszono problem strategii tłumaczenia dziennika Mayera przyjętej 
przez tłumaczkę-studentkę, zakładającej prowadzenie konsultacji zwłaszcza w odnie-
sieniu do fragmentów niezrozumiałych bądź potencjalnie kontrowersyjnych 
w oczach polskiego odbiorcy. W ujęciu szkoły manipulistów tłumaczenie rozpoczęło 
się wraz z myślą o publikacji książki na polskim rynku i objęło poszukiwanie 
tłumacza, włączenie dziennika do serii, przekład, redakcję i publikację. Wszystkie 
te działania stanowią przepisywanie oryginału, by włączyć go do kultury docelowej. 

Szerzej omówiony został szereg przykładów decyzji przekładowych podjętych 
przed tłumaczkę w wyniku dialogu z konsultantami: synem autora, opiekunką stu-
denckiego projektu naukowego, specjalistą historykiem i pierwszymi czytelniczkami. 
Dokonana analiza potwierdziła potrzebę i użyteczność dyskusji podczas procesu 
przekładu, nieuchronnie uwarunkowanego przez parametry ideologiczne i manipu-
lującego oryginałem w celu (wy)tłumaczenia go. Strategia dialogiczna pozwoliła na 
możliwie wierne i osadzone w kontekście przekazanie intencji Autora i tekstu. 

Dzika przyroda parków narodowych a współczesne doświadczenie 
zbiorowe. Kilka uwag o amerykańskich rezerwatach przyrody 

Marta Banaś, martula.banas@gmail.com, Uniwersytet Śląski: Indywidualne Studia Między-
obszarowe, https://us.edu.pl/ 

Historyk Frederick Jackson Turner, analizując amerykańskie doświadczenie 
historyczne, wskazywał, iż czynnikiem determinującym nie jest w nim czas, tak jak 
się to dzieje w Europie, tylko przestrzeń. To doświadczenie bezkresu przestrzeni, 
wolności, a także dzikiej przyrody od samego początku towarzyszyło pierwszym 
osadnikom w ich zmaganiach na nowej ziemi a także w sposób znaczący kształto-
wało poczucie amerykańskiej tożsamości narodowej. W czasach współczesnych, 
wobec postępu cywilizacyjnego i technologicznego, problematyka relacji człowiek-
przyroda nabiera szczególnego znaczenia. Dzieje się tak, ponieważ sama przyroda 
przestaje być już dzika a staje się bardziej tworem ludzkim, a nawet produktem 
naszej cywilizacji. Dla społeczeństwa amerykańskiego parki narodowe są istotną 
wartością, ponieważ w nich obywatele dostrzegają swoje korzenie, co więcej zależy 
im na ochronie tych terenów, gdyż czują się z nimi emocjonalnie związani.  
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Przedmiotem refleksji podjętej w wystąpieniu jest próba przedstawienia wpływu 
(dzikiej) przyrody amerykańskich parków narodowych na szeroko rozumiany 
dobrostan obywateli. 

Etyczne aspekty muzykoterapii 

Edyta Orman, edytaorman@umg.pl, freelancer 

W książce pt. „Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu” Oliver Sacks utrzymywał, 
że wprawdzie powszechna dostępność muzyki pociąga za sobą niebezpieczeństwa 
w postaci „brainworms” oraz halucynacji muzycznych, ale dla dotkniętych choro-
bami neurodegeneracyjnymi pacjentów muzyka stanowi nieocenioną pomoc w przy-
wracaniu ich samym sobie i innym. Sztuka dźwięków przestaje wtedy być zbytkiem, 
a staje się wręcz podstawową potrzebą życiową. 

Moc oddziaływania muzyki na ludzi wybitny angielski neurolog miał okazję 
obserwować nie tylko w Beth Abraham Hospital, w którym leczył chorych na 
postencephalityczny parkinsonizm. W książce „Stanąć na nogi” opisał bowiem, jak 
po kontuzji nogi, której doznał w norweskich górach, muzyka dopomogła mu 
w ponownym nauczeniu się chodzenia. 

Etyczne aspekty muzykoterapii polegają ostatecznie na tym, iż muzyka „przemawia 
do ludzi, wchodzi w nich i ich zmienia”, w każdym przypadku przyczyniając się do 
poprawy jakości ich życia. W procesie tym niebagatelną rolę ma do odegrania 
muzykoterapeuta, którego podejście winno odznaczać się profesjonalizmem, postę-
powanie zaś – humanitaryzmem. 

W przedstawionej pracy punkt widzenia reprezentowanej przez Sacksa muzyko-
terapii neurologicznej – realizującej pozamuzyczne cele w zakresie ruchu, mowy, 
pamięci czy funkcji wykonawczych – uzupełniła literatura psychologiczna. Złożyły 
się na nią systematyzujące wiedzę podręczniki psychologii muzyki – pierwszy 
J. Wierszyłowskiego, a drugi pod red. M. Chełkowskiej-Zacharewicz. 

Interdyscyplinarność XXI wieku,  
czyli zmiana jako constans Człowieka XXI 

Paweł Siek, sieq5@wp.pl, Katedra Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Kultura jest zjawiskiem typowo ludzkim. W Historii ludzkości istniały różorodne 
jej formy. Począwszy od czasów Mezopotamii, Babilonu czy starożytnego Egiptu to 
one były wyróżnikiem tego, co charakterystyczne i wyróżniające jedną społeczność 
od innych. Rozwój pisma, kalendarze, wierzenia to przykłady zjawisk jakie odkrywa 
człowiek współczesny. Przez stulecia kultury, w jakich żył człowiek dawały poczucie 
stałości. To na niej kreowany był konkretny, uporządkowany świat. Autorytetami byli 
Bóg oraz Jego przedstawiciele a w czasach nowożytnych Rozum stał się arbitrem 
określającym właściwy kierunek rozwoju. Były też one pewnikami, dzięki którym 
istniały kultury. Człowiek w nich upatrywał możliwość rozwoju tak samego siebie, 
jak i otaczającej go społeczności. Współczesność jawi się jako permanentna prze-
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miana, wobec której człowiek ma poczucie zagubienia. W pracy nakreślone zostały 
wzorce obowiązujące w średniowieczu, Renesansie i czasach współczesnych oraz 
zadania, przed którymi stoi Człowiek XXI wieku.  

„Jurydyfikacja świata” – zagrożenie czy szansa? 

Malwina Tkacz, malwina.a.tkacz@gmail.com, Szkoła Doktorska UKSW 

Pozytywizm prawniczy w nowoczesnej formie jest źródłem wielu problemów. 
W związku ze stopniowym wzrostem roli prawa – tzw. „jurydyfikacji świata”, o której 
mówi włoski filozof Vittorio Possenti; prawo wkracza w rejony, które dotychczas 
były regulowane przez wartości moralne, kulturowe, religijne. W konsekwencji stawiane 
są wobec prawa nowe oczekiwania i wymogi. Z tego względu jeszcze ważniejsza niż 
dotychczas staje się jakość tworzonego prawa, sposób jego egzekwowania oraz 
pytanie o jego fundament. Prawo pozytywne będące efektem woli i decyzji człowieka 
jest coraz bardziej odległe od idei dobra wspólnego i zasady sprawiedliwości społecznej.  

Niezależnie od przyjętej definicji prawa, należy traktować je jako przejaw kultury, 
a co za tym idzie produkt człowieka działającego poprzez różne instytucje społeczne. 
Dlatego wydaje się niemożliwe odłączenie prawa od ideałów, które tworzą kulturę – 
od wartości, wzorców zachowań, sposobów rozumowania i komunikacji między 
ludźmi. Czy można przywrócić dzisiaj odniesienie prawa stanowionego do idei 
dobra wspólnego i zasady sprawiedliwości społecznej? W jaki sposób przezwyciężyć 
współczesną „jurydyfikację świata”? Czy jest to konieczne? Czy jest ona szansą, czy 
wyłącznie zagrożeniem?  

Kognitywne aspekty intuicji, czyli interdyscyplinarność 
we współczesnych naukach humanistycznych 

Ewelina Ostrowska, ewelina.n321@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
www.umcs.pl 

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się obserwacją 
i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu. Kognitywistyka znajduje się na po-
graniczu wielu dziedzin: psychologii poznawczej, neurobiologii, filozofii umysłu, 
sztucznej inteligencji, lingwistyki oraz logiki i fizyki, przez co dostarcza szeroką 
wiedzę w badanych aspektach. Ponadto dzisiejsza humanistyka, w której nauki 
kognitywne odrywają znaczącą rolę, wykracza poza teoretyczne podejście, tym samym 
wchodząc w okres interdyscyplinarnych badań naukowych. Dlatego też przedmiotem 
analizy była intuicja w ujęciu kognitywnym rozumiana jako złożony proces nie-
świadomej sfery umysłu. Intuicja funkcjonuje w sposób automatyczny, bezwysiłkowy 
oraz natychmiastowy. Opisanie struktury i specyfiki aktów intuicyjnych poprzedzono 
wyjaśnieniem pochodzenia terminu „intuicja” oraz nakreśleniem filozoficzno-
naukowego kontekstu, w którym pojęcie kształtowało się na przestrzeni wieków. 
Intuicja omówiona została także w kontekście jej umiejscowienia wśród mechani-
zmów funkcjonowania ludzkiego umysłu, co pozwoliło na opisanie procesów po-
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znawczych, w obrębie których intuicja występuje. Głównym założeniem niniejszego 
referatu jest przekonanie, że jeśli procesy umysłowe zachodzące na poziomie nie-
świadomym (takie jak myślenie, uwaga, pamięć, wydawanie sądów, doświadczanie 
emocji czy rozwiązywanie problemów) mogą być ujęte jako intuicyjne. Końcowa 
część rozważań zilustrowana jest przykładami wpływu intuicji na różne aspekty 
życia codziennego. 

Księga przemian jako 8x8 

Jolanta Wolowicz, IPPT PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa; Ryszard Wojnar, 
rwojnar@ippt.pan.pl, IPPT PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa 

Małe liczby są ważne. Częstości wartości są odwrotnie proporcjonalne do ich wagi: 
wyrazy krótkie występują częściej niż długie; słynny artykuł Millera Magiczna siódemka. 

Liczba zero jest symbolem nicości. Zerowa wartość entropii to pełny porządek. 
Jeden jest symbolem doskonałości, oznacza absolut Wszystko. Leibniz sądził, że 
świat jest zgodny z zasadami matematyki, a muzyka jest nieświadomym liczeniem 
symetrii. Stosował system dwójkowy w badaniu Yijing, chińskiej Księgi przemian. 
Dwa symbolizuje podział. Według Nielsa Bohra Contraria sunt complementa. 

Trójca – to jedyny Bóg. W dialektyce Hegla: teza, antyteza, synteza. Trójkąt – to 
najprostszy składnik powierzchni. Cztery – podwójna dwójka, podwójna możliwość 
przeciwności. Pięć – sympleks czterowymiarowy o 5 wierzchołkach, jego rzut na 
płaszczyznę jest pentagramem Pitagorasa, najprostszą realizacją złotego cięcia. 
Sześć – to np. dwa trójkąty w heksagramie. 

Siedem jest symbolem człowieka, pięć – demona. Siódemka i piątka tworzą dwa 
przeciwne sobie wiry w siatce sześciokątnej. Siedmiokąt wpływa na elementy sąsiednie, 
pięciokąt wydziela kawałek powierzchni. Jest siedem powłok elektronowych w atomie. 

Liczba 8, jedna z liczb Fibonacciego przybliża złotą proporcję. 8x8 jest wymia-
rem tabeli z Księgi przemian. Jest tam i róża wiatrów i kwadranty psychologiczne. 
Gell-Mann podał układ cząstek subatomowych, zwany ośmiokrotną ścieżką. Osip 
Mandelsztam w oktostychu opisał „nadmiar przestrzeni (krzywiznę)” spirali liści 
w filotaksji. 

Miłość i śmierć, czyli walka Erosa z Tanatosem  
w filmowej adaptacji opowiadania „Brzezina” Jarosława Iwaszkiewicza 

Izabela Janiec, izasudol92@o2.pl, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Kolegium Nauk Huma-
nistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza jest wciąż na nowo odkrywana przez kolejne 
pokolenia odbiorców, a wielość filmowych adaptacji jego prozy świadczy o jej fil-
mowości i sile oddziaływania na inne dziedziny sztuki. Opowiadania pisarza w do-
skonały sposób współgrają z „dziesiątą muzą” i od lat inspirują ludzi kina. Reży-
serem, który niejednokrotnie sięgał po te krótkie formy narracyjne, jako tworzywo 
dzieła filmowego, był Andrzej Wajda. Jego pierwszym, przeniesionym na szklany 
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ekran opowiadaniem Iwaszkiewicza była „Brzezina”. Obraz filmowy zupełnie odmienny 
w swojej wymowie względem ówczesnego dorobku artystycznego reżysera. Celem 
niniejszego referatu było ukazanie tej filmowej adaptacji jako jednego z możliwych 
sposobów interpretacji dzieła literackiego. Ponadto zaprezentowano funkcjonujący 
w niej motyw walki Erosa z Tanatosem. Przedstawiono analizę dzieła filmowego 
w kontekście literackim. Równie istotnym elementem referatu było opisanie malar-
skich nawiązań wplecionych w fabułę filmową. Ukazane w filmie obrazy, charakte-
ryzacja, kostiumy bohaterów czy sposób kadrowania scen nawiązujący do kompozycji 
z obrazów Jacka Malczewskiego w bezpośredni sposób łączy się ze sztuką malarską. 
Włączenie twórczości polskiego malarza symbolisty do dzieła filmowego poszerza 
jego wymowę i nadaje mu nowych znaczeń. Ponadto podkreśla zaprezentowany 
w filmie motyw miłości i śmierci. 

Naturalizacja przestrzeni publicznej.  
Strajk Kobiet w perspektywie „Bachantek” Eurypidesa 

Ewa Smolka-Drewniak, ewa.smolka-drewniak@pwsz.nysa.pl, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie; Tomasz Drewniak, tomasz.drewniak@pwsz.nysa.pl, 
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

Zjawiskiem przybierającym w ostatnim czasie na sile w aglomeracjach miejskich 
stają się tzw. „ruchy protestu”, do których na polskim gruncie zalicza się Ogólno-
polski Strajk Kobiet, a szczególnie organizowane przez niego manifestacje z końca 
października i pierwszej połowy listopada 2020 r. W postaci radykalnej i ekstre-
malnej ruchy protestu – aktywizowane przez wydarzenia o dużym ładunku emocjo-
nalnym, wzmacnianym poprzez przekaz w mediach społecznościowych – kierują 
się przeciw społeczności, jej tradycji i formom symbolicznym, zwracają się przeciw 
miejscu i jego kwintesencji, tj. przestrzeni publicznej. Teza ta zostanie uzasadniona 
w oparciu o koncepcję kryzysu mimetycznego R. Girarda, który obrazują Bachantki 
Eurypidesa, wiążące miejsce naturalne i dokonującą się w nim ofiarę z oczyszcze-
niem zbiorowości. W kolejnym kroku wykazano, iż rozkład tradycyjnych struktur 
społecznych, instytucjonalnych i symbolicznych, charakterystycznych dla społeczności 
przedprzemysłowych, powoduje z jednej strony odczarowanie świata (M. Weber), 
z drugiej jego ponowne zaczarowanie (M. Heidegger) – aktywizację mitycznego 
fantazmatu. Efektem ponowoczesnej płynności życia, osłabienia związku z miejscem, 
nomadycznej deterytorializacji miejsca stała się afektywna i akefaliczna podmio-
towość, dokonująca naturalizacji, neosemantyzacji i sakralizacji przestrzeni archi-
tektonicznej poprzez destrukcję symboliki demistyfikującej mit, tj. dyskursu opartego 
na panowaniu nad sobą i wzajemnym szacunku. 
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Nauka na Uniwersytecie w czasie Pandemii COVID-19?  
Czy równie skuteczna?  

Weronika Szota, szotaweronika@gmail.com, Uniwersytet Śląski  

Pandemia COVID-19, którą zapoczątkowały wydarzenia w mieście Wuhan 17 listo-
pada 2019 roku, wpłynęła na zmianę funkcjonowania nie tylko pojedynczych osób 
ale także całych społeczeństw. Wraz z zagrożeniem życia oraz stanu zdrowia, wpro-
wadzanymi restrykcjami, przeobrażeniu uległo funkcjonowanie wielu instytucji, 
placówek oświatowych a także Uczelni Wyższych i Uniwersytetów. Wprowadzenie 
nauki zdalnej w dużej mierze przyczyniło się do zmiany dotychczasowych metod 
i strategii nauczania jak i podejścia do studenta czy też nawet zmiany rozumienia 
i pewne przewartościowanie samego procesu nauczania. Prezentacja dotyczyć będzie 
doświadczeń w nauczaniu przedmiotu językoznawstwo korpusowe na Uniwersytecie 
przed oraz w trakcie trwania pandemii COVID-19. Czy nauka na Uniwersytecie 
podczas pandemii jest równie skuteczna? Czy mierząc się z nowym podejściem 
i nowymi wyzwaniami jesteśmy w stanie sprostać nowym oczekiwaniom i potrzebom 
studentów? Czy można zaryzykować stwierdzenie, że pandemia COVID-19 zmieniła 
podejście prowadzących do nauczanych przedmiotów? 

Niedookreślony mężczyzna – męskość niezdefiniowana  
na przykładzie Stanisława Wokulskiego 

Adrianna Trojan, adriannatrojan@poczta.fm, doktorantka Kolegium Doktorskiego Wydziału 
Filologicznego, Uniwersytet Wrocławski 

Najważniejszym zadaniem badawczym było opracowanie modelu męskości na 
podstawie głównego bohatera „Lalki” Bolesława Prusa. Analiza konstruktu męskości 
umożliwiła odczytanie tekstu z nowej perspektywy – men’s studies. Warto zaznaczyć, 
że męskość składa się z wielu wyznaczników: męskości, seksualności, umiejscowienia 
w konkretnym okresie dziejowym, kwestii pracy, dobrej kondycji zdrowotnej. Dzięki 
temu męskość nie jest jednoznaczna, a odkrywanie jej kolejnych elementów na 
przykładzie wybranych utworów II połowy XIX wieku stanowi jeden z najważniejszych 
celów współczesnych badań nad męskością.  

Po przeprowadzeniu analizy można stwierdzić, że Wokulski stanowi mozaikę 
męskości, dlatego należy go uznać za niedookreślonego mężczyznę. Reprezentuje 
męskość neurotyczną objawiającą się stanami ulegania silnym emocjom, a jedno-
cześnie dyslokacyjną. Główny bohater utworu Prusa nie potrafi odnaleźć samego 
siebie, czuje się zagubiony. Cały czas poszukuje wyznaczników męskości. 

Mogłoby się wydać, że utwory dziewiętnastowiecznego pisarza zostały szczegółowo 
przeanalizowane. Powstałe dotychczas opracowania pozostawiają spory margines 
na wpisanie się w polskie badania nad męskością. 
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O pisaniu historii – ontologicznie i epistemologicznie 

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

Referat ma na celu analizę zagadnień związanych z powieścią historyczną jako 
gatunkiem, którego rola w życiu społecznym przekracza (lub może przekraczać) 
przypisane mu funkcje czysto rozrywkowe. Punktem wyjścia do podemowanych 
rozważań jest omówienie problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych powieści jako 
takiej w kontekście ogromnej różnorodności gatunków literackich, które wynikają 
po części z rozbieżności metodologicznych reprezentowanych przez poszczególnych 
badaczy, a także z założeń ideowych panujących w danej epoce. Omawiając proces 
historycznego rozwoju powieści historycznej, przedstawione i skomentowane zostaną 
rozważania trzech głównych teoretyków powieści, tj. Georga Lukácsa, Iana Watta 
i Michaiła Bachtina, dotyczące formy, konwencji i wewnętrznego zróżnicowania 
gatunku. Następnie omawiane jest pisarstwo historyczne, które ma nie tylko walor 
dokumentacyjny, ale także możliwość weryfikacji zrekonstruowanych i przetworzo-
nych wydarzeń z przeszłości. Całość wystąpienia ma z jednej strony charakter 
przeglądowy – porządkujący określone założenia i twierdzenia, z drugiej – dąży do 
ustalenia podstawowych pytań (ontologicznego i epistemologicznego), które 
należy uwzlędnić, mierząc się z pisarstwem historycznym. 

Obraz archeologii –  
od poszukiwania przygód do interdyscyplinarnej nauki 

Anna Maria Śliwkiewicz, annamaria.sliwkiewicz@gmail.com, Instytut Archeologii UŁ, Wydział 
Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, www.archeologia.uni.lodz.pl 

Historia powstania i kształtowania się archeologii jako poważnej nauki wyraźnie 
pokazuje, że ludźmi przede wszystkim kierowała ciekawość. Początkowo, zanim 
przekształciła się w uznawaną dziedzinę naukową, polegała na awanturniczym 
poszukiwaniu artefaktów historycznych i gromadzeniu ich jako osobliwe eksponaty. 
Chociaż od dawna archeologia nie polega jedynie na poszukiwaniu drogocennych 
skarbów, badaczami niezmiennie kieruje ta sama ciekawość. Od początku badania 
archeologiczne wymagały zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin nauko-
wych. Podejście interdyscyplinarne jest niezbędne, aby uzyskać pełny obraz prze-
szłości. Rozwój nauki i techniki umożliwia uzyskiwanie coraz większej ilości 
informacji i stwarza nowe możliwości podczas badań i interpretacji stanowisk 
archeologicznych. Ciekawość archeologów nie ogranicza się jedynie do eksploracji. 
Kwerendy archiwalne, badania laboratoryjne i specjalistyczne opinie umożliwiają 
prawidłową interpretację i wysnucie wniosków. Archeologia jest nauką, która 
nieustannie rozwija się, korzystając ze wszystkich dostępnych, nowych możliwości. 
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Od Odysa do Starbucksa.  
Archetypy na skrzyżowaniu mitologii, filozofii i marketingu 

Jarosław Marek Spychała, jarek.deutschland@gmail.com, Collegium Civitas 

Wystąpienie jest rodzajem case study wokół brandu Starbucks, na przykładzie 
którego będzie można zaobserwować zastosowanie teorii archetypów zarówno do 
analizy brandów już funkcjonujących na rynku gospodarczym, jak również do 
tworzenia ewentualnych przyszłych marek. Podczas prezentacji omówione zostały 
następujące zagadnienia: koncepcja archetypu (Platon «Timajos», Filon z Alek-
sandrii «De opificio mundi», Mircea Eliade «Mit wiecznego powrotu», Georges Dumézil 
«Mythos und Epos», Carl Gustav Jung «Archetypy i Symbole»); mit Odysa (w ujęciu 
Theodora W. Adorno i Maxa Horkheimera, którą filozofowie przedstawili w «Dialektyce 
oświecenia»), instytucja confessio (Jerzy Strzelczyk «Iroszkoci w kulturze średnio-
wiecznej Europy») oraz rola archetypów w komunikacji marketingowej (Margaret 
Mark i Carol Pearson «The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands 
Through the Power of Archetypes»). 

Ważnym elementem wystąpienia będzie omówienie kwestii interdyscyplinarnego 
charakteru współczesnej komunikacji marketingowej, w przestrzeni której krzyżują 
się perspektywy różnych dyscyplin akademickich, takich jak na przykład: kulturo-
znawstwo, antropologia, religioznawstwo, filozofia i ekonomia. 

Odpowiedzialność służbowa funkcjonariusza Państwowej Straży 
Pożarnej za przewinienie mniejszej wagi 

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

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej 
Straży Pożarnej została uregulowana w rozdziale 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.). Przepisy 
te zawierają w szczególności odrębny tryb postępowania w sytuacji gdy funkcjo-
nariusz popełnienia przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. Jest to przewinienie 
dyscyplinarne nieuzasadniające wszczęcie postępowania dyscyplinarnego a upraw-
niające przełożonego dyscyplinarnego do wymierzenia kary upomnienia na piśmie. 
Ustawodawca zastrzega w tym przypadku termin do przedawnienia karania, tj. 
3 miesiące od powzięcia wiadomości o przewinieniu.  

Przedmiotem wystąpienia będzie szczegółowa analiza instytucji kary upomnienia 
na piśmie. Zostanie ona omawiana zarówno z perspektywy badacza, jak i obser-
watora jej funkcjonowania w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska 
judykatury w tym zakresie. Ponadto, autor zaprezentuje postulaty de lege ferenda 
stanowiące swoiste propozycje rozwiązań prawnych ukierunkowanych na kom-
pleksowe uregulowanie postępowania w przypadku przewinienia mniejszej wagi.  
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Poczucie komfortu w relacji z sukcesem komunikacyjnym.  
Kluczowe kompetencje komunikacyjne w komunikacji transjęzykowej – 

studium przypadku 

Paweł Swajda, swajdapawel@gmail.com, Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii, Wydział 
Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, www.amu.edu.pl 

Niniejszy referat służy za prezentację wyników pogłębionej refleksji o charakterze 
studium przypadku nad zjawiskiem poczucia komfortu w komunikacji werbalnej, 
w środowisku wielojęzykowym. Badanie miało formę wywiadu zawierającego część 
kwestionariuszową, pytania otwarte i pytania ze skalą Likerta. Przeprowadzone 
zostało w grupie studentów różnych narodowości, przebywających na wymianie 
studenckiej w ramach programu Erasmus, w jednej ze szkół wyższych w Rzymie, 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Na podstawie analizy uzyska-
nych danych dokonano rozróżnienia czynników skorelowanych z poczuciem komfortu 
w komunikacji werbalnej, a zwłaszcza w sytuacji użycia języka nierodzimego jako 
narzędzia komunikacyjnego. Elementy wskazane przez respondentów, jako kluczowe 
dla poczucia komfortu i sukcesu komunikacyjnego, zostały przyporządkowane do 
następujących kategorii: biegłość językowa, poczucie równości, współdzielona kul-
tura, dokładność, umiejętności interpersonalne. Kategorie te posłużyły do stworzenia 
modelu koncepcyjnego obrazującego zależności między komfortem a sukcesem komu-
nikacyjnym. Wnioski na temat wpływu poszczególnych kompetencji komunikacyj-
nych na poczucie komfortu, a tym samym na sukces, jako nadrzędny cel komunikacji, 
otwierają nowy obszar dla interdyscyplinarnych badań z dziedzin komunikologii 
i psychologii, mogąc przynieść korzyści w obszarach takich jak: nauczanie języków, 
zarządzanie i współpraca w środowisku wielojęzykowym, mediacje i w wielu innych. 

Polska prototypowa konstrukcja ekwatywna „tak samo... jak” 

Łukasz Musik, lukaszmusik@wp.pl, Wydział Humanistyczny, Szkoła Doktorska, Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, www.ujd.edu.pl 

Celem prezentacji jest opis polskiej prototypowej konstrukcji ekwatywnej tak 
samo... jak (z ang. equative construction), np. (a) Maria jest tak samo inteligentna jak 
Zosia, (b) Bez okularów jestem ślepy jak kret. Według Wysoczańskiego (2006) jest ona 
jedną z wielu konstrukcji porównawczych. W pierwszej kolejności przedstawiona 
zostanie struktura składniowa i semantyczna omawianej konstrukcji w kategoriach 
trzech komponentów: OBIEKTU PORÓWNYWANEGO (OP), PARAMETRU i STAN-
DARDU. Następnie, tematem prezentacji będzie konstrukcja ekwatywna o prze-
nośnym znaczeniu, które jest głównie determinowane przez referenta STAN-
DARDU (np. Zosia w przykładzie (a)), do którego porównywany jest referent OP 
(np. Maria w przykładzie (a)). Haspelmath i Buchholz (1998) wyróżniają STAN-
DARD określony (ang. specific STANDARD), odnoszący się do konkretnego referenta 
(np. Zosia), oraz STANDARD generyczny (ang. generic STANDARD), który repre-
zentuje nieokreślonego referenta należącego do ogólnej kategorii (np. kret 
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w przykładzie (b)). Ponadto, Haspelmath i Buchholz zauważają, że ze STANDARDEM 
generycznym konstrukcje ekwatywne często stanowią utarte w języku frazeolo-
gizmy, które, bazując na terminologii Wysoczańskiego (2006), paralelnie mogą 
funkcjonować jako porównania zleksykalizowane (ang. similes), np. ślepy jak kret. 
Przykłady z „Narodowego Korpusu Języka Polskiego” wskazują, że konstrukcje 
ekwatywne ze STANDARDEM określonym wyrażonym paragonem danej cechy (np. 
Krezus jako paragon bogactwa) także stają się często frazeologizmami, np. bogaty 
jak Krezus. Ostatnia część prezentacji dotyczy klasyfikacji idiomatycznej konstrukcji 
ekwatywnej tak samo... jak ze STANDARDEM określonym i generycznym, bazując 
na klasyfikacji idiomów zaproponowanej przez Fillmore et al. (1988). 

Proces tłumaczenia jako brakujące ogniwo teorii prawdy 

Giulia Cirillo, giulia.cirillo1@gmail.com, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Przekład to pojęcie pomost – katalizator komunikacji, spoiwo rozłamu, pochodnia 
wiodąca przez mrok obcości. W niniejszym wystąpieniu idea tłumaczenia zostanie 
przeniesiona na grunt dyskusji filozoficznej, by tam raz jeszcze dowieść potencjału 
swojej semantycznej głębi. Celem prezentacji jest ukazanie, iż każda z pięciu 
głównych teorii prawdy – korespondencyjna, koherencyjna, pragmatyczna, defla-
cyjna i semantyczna – zawiera element, który należy utożsamiać z procesem prze-
kładu. W pierwszej kolejności zatem wskazane zostaną kluczowe cechy pozwalające 
sklasyfikować daną czynność jako rodzaj translacji. Następnie będzie ona zlokali-
zowana w tekstach uznanych za klasyczne sformułowania każdej teorii – to jest 
w pracach B. Russella dla teorii korespondencyjnej, B. Blansharda dla koherencyjnej, 
C.S. Peirce’a i W. Jamesa dla pragmatycznej, G. Fregego dla deflacyjnej oraz 
A. Tarskiego dla semantycznej. Analiza prowadzi do refleksji, iż kluczowy składnik 
pojęcia prawdy nie leży w świecie zewnętrznym, ale w głębi świadomości każdego 
podmiotu poznającego, gdzie wrażliwy dotyk percepcji po raz pierwszy natrafia na 
to, co obce. Przebiegający przez ową granicę proces translacji zostanie wyekspono-
wany tak, aby jego obecność mogła zostać w pełni uznana i doceniona – co wydaje 
się konieczne w każdej sytuacji wymagającej pracy tłumacza, ale być może 
szczególnie wtedy, gdy to właśnie on determinuje sens prawdy. 

Rosyjskojęzyczne media żydowskie jako źródła do badań  
nad pamięcią dawnych sowieckich Żydów i ich potomków 

Krystian Propola, k.propola@gmail.com, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Rzeszowskiego, ur.edu.pl 

Współczesne skupiska rosyjskojęzycznej ludności żydowskiej na świecie były 
przedmiotem zainteresowania badaczy niemalże od samego początku ich ukształ-
towania się pod wpływem fal migracyjnych z ZSRS w latach 70., 80. oraz 90. XX w. 
Rezultatem tych badań są liczne prace historyków, politologów oraz socjologów, 
które odnoszą się zarówno do powstania tych wspólnot, jak i funkcjonowania 
dawnych Żydów sowieckich w ich nowych ojczyznach. W wielu publikacjach rolę 
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szczególną odgrywają kwestie pamięci historycznej posługujących się językiem 
rosyjskim Żydów oraz procesy tworzenia przez nich swojego własnego kanonu 
bohaterów. W obydwu tych aspektach zauważalny jest silny wpływ mediów. 

Podczas wystąpienia dokonana zostanie próba refleksji nad wykorzystywaniem 
materiałów, zamieszczanych w wybranych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich, 
w rozważaniach nad pamięcią rosyjskojęzycznych Żydów. Dotyczyć to będzie zarówno 
publikowanych w nich wspomnień oraz wywiadów, jak i relacji z obchodów roczni-
cowych czy też innych wydarzeń o charakterze historycznym. Na podstawie dotych-
czasowych doświadczeń badawczych, a także analizy wspomnianych materiałów, 
wykazane zostaną też zasadnicze zależności pomiędzy stosowaniem metod charakte-
rystycznych dla nauk historycznych oraz tych, wywodzących się ze sfery nauk 
o mediach, w powyższych badaniach. 

Rumuńska dusza – obraz obecny w filmie i literaturze 

Krystian Przybylski, krystian.przybylski@amu.edu.pl, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Wystąpienie poruszało kwestię obrazu rumuńskiej duszy albo rumuńskiego 
ducha, obecnego w literaturze i filmie tego kraju, na przykładzie tradycyjnej ballady 
ludowej Miorița oraz twórczości filmowej wybranych przedstawicieli najważniej-
szego nurtu współczesnego kina rumuńskiego, tzw. Nowej Fali. Kontekstem była 
teoria przestrzeni mioritycznej, zaproponowana przez pisarza i filozofa Luciana 
Blagę. Wypowiedź omawiała cechy specyficznego sposobu myślenia i działania, 
a także badała wpływ oraz znaczenie stylistycznej matrycy, przejawiającej się jakoby 
w postawach i zachowaniach Rumunów, a obecnej także w ich twórczości artystycz-
nej. Szczególne zainteresowanie dotyczyło dziedziny sztuki filmowej, z powodzeniem 
eksplorowanej ostatnio przez wywodzących się z Rumunii autorów – reprezentantów 
Nowej Fali, obszaru zainicjowanego i zagospodarowanego zwłaszcza przez takich 
twórców jak Cristi Puiu, Cristian Mungiu czy Corneliu Porumboiu. Poszukiwaniem 
obrazu rumuńskiej duszy obecnego właśnie w ich twórczości zajęto się w niniejszej 
prelekcji. 

Strata, ból, cierpienie… Przykłady melancholii w wybranych książkach 
Grażyny Plebanek „Pani Furia”, „Przystupa” i „Bokserka” 

Mariola Bochenek, mariolka1519@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski 

Celem rozważań było zwrócenie uwagi na obecność tematu melancholii we 
współczesnym pisarstwie kobiecym. Wystąpienie wskazało założenia literatury 
kobiecej, a także konfrontuje je z rzeczywiście podejmowanymi przez nie tematami. 
Wniosek wypływający z tej części opiera się na twierdzeniu, że współczesne kobiece 
pisarstwo stosunkowo dużo miejsca poświęca tematom bólu, a przede wszystkim 
straty. Utrata wolności, tożsamości, kobiecości i pozycji w świecie patriarchalnym, 
doprowadza często do depresyjnego tonu kreacji współczesnych bohaterek. Jednak 
literatura kobieca w charakterystyczny dla siebie sposób próbuje osadzić w świecie 
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postacie żeńskie właśnie za pomocą melancholii, rozumianej jako stratę, brak, 
a także nieprzemijające rozpamiętywanie. Kobiety, nie godzą się na uprzywilejowaną 
rolę mężczyzn i próbują odnaleźć swoje miejsce w świecie patriarchalnym. Starają 
się to robić za pomocą melancholii i szeroko rozumianego pesymizmu. W efekcie 
stają się jej niewolnicami i ponownie ulegają schematowi. W taki sposób kreuje 
swoje bohaterki współczesna polska pisarka Grażyna Plebanek. Przystupę, Alię oraz 
Lu łączy strata i ból, które już zawsze będą na nich ciążyć i które naznaczają 
bohaterki w świecie zasad kierowanym przez mężczyzn. Wniosek wynikający z roz-
ważań zakłada, że kobiety – bohaterki cały czas uzależnione są od świata mężczyzn. 
Przez to zostały skazane na odczuwanie ciągłej straty. 

Sztuka i poglądy estetyczne Leonarda da Vinci (1452-1519) 

Witalij Bohatyrewicz, w.bohatyrewicz@ujd.edu.pl, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, Katedra Grafiki, www.ujd.edu.pl 

Renesans lub odrodzenie to pewien etap w dziejach historii, który nastąpił po 
średniowieczu. Okres ten cechował się szczególnym rozwojem kultury i sztuki oraz 
humanizmu. Ramy czasowe renesansu nie są jednoznaczne. Giorgio Vasari (1511-1574) 
prawdopodobnie użył tego pojęcia jako pierwszy, a w wieku XIX zostało ono rozpo-
wszechnione na całą epokę, głównie za pośrednictwem Jacoba Burckhardta (1818-1897). 

 Tematyka wystąpienia w znacznym stopniu dotyczy twórczości Leonarda da 
Vinci (1452-1519) oraz jego poglądów na sztukę, a zwłaszcza malarstwo. W rene-
sansie wykształciły się także nowe poglądy estetyczne. Cechą charakterystyczną był 
powrót do klasycznej teorii piękna wywodzącej się z antyku. Podział sztuk pięknych 
w renesansie różnił się jednak od greckiej klasyfikacji. Malarstwo tym razem 
zostało zaliczone do sztuk wyzwolonych. 

 Renesans wykształcił wielu wybitnych myślicieli i twórców. Wśród nich nale-
żałoby wymienić następujących przedstawicieli: Leon Battista Alberti (1404-1472), 
Leonardo da Vinci i Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Oczywiście było wielu 
innych znaczących teoretyków, artystów i filozofów. Szczególnie interesujący jest 
natomiast klasyczny okres renesansu, ściśle związany z działalnością Leonarda da Vinci. 

Wykorzystywanie przywileju rybołówstwa przez mieszkańców 
późnośredniowiecznego Pucka – badania szkieletowych wskaźników 

aktywności na określonej grupie badawczej 

Magdalena Styk, m.styk2@student.uw.edu.pl, Katedra Bioarcheologii, Wydział Archeologii, 
Uniwersytet Warszawski, https://www.archeologia.uw.edu.pl/ 

W referacie zostaną przedstawione wyniki badań bioarcheologicznych, które 
miały na celu określenie czy na podstawie szkieletowych wzorców aktywności, da 
się zdefiniować czy osobnicy określonej grupy badawczej mogli należeć do cechu 
rybackiego, który pomimo przywileju wolnego połowu dla wszystkich mieszkańców 
miast lokowanych na Prawie chełmińskim, także istniał. Przebadanych zostało 
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dwunastu osobników odnalezionych podczas sezonu wykopaliskowego 2020 
w Pucku i na podstawie wzorców aktywności takich jak: geometria kości, przyczepy 
mięśniowe, niepatologiczne modyfikacje stawów, a także ew. choroby degenera-
cyjne stawów oraz urazy związane z aktywnością fizyczną, określano, które zmiany 
mogły być generowane przez jakie aktywności.  

 Przeanalizowano także aspekt etnograficzny i na podstawie późnośredniowiecz-
nych rycin i drzeworytów starano się wywnioskować, której kończyny rybacy używali 
najmocniej oraz jakim posługiwali się sprzętem. Doszukano się także analogi 
w sprzęcie rybołówczym późnośredniowiecznym, a tym używanym przez rybaków 
w Polsce na początku XX wieku, który można odnaleźć chociażby w Muzeach Etno-
graficznych. Odnaleziono także podobieństwa w metodzie późnośredniowiecznych 
połowów innych krajów Basenu Morza Bałtyckiego tj. w Danii, Szwecji czy 
Niemczech. 

Wzrost cen na polskim rynku nieruchomości spowodowany pandemią 
SARS-CoV-2 a tak zwana „bańka cenowa” 

Hanna Trojanowska, hanna.trojanowska@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska, Jadwiga 
Szymańska, jadwiga.szymanska@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska 

Celem wystąpienia jest przedstawienie skutków pandemii SARS-CoV-2 dla 
polskiego rynku nieruchomości. Autorki przeanalizowały treści podawane przez tak 
zwaną prasę branżową z okresu pandemii, w której wielokrotnie pojawiają się 
doniesienia o powstaniu domniemanej „bańki cenowej”. 

Podstawą porównań jest rynek amerykański z okresu kryzysu gospodarczego 
z lat 2007-2009, który, zaczął się w Stanach Zjednoczonych, m.in. w związku z bańką 
spekulacyjną na rynku nieruchomości. 

Autorki dokonały porównania rynku nieruchomości w USA i Polsce z tych dwóch 
okresów. Po przedstawieniu literatury naukowej na ten temat, przeanalizowały wpływ 
mediów na sposób percepcji tego problemu. Autorki udowodniły tezę, że rynek 
polski wykazuje wiele różnic w porównaniu do amerykańskiego i media wielokrotnie 
w sposób nieuzasadniony nadużywają terminu „bańka”.  

Sam wzrost cen nie jest jeszcze równoznaczny z powstawaniem banki. Może być 
on spowodowany wieloma czynnikami jak na przykład wzrost popytu czy 
przesunięcie linii popytu.  

Na rynku amerykanskim w latach 2007-2009 działały inne dodatkowe czynniki, 
które nie wystepowaływ okresie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. 
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Zarządzanie w dynamice piano 

Małgorzata Kaczmarek, malgorzata.kaczmarek@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Spo-
łecznych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 

Metafory idealnie zgranych zespołów muzycznych czy dyrygentów stojących na 
ich czele wydają się dobrze ilustrować klasyczne dylematy skutecznego zarządzania.  

Orkiestra jest specyficzną organizacją skupiającą profesjonalistów (telenty). 
W kontekście traktowania muzyków jako głównego zasobu/kapitału instytucji w pracy 
podjęto próbę charakterystyki pracownika talentu (talent jako mistrzostwo), jako 
gwarancji długofalowego sukcesu i rozwoju orkiestry.  

Celem pracy jest weryfikacja podejść praktyków do zarządzania orkiestrą w odnie-
sieniu do teorii zarządzania, które H. Mintzberg nazywa zarządzaniem wspomagają-
cym, zarządzaniem rozproszonym, cichym zarządzaniem lub ukrytym przywództwem.  

Zastosowane metody badawcze odnoszą się do przeglądu literatury oraz wywiadów 
częściowo ustrukturyzowanych przeprowadzonych w lutym i marcu 2022 roku 
z dyrygentami pracującymi na co dzień z orkiestrami symfonicznymi. Badania 
jakościowe pozwoliły na uchwycenie specyfiki pracy z zespołem oraz podejścia do 
zespołu opartego na wzajemnej inspiracji, zaufaniu i partycypacji.  

Opracowanie jest wstępem do głębszej refleksji odnoszącej się do stosowania 
metod zarządzania w odniesieniu do zespołów złożonych z profesjonalistów. Jest 
adresowane do obecnych i przyszłych menedżerów kultury, którzy poszukują 
w działaniu instytucji kultury optymalizacji, efektywności i innowacyjności.  

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe  
na etapie edukacji wczesnoszkolnej 

Inga Mączka, inga.maria.maczka@uw.edu.pl, Monnet International School 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie oceny procesu zintegrowanego 
nauczania przedmiotowo-językowego na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W celu 
dokładnego zbadania tego typu kształcenia autorka pracy scharakteryzowała proces 
nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning), opisała historię 
edukacji dwujęzycznej oraz przygotowanie nauczycieli do wykonywania zawodu. 
Autorka przedstawiła cele i metody stosowane w zintegrowanym kształceniu 
przedmiotowo-językowym. Dodatkowo zostały opisane badania, przeprowadzone 
wśród uczniów edukacji dwujęzycznej. Autorka zobrazowała zobrazować opinię 
dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej, dotyczących ważnych aspektów procesu 
dydaktycznego w nauczaniu metodą CLIL. Wnioski wynikające z zebranego podczas 
wywiadu materiału badawczego pokazują, że edukacja dwujęzyczna jest odbierana 
przez dzieci pozytywnie, natomiast nauczyciele w procesie nauczania powinni 
uwzględnić wiele czynników, tak aby zapewnić uczniom wszechstronny rozwój 
i wsparcie emocjonalne.  
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OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Aktywność wybranych związków naturalnych w połączeniu 
z oktenidyną wobec drożdżaków Candida albicans i Candida parapsilosis 

Marta Dąbrowska, martawdk@yahoo.com, Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Wydział 
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Paweł Kwiatkowski, pawel.kwiatkowski@pum.edu.pl, 
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Immunologicznej, Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Łukasz Łopusiewicz, lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl, Centrum 
Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności 
i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Monika Sienkiewicz, 
monika.sienkiewicz@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikro-
biologicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Candydoza dotyka zwłaszcza osób z niedoborami odporności, z chorobami współ-
istniejącymi, także pacjentów wobec, których stosowano długotrwałą antybiotyko-
terapię. Trudności w leczeniu infekcji wiążą się nie tylko ze zmniejszoną skutecz-
nością działania leków przeciwgrzybiczych, ale również z wytwarzanymi przez 
drożdżaki z rodzaju Candida biofilmami.  

Celem pracy była ocena efektywności działania połączeń związków naturalnych 
z oktenidyną wobec drożdżaków Candida albicans i Candida prapsilosis pochodzących 
od pacjentów z nawracającymi zakażeniami skóry. Ocenę interakcji testowanych 
połączeń przeprowadzono przy użyciu metody szachownicy. Na podstawie uzyska-
nych wyników można stwierdzić, że trans-anetol i eugenol wzmagają aktywność 
oktenidyny wobec badanych szczepów wzorcowych i izolatów klinicznych droż-
dżaków z rodzaju Candida. Stwierdzono również, że połączenia trans-anetol 
z oktenidyną oraz eugenol z oktenidyną powodują wzrost przepuszczalności błony 
komórkowej drożdżaków, a tym samym odpowiadają za ich destabilizację. Właści-
wości tych związków mogłyby zostać wykorzystane w preparatach stosowanych do 
eradykacji drożdżaków w nawracających zakażeniach skóry. 

Analiza bezpieczeństwa stosowanych środków kontrastowych 

Natalia Sauer, natalia.sauer99@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Farmacji 
Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, www.umw.edu.pl; 
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, katarzyna.karlowicz-bodalska@umw.edu.pl, Studenckie Koło 
Naukowe przy Pracowni Farmacji Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich, www.umw.edu.pl 

Środki kontrastowe na bazie jodu i gadolinu są wykorzystywane w większości 
praktyk radiologicznych, takich jak tomografia komputerowa oraz rezonans mag-
netyczny. Celem pracy jest analiza działań niepożądanych środków kontrastowych 
zawierających jod i gadolin w kontekście określonych części ciała. W badaniu 
wykorzystano bazę zgłoszeń spontanicznych działań niepożądanych z Regionalnego 
Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków we Wrocławiu. W okresie 
od 12.03.2006 r. do 21.09.2021 r. aż 124 zgłoszonych raportów dotyczyło środków 
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kontrastowych. Raporty zostały zakodowane przy użyciu Międzynarodowej Klasy-
fikacji Chorób. Reakcje działań niepożądanych zakodowano zgodnie z terminologią 
Medical Dictionary for Regulatory Activities.W zależności od użytego środka 
kontrastowego objawy były charakterystyczne dla danej części ciała. Zaburzenia 
skóry były najczęstszymi działaniami niepożądanymi wśród pacjentów stosujących 
zarówno jodowe, jak i gadolinowe środki kontrastowe. Środki kontrastowe na bazie 
jodu charakteryzują się podobną toksycznością narządową, zaś na bazie gadolinu są 
bardziej zróżnicowane – niektóre z nich wykazują specyficzność tkankową, jak 
gadobutrol dla układu pokarmowego lub kwas gadobenowy dla układu oddecho-
wego. Badanie to pokazuje, że możliwy jest wybór najbardziej optymalnego środka 
kontrastowego dla pacjentów z określonymi problemami w obrębie narządu, aby 
ominąć możliwe powikłania. 

Analiza trendów zastosowania druku 3D  
w obszarze dziedzin biomedycznych 

Wojciech Grześ, grzes.wojciech@outlook.com, Pilotażowy Program Tutorski, Wydział Elektryczny 
Katedra Automatyki i Robotyki, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl; Piotr Borkowski, 
p.borkowski@pb.edu.pl, Pilotażowy Program Tutorski, Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii 
Biomedycznej, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl; Hubert Wiński, huberwinski99@gmail.com, 
Pilotażowy Program Tutorski, Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politech-
nika Białostocka, www.pb.edu.pl; Izabela Senderacka, i.senderacka@pb.edu.pl, Pilotażowy 
Program Tutorski, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl 

Drukowanie przestrzenne zwane inaczej drukiem 3D, to przyrostowa technologia 
wytwarzania detalu o dowolnym poziomie skomplikowania. Ponadto do wykonania 
detalu, w zależności od metody druku 3D, możemy zastosować materiały o różnych 
właściwościach fizycznych i chemicznych oraz różnych postaciach wejściowych: 
stałych (drut, proszki) oraz ciekłych (żywic). 

Wykorzystanie druku 3D jest charakterystyczne dla szerokiej gammy dziedzin, 
począwszy od zastosowań cywilnych takich jak: branża motoryzacyjna, architektura, 
medycyna, a kończąc na zastosowaniach wojskowych takich jak polowy wydruk 
wyposażenia. 

W zastosowaniach biomedycznych, metoda przyrostowa jest stosowa w wielu 
dziedzinach, m.in.: edukacji, stomatologii, implantologii, biodruku, protetyce 
i ortotyce bądź planowaniu przedoperacyjnemu.  

Niniejsza praca poświęcona została przeglądowi literatury w zakresie udziału 
technologii przyrostowych w rynku biomedycznym, analizując trendy z lat ubiegłych 
oraz odpowiadając na pytanie jakie są przewidywania rozwoju druku technologii 
przyrostowych w biomedycynie. Wystąpienie otwiera wprowadzenie do druku 3D, 
następnie przestawia porównanie zastosowywania druku 3D w odniesieniu do innych 
technologii. Następnie dokonano analizy w oparciu o źródła literaturowe potencjal-
nych trendów zapotrzebowania na druk 3D w odniesieniu do rynku biomedycyny.  
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Anelgetyczny wpływ interwencji muzycznej u chorych  
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 

Michalina Dworak, michalina.m.dworak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Immunis”, Wydział 
Medyczny. Collegium Medicum przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
wmcm@uksw.edu.pl; Urszula Ścisłowska; ula222.2000@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe 
„Immunis”, Wydział Medyczny. Collegium Medicum przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, wmcm@uksw.edu.pl; Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, 
Studenckie Koło Naukowe „Immunis”; Wydział Medyczny. Collegium Medicum przy Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wmcm@uksw.edu.pl 

Celem pracy jest przedstawienie informacji, dotyczących możliwości wykorzystania 
interwencji muzycznej w celu zmniejszenia nasilenia bólu u chorych z uszkodze-
niem rdzenia kręgowego. Po uszkodzeniu rdzenia kręgowego mogą wystąpić różne 
rodzaje bólu. Może to być ból mięśniowo-szkieletowy, ból trzewny lub ostry ból 
neuropatyczny. Tradycyjnie opcje leczenia bólu, ograniczają się do leczenia farma-
kologicznego lub leczenia niefarmakologicznego lub kombinacji obu. Stosowane są 
różne leki, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne i opioidowe, a także leki 
przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, antagoniści receptora NMDA, agoniści 
receptorów alfa 2-adrenergicznych i agoniści receptora GABA. Leki te rzadko 
wykazują pełną skuteczność; nie są ustalone protokoły leczenia, zapewniające 
całkowitą ulgę w bólu. Niefarmakologiczne metody terapii bólu obejmują m.in. 
elektrostymulację różnych struktur ośrodkowego układu nerwowego. Udowodniono, że 
zastosowanie muzykoterapii podwyższa próg odczuwania bólu, zmniejsza też inten-
sywność odczuwania bólu; wpływ ten dotyczy bólu ostrego, jak też bólu przewlek-
łego. Działanie uśmierzające ból odnotowano zarówno w populacji dzieci, jak 
i dorosłych. Możliwość wykorzystania metod interwencji muzycznej w celu złago-
dzenia bólu, a także związanego z bólem stresu emocjonalnego, może być istotna 
dla ograniczenia konieczności stosowania farmakologicznych preparatów znieczu-
lających, opioidowych i nieopioidowych i zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych 
farmakoterapii. 

Badanie oddziaływania saponiny NG-R1 na wybrane gatunki bakterii 

Anna Lichota, anna.lichota@umed.lodz.pl, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
https://umed.pl/, http://zmf.umed.pl/; Angelika Kulesza, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi; Eligia M. Szewczyk, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

W tradycyjnej medycynie chińskiej jako środek przeciwzakrzepowy zastosowanie 
znalazł Panax notoginseng (żeń-szeń fałszywy). Wśród aktywnych składników tej 
rośliny znajduje się notoginsenozyd R1 (NG-R1). 

Celem pracy było zbadanie oddziaływania saponiny NG-R1 na wybrane szczepy 
bakteryjne, które mogą być zaangażowane w patogenezę chorób zakrzepowo-zato-
rowych. W pracy badano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy 
(CAT) oraz stężenie glutationu wykorzystując metody spektrofotometryczne. 
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Badania rozpoczęto od selekcji szczepów bakteryjnych sprawdzając ich właści-
wości hemolityczne. Po wybraniu Escherichia coli K12, Enterococcus faecalis ATCC 
51299 i Enterococcus faecalis ATCC 29212 rozpoczęto izolację białek enzymatycz-
nych. Bakterie inkubowano z saponiną NG-R1 (100 μg/ml). Dodatkowo bakterie 
poddawano działaniu nadtlenku wodoru (10 mM i 30 mM) w celu indukcji stresu 
oksydacyjnego. W tak zaproponowanych układach rozpoczęto oznaczenia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpowiedź 
bakterii na działanie saponiny NG-R1 była zróżnicowana pod względem badanego 
szczepu, oznaczonego enzymu i glutationu. Saponina NG-R1 ma korzystny wpływ 
na aktywność systemów ochronnych przez stresem oksydacyjnym u badanych 
bakterii tylko w przypadku aktywności katalazy u Escherichia coli K12. 

Biokompatybilne, nanokompozytowe granule hydroksyapatytowo-
polimerowe do stosowania w leczeniu ubytków kostnych 

Marta Trzaskowska, marta.trzaskowska@o2.pl, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medy-
cyny Regeneracyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Vladyslav Vivcharenko, 
vlad.vivcharenko@gmail.com, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regenera-
cyjnej, www.umlub.pl; Michał Wójcik, michal.wojcik@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Inżynierii 
Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Agata 
Przekora-Kuśmierz, agata.przekora-kusmierz@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Inżynierii 
Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Kompozytowe biomateriały składające się z polimerów i hydroksyapatytu są 
obecnie intensywnie badane jako substytuty tkanki kostnej wspierające jej rege-
nerację i odbudowę. Zaletami materiałów polimerowych jest elastyczność oraz 
zdolność do szybkiego ulegania procesowi biodegradacji. Dodatkowo hyroksyapatyt 
wykazuje podobieństwo do fazy mineralnej kości oraz charakteryzuje się dużą 
bioaktywnością. Celem wykonanych badań było opracowanie nanokompozytowych 
granul powstałych z połączenia polisacharydów chitozanu i agarozy z nanohydro-
ksyapatytem. Materiał został wyprodukowany dzięki zastosowaniu środka spie-
niającego oraz techniki liofilizacji. Topografia powierzchni oraz morfologia granul 
została zwizualizowana za pomocą mikroskopu stereoskopowego oraz SEM. 
Żywotność mysich oraz ludzkich osteoblastów została określona zgodnie z normą 
ISO dla wyrobów medycznych (ISO 10993-5:2009) za pomocą testu MTT oraz 
w bezpośrednim kontakcie z granulkami w oparciu o fluorescencyjne barwienie 
LIVE/DEAD i obserwację przy użyciu CLSM. Wyniki przeprowadzonych badań 
wykazały, że wytworzone granulki były nietoksyczne wobec zarówno ludzkich jak 
i mysich osteoblastów. Ponadto biomateriał posiadał wysoce porowatą oraz szorstką 
mikrostrukturę. Chropowata powierzchnia sprzyja adsorpcji białek, co jest nie-
zbędnym czynnikiem umożliwiającym adhezję komórek. Uzyskane wyniki badań in 
vitro jednoznacznie wskazują na biokompatybilność oraz duży potencjał wdroże-
niowy biomateriału. 

Wsparcie finansowe badań zostało udzielone przez Narodowe Centrum Nauki 
w ramach grantu PRELUDIUM 20 nr UMO-2021/41/N/NZ7/01633. 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

43 

Chemoprewencyjne działanie mesalazyny w raku jelita grubego 

Joanna Słoka, joanna.sloka13@gmail.com, Katedra Biologii Molekularnej, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach 

Rak jelita grubego (RJG) stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej onkologii. 
Mimo postępu medycyny rak jelita grubego jest nadal jedną z najczęstszych przy-
czyn zachorowalności na nowotwory złośliwe, a przy tym charakteryzuje się wysoką 
śmiertelnością. Podstawę leczenia RJG stanowi resekcja guza oraz chemioterapia. 
Mimo rozwoju nowych metod leczenia wciąż brakuje skutecznej terapii, a nawrót 
choroby następuje w 50% przypadków. W związku z tym stosuje się terapię wspo-
magającą po zabiegu chirurgicznym mającą na celu wyeliminowanie pozostałych 
komórek nowotworowych, które często zawierają liczne komórki macierzyste guza 
(ang. Colon cancer stem cells, CCSCs). CCSC wykazują dużą zdolność samoodnowy, 
programowanej proliferacji oraz różnicowania. Ścieżka sygnałowa Wnt/β-katenina 
jest rozregulowana w komórkach macierzystych guza i jednocześnie niezbędna do 
utrzymania cech CCSC. Mesalazyna jest zaliczana do grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, a z uwagi na wielokierunkowe działanie przeciwnowotworowe 
stosowana jest w chemoprewencji raka jelita grubego. Na poziomie komórkowym 
przeciwnowotworowe działanie mesalazyny polega na hamowaniu COX-2, aktywacji 
ścieżki PPARγ, indukcji apoptozy oraz blokowaniu szlaku sygnałowego Wnt/β-
katenina. Blokowanie szlaków sygnałowych w komórkach macierzystych guza wydaje 
się być odpowiednią terapią, aby zwiększyć szanse na utrzymanie remisji guza. 

Czy gronkowce koagulazoujemne zagrażają naszemu zdrowiu i życiu? 

Magdalena Grazul, magdalena.grazul@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 
i Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
http://zmf.umed.pl/, https://umed.pl/; Monika Sienkiewicz, monika.sienkiewicz@umed.lodz.pl, 
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, http://zmf.umed.pl/, https://umed.pl/; Ewa Balcerczak, 
ewa.balcerczak@umed.lodz.pl, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, biochemia.umed.pl, https://umed.pl/ 

Przez długi czas panowało przekonanie, że jedynie gronkowce koagulazododatnie, 
głównie S. aureus, są chorobotwórcze, a gronkowce koagulazoujemne (CoNS) nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Jednakże pojawia się coraz więcej 
doniesień, że CoNS mogą pozyskiwać np. na drodze horyzontalnego transferu genów, 
czynniki wirulencji typowe dla S. aureus. Co więcej wśród tych patogenów jest wiele 
szczepów wysoce lekoopornych. Celem pracy było poszukiwanie wybranych czynników 
wirulencji, typowych dla S. aureus, w izolatach wybranych gatunków CoNS na poziomie 
fenotypowym i genotypowym oraz genów odpowiedzialnych za ich regulację. Obec-
ność wybranych genów wirulencji i genów odpowiedzialnych za ich regulację oraz 
ich ekspresję zbadano metodami PCR i rtPCR. Cechy fenotypowe oceniano anali-
zując posiewy badanych szczepów na podłożu agarowym z dodatkiem odwłóknionej 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

44 

krwi owczej i wykorzystując test CAMP. Zbadano także wrażliwość izolatów na 
metycylinę metodą dyfuzyjno-krążkową oraz obecność genu mecA. Otrzymane 
wyniki potwierdziły obecność wybranych czynników wirulencji typowych dla  
S. aureus w izolatach CoNS, co może decydować o ich chorobotwórczości. 

Dawka czyni truciznę – pozytywnie i negatywnie  
o działaniu najpopularniejszych ksenobiotyków 

Justyna Kuć, s77665@365.sum.edu.pl, Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii i Bio-
analizy, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Trucizna to substancja, która przy zastosowaniu określonej dawki, wpływa nie-
korzystnie na ludzki organizm, a nawet doprowadza do śmierci. Może być ona 
pochodzenia naturalnego, gdy jest wytwarzana przez trujące grzyby, rośliny, bakterie 
chorobotwórcze czy zwierzęta lub pochodzenia syntetycznego. Każdy związek 
chemiczny posiada swoistą dawkę toksyczną, po przekroczeniu której dochodzi do 
wywołania toksycznego dla człowieka efektu. Oprócz dawki, do szkodliwości kseno-
biotyków, przyczyniają się również inne czynniki, takie jak częstość zażywania, 
czas ekspozycji na toksynę, zakres negatywnych efektów, droga wchłaniania. Celem 
pracy jest przedstawienie kilku najpopularniejszych ksenobiotyków oraz ich mecha-
nizmów działania. Przykładami trucizn, jakie zostały opisane w pracy są: jad 
kiełbasiany, amigdalina, arszenik, rycyna, kolchicyna, tlenek azotu i izotretynoina. 
Ich destrukcyjny wpływ na organizm człowieka obejmuje, między innymi porażenie 
mięśni oddechowych, upośledzenie wydzielania śliny, działanie teratogenne, 
destabilizacja etapów podziału komórki, biegunkę, wymioty, agranulocytozę czy 
aglutynację krwinek. Jednak stwierdzono także przydatność tych związków 
w medycynie, na przykład przy leczeniu nowotworów, trądziku, astmie oskrzelowej, 
dny moczanowej. 

Dieta przeciwzapalna – przydatność w leczeniu bólu neuropatycznego 
u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego 

Marek Misiak, misiak.m2022@gmail.com, Koło Naukowe „Immunis”, Wydział Medyczny. Collegium 
Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Ewelina Jałonicka, ewelina.jalonicka 
@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis”, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Michalina Dworak, michalina.m.dworak@gmail.com, 
Koło Naukowe „Immunis”, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego; Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis”, 
Wydział Medyczny.Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Uszkodzenia oraz choroby układu somatosensorycznego w części obwodowej 
i centralnej (w szczególności po urazie rdzenia kręgowego) (ang. spinal cord injury, 
SCI) skutkują często bólem neuropatycznym (ang. neuropatic pain, NP), który 
stanowi trudny do rozwiązania problem. Nawet 3% populacji Stanów Zjednoczo-
nych i Europy może cierpieć z powodu NP obniżającego jednocześnie nastrój oraz 
jakość życia pacjentów. Pacjenci z bólem pochodzenia nienowotworowego podda-



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

45 

wani są działaniu adjuwantów analgetycznych (szczególnie leków przeciwdepre-
syjnych i przeciwpadaczkowych). Efekt terapeutyczny większości analgetyków, 
w tym silnych leków opioidowych, jest często niezadowalający. Ponieważ wiele 
przesłanek wskazuje na etiologię zapalną bólu neuropatycznego – istotną rolę 
w redukcji nasilenia bólu mogą pełnić działania mające na celu ograniczenie nasilenia 
procesu zapalnego. Wykazano, że stosowanie tzw. diety przeciwzapalnej o niskiej 
zawartości tłuszczów trans, wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, 
błonnika i antyoksydantów związane było ze wzrostem stężenia witamin A, C, E 
oraz kwasów tłuszczowych omega-3, a także zmniejszeniem stężenia czynników 
prozapalnych, w tym cytokin prozapalnych: interferonu-γ, interleukiny-1β i IL-6 
u osób po urazie rdzenia. Można zatem wnioskować, że dieta przeciwzapalna 
wpływając na zmniejszenie stężenia mediatorów stanu zapalnego obniżających 
próg nocyceptywny i wywołujących objawy hiperalgezji, może się przyczyniać do 
redukcji nasilenia NP w SCI. 

Dwa lata pandemii –  
styl życia i wsparcie dietoterapeutyczne po COVID-19 

Katarzyna Kowalcze, kkowalcze@dietoterapia.waw.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Nauk Medycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Pandemia wywołana zakażeniem SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) powoduje konkretne skutki zdrowotne, społeczne i ekono-
miczne dla systemów ochrony zdrowia. Wpłynęła również znacząco na styl życia, 
w tym sposób żywienia, wielu osób. Jednym z czynników wpływających na żywienie 
w czasie pandemii, był i jest nadal, stres oraz nieumiejętność radzenia z nim inaczej 
niż poprzez jedzenie. Dodatkowo ograniczenie kontaktów społecznych, nauka 
i praca on-line, izolacja, często także pogorszenie statusu ekonomicznego, wszystkie te 
elementy codziennego życia znacząco wpłynęły na zachowania żywieniowe podczas 
pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019). Badania, które powstały w tym 
okresie wskazują, że w Polsce podczas zaledwie trzech pierwszych miesięcy trwania 
pandemii wiele co trzecia osoba zwiększyła spożycie żywności, co druga zwiększyła 
czas spędzany biernie przed telewizorem oraz zmniejszyła aktywność fizyczną. 
Badania wykazały także, że 14% dorosłych osób zmniejszyło spożycie żywności, 
zjawisko to dotyczy także osób, które miały niską masę ciała przed pandemią.  

Wsparcie żywieniowe organizmu, w tym układu odpornościowego, powinno być 
wieloaspektowe. Dostępne dane literaturowe wskazują na rolę wielu składników 
w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Podkreśla się rolę między innymi 
witamin A, B6, B12, C, D, kwasu foliowego, cynku, miedzi, selenu, żelaza, ale także 
aminokwasów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 i n-6 oraz mikrobioty 
jelitowej. Obecny stan wiedzy pozwala na zaplanowanie dietoterapii spełniającej 
indywidualne potrzeby osób, które zarówno przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
jak i chcących postępować dietoterapeutyczne wzmacniając siły odpornościowe orga-
nizmu. W prezentacji zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy w tym zakresie.  
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Fizyka w diagnostyce nowotworów 

Ewa Chodurek, echodurek@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Nauk Farma-
ceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Barbara 
Pilawa, bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Prawa fizyki są szeroko wykorzystywane w wykrywaniu zmian nowotworowych. 
Celem niniejszej pracy poglądowej jest dokonanie przeglądu zastosowań fizyki 
w diagnostyce nowotworów. Fizyczne metody diagnostyczne wykorzystywane do 
wykrywania i oceny stopnia zaawansowania zmian nowotworowych to obrazowanie 
magnetyczno-rezonansowe, tomografia komputerowa, obrazowanie rentgenowskie, 
metoda fotodynamiczna, elektroencefalografia oraz ultrasonografia. Elektrokardio-
grafia jest pomocna w diagnostyce nowotworów serca i polega na rejestrowaniu 
czynności elektrycznej serca. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe wykorzy-
stuje zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Tomografia komputerowa do 
uzyskania obrazu tkanek stosuje promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie 
rentgenowskie jest także wykorzystywane w obrazowaniu klasycznym, a obraz 
uzyskuje się dzięki zależności absorpcji tego promieniowania od rodzaju tkanek. 
Diagnostyka fotodynamiczna polega na rejestrowaniu sygnałów fluorescencji foto-
uczulacza skumulowanego w zmianach nowotworowych i wzbudzonego przez 
promieniowanie laserowe. Promieniowanie laserowe powstaje w zjawisku emisji 
wymuszonej. Guzy mózgu mogą być diagnozowane poprzez zapis czynności 
elektrycznej mózgu za pomocą elektroencefalografu. Echa ultradźwięków odbite od 
granicy tkanek tworzą obraz ultrasonograficzny. W pracy porównano zasady badania 
i możliwości poszczególnych diagnostycznych metod fizycznych. 

Fusobacterium nucleatum jako bakteria symbiotyczna,  
oportunistyczna i onkogenna 

Monika Janeczko, mjanec@kul.pl, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk 
o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Fusobacterium nucleatum to Gram-ujemna, beztlenowa bakteria będąca składnikiem 
mikroflory jamy ustnej i przewodu pokarmowego człowieka. F. nucleatum ewolu-
owała w ścisłym związku nie tylko z komórkami i tkankami gospodarza, ale także 
z innymi składnikami mikrobioty i odgrywa integralną i korzystną rolę zarówno 
w utrzymywaniu zdrowia jak i rozwijaniu się różnych chorób. F. nucleatum stanowi 
rzadką przyczyną bakteriemii, ponieważ roczna zachorowalność wynosi 0,22-0,34 
przypadków na 100 tys. osób populacji. Jednak jako bakteria patogenna zaangażo-
wana jest w szerokie spektrum chorób. Są to głównie: zaburzenia żołądkowo-jelitowe 
(nowotwory jelita i odbyt, nieswoiste zapalenia jelit, zapalenie wyrostka robaczko-
wego), choroba sercowo-naczyniowa, reumatoidalne zapalenie stawów, infekcje dróg 
oddechowych, zespół Lemierre'a, choroba Alzheimera oraz wpływ na niekorzystny 
przebieg ciąży (zapalenie błon płodowych, przedwczesny poród, urodzenie martwego 
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płodu, posocznica noworodkowa, stan przedrzucawkowy). Czynniki ryzyka dla rozwoju 
bakteriemii F. nucleatum obejmują nowotwory złośliwe, podeszły wiek, naduży-
wanie alkoholu, immunosupresję i dializy. Infekcje są często nabywane w szpitalu. 
Śmiertelność w przypadku bakteriemii F. nucleatum może osiągnąć 10%.  

Poszerzanie wiedzy o F. nucleatum zarówno w kierunku jego mutualistycznego 
i patogennego sposobu życia i rozbieżności w obydwu systemach funkcjonowania 
drobnoustroju można wykorzystać do diagnostyki, w celach profilaktycznych 
i terapeutycznych. 

Interdyscyplinarność okiem przyszłych pracowników ochrony zdrowia 
– opinie studentów kierunków medycznych nt. współpracy 

w interdyscyplinarnych zespołach medycznych 

Aleksandra Bendowska, aleksandra.bendowska@gmail.com, Katedra Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
https://katedranaukspolecznych.ump.edu.pl/; Ewa Baum, ebaum@ump.edu.pl, Katedra Nauk 
Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, https://katedranaukspolecznych.ump.edu.pl/ 

Świadczenie usług medycznych opartych o działanie zespołów interdyscyplinarnych 
zostało powszechnie uznane za rozwiązanie mające na celu poprawę jakości opieki 
zdrowotnej. Jest związane z wyższym poziomem bezpieczeństwem, niższym odset-
kiem hospitalizacji, zmniejszoną śmiertelnością pacjentów, a także przeciwdziała 
syndromowi wypalenia zawodowego wśród pracowników ochrony zdrowia. 

Celem badania było poznanie opinii studentów kierunków medycznych na 
temat współpracy w zespole interdyscyplinarnym oraz czynników wpływających na 
jej kształtowanie. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą polskojęzycznej wersji kwestiona-
riusza ankiety Attitudes Towards Interprofessional Health CareTeams (ATHCT). 
Badaniem ankietowym objęto 1266 studentów Uniwersytetu Medycznego im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. W badaniu udział wzięli studenci kierunku lekarskiego 
(n = 308), położnictwa (n = 348), pielęgniarstwa (n = 316) oraz fizjoterapii (n = 294). 

Studenci biorący udział w badaniu wysoko oceniali znaczenie interdyscyplinarnej 
współpracy w zespołach medycznych. Czynnikami wpływającymi na ich ocenę były: 
kierunek i rok studiów, płeć, uczestnictwo w zajęciach multidyscyplinarnych, stan 
wiedzy na temat zakresu kompetencji zawodowych personelu medycznego. 

Uwzględnienie tych czynników w kształceniu studentów kierunków medycznych, 
przyszłych pracowników ochrony zdrowia, pozwoli na wyposażenie ich w wiedzę 
i umiejętności konieczne do podejmowania efektywnej współpracy w medycznych 
zespołach interdyscyplinarnych. 
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Mikrobiota matki a kolonizacja układu pokarmowego noworodków – 
charakterystyka szczepów E. coli pod względem cech wirulencji 

Bartosz Ostrowski, bartoszostrowski@yahoo.com, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 

Kolonizacja jelita noworodków rozpoczyna się już we wczesnych dniach życia 
i jest pod silnym wpływem metody porodu, metody karmienia oraz ekspozycji na 
leki. Mleko matki dostarcza szereg czynników stymulujących i regulujących wzrost 
mikroorganizmów, ale posiada także własną mikrobiotę, która może kolonizować 
układ pokarmowy dziecka. Celem pracy było ustalenie czy mikrobiota matki jest 
„dziedziczona” przez dziecko poprzez karmienie piersią i jaka jest różnorodność 
szczepów E. coli w przewodzie pokarmowym noworodka do ok. trzeciego miesiąca 
po porodzie oraz czy istnieje ryzyko transmisji wirulentnych szczepów E. coli od 
matki do jelita noworodka. Badania zostały przeprowadzone pod kątem identyfikacji 
uropatogennej E. coli, która często kolonizuje drogi moczowe i układ pokarmowy 
matki i powoduje nawrotowe ZUM. Badania przeprowadzono dla 13 matek i ich 
dzieci. Materiałem badawczym był kał matki i dziecka oraz mleko matki. Wyizo-
lowane szczepy E. coli zostały poddane typowaniu genetycznemu metodą PCR MP, 
wykazując silny związek genotypów E. coli z mleka matki i z przewodu pokarmowego 
noworodków. W celu oszacowania stopnia wirulencji E. coli zbadano obecność 
11 genów (tosA, tosB, afa/Dr, chuA, agn43, papC, sfaD/E, cfn1, usp, fimG/H, hlyA) 
istotnych dla szczepów UPEC wykazując podobieństwo profili wirulencji szczepów 
pochodzących od matki i dziecka. W przypadku kolonizacji noworodka szczepami 
matki o wysokim potencjale wirulencji, dziecko powinno dostawać probiotyczne 
szczepy E. coli w celu właściwej kolonizacji jelita. 

Możliwości oddziaływania terapii zajęciowej  
w rehabilitacji pacjentów z SLA – przegląd narracyjny literatury 

Alexander Rumian, alexander.rumian@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Neuron”, Wydział 
Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

Charakterystyka przebiegu SLA wymaga zaangażowania w proces rehabilitacji 
zespołu specjalistów, w skład którego najczęściej dotychczas wchodzą: lekarz neurolog, 
fizjoterapeuta, pielęgniarka i psycholog. Celem pracy jest wskazanie możliwości 
oddziaływania terapii zajęciowej w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem bocznym 
zanikowym w oparciu o przegląd literatury. Jako metodę pracy wybrano przegląd 
narracyjnego literatury medycznej, dotyczący możliwych i dostępnych działań tera-
peuty zajęciowego w procesie rehabilitacji pacjenta ze stwardnieniem zanikowym 
bocznym. Przegląd literatury pozwolił na wskazanie pięciu obszarów terapeutycznych, 
w których wykonywana jest interwencja terapeutyczna związana z zaburzeniami 
funkcjonalnymi w SLA. Wyodrębnione obszary to: stosowany sprzęt adaptacyjny, 
domowa interwencja terapeutyczna, opieka paliatywna, terapia ręki oraz zastoso-
wanie alternatywnych form komunikacji. Wskazane w analizowanych artykułach 
potrzeby funkcjonalne pacjentów z SLA oraz możliwe działania służące poprawie 
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funkcjonowania w/w pacjentów wskazują na potrzebę włączenia terapeuty zajęcio-
wego w zespół zajmujący się rehabilitacją pacjenta ze stwardnieniem bocznym 
zanikowym. Stały udział terapeuty zajęciowego mógłby pozwolić na dłuższe zacho-
wanie samodzielności pacjenta, poprawę stanu psychicznego oraz odciążenie zarówno 
innych członków zespołu jak i członków rodziny osoby chorej. 

MUGEDA (The Medical University of Gdańsk English Division Analysis 
2022) – Zagraniczni studenci na Polskiej uczelni medycznej,  

analiza adaptacji i wyzwań 
Dariusz Rystwej, d.rystwej@gumed.edu.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny; Joanna Reczkowicz, joanna.reczkowicz@gumed.edu.pl, 
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet 
Medyczny; Przemysła Sudyk, psudyk@gumed.edu.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Studenci English Division stanowią integralną część Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, aktualnie łącznie ze studentami programu Erasmus jest to 1014 osób 
studiujących na uczelni na wszystkich rocznikach z wykładowym językiem angiel-
skim na kierunkach: Pielęgniarstwo, Farmacja i Lekarski. Anglojęzyczni studenci 
pochodzą z różnych, często nie europejskich krajów, co powoduje tym większe 
problemy w komunikacji, stwarza dystans i nie sprzyja nawiązywaniu trwałych 
relacji. Prezentowane badanie pozwoliło zebrać informacje na temat trudności 
związanych z pobytem w kraju, przeszkodach w komunikacji, innych problemach, 
a także poziomu zadowolenia studentów obcokrajowców. Informacje zostały zebrane 
w anonimowych ankietach wypełnianych w języku angielskim. Odpowiedzi zostały 
przeanalizowane, pogrupowane, a następnie przedstawione w wynikach. Ostatnie 
podobne badanie na GUMed przeprowadzono w 2014 r., od tego momentu nastą-
piło wiele zmian. Dlatego też wyniki pozwolą na lepsze zrozumienie potrzeb anglo-
języcznych studentów, dostosowanie zarządzania uczelnią celem lepszej adaptacji 
w warunkach polskich, ze skutkiem nie tylko na Gdańskim Uniwersytecie. 

Mykotoksyny spotykane w żywności –  
działanie i wpływ na zdrowie człowieka 

Anna Dolipska, dolipska.anna@gmail.com, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, http://naukimed.sum.edu.pl/; 
Barbara Janota, d201083@365.sum.edu.pl, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny; http://naukimed.sum.edu.pl/ 

Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
wskazują, że każdego roku średnio 25% plonów na świecie ulega zanieczyszczeniu 
mykotoksynami. Obecność mykotoksyn w żywności ma związek między innymi ze 
skażeniem środowiska, stosowaniem nieadekwatnych agrotechnik uprawy, a także 
nieprawidłowymi procesami przetwórstwa oraz przechowywania produktów spo-
żywczych. 

http://naukimed.sum.edu.pl/
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Mykotoksyny stanowią grupę niskocząsteczkowych związków, wytwarzanych przez 
poszczególne rodzaje grzybów, głównie z rodzajów Penicillium, Aspergillus i Fusarium, 
jako produkty uboczne ich procesów metabolicznych. Substancje te wykazują silne 
działanie immunotoksyczne, hepatotoksyczne, mutagenne, oraz teratogenne. Są 
powodem ostrych i przewlekłych zatruć. Działanie toksyczne występuje w przy-
padku spożycia tych związków w dużej ilości, jednak warto podkreślić, iż długo-
trwała ekspozycja na niewielkie dawki mykotoksyn stanowi równie istotne zagrożenie 
dla zdrowia człowieka.  

Analiza dostępnych informacji stanowi opracowanie merytoryczne do przepro-
wadzenia dalszych badań, których celem będzie ocena spożycia żywności z pleśnią, 
a także ocena stanu wiedzy społeczności w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
Celem obu projektów jest podniesienie świadomości konsumentów na temat zagro-
żeń oraz możliwych konsekwencji zdrowotnych związanych ze spożywaniem żywności 
zawierającej pleśń.  

Neurologiczne zespoły paranowotworowe  
towarzyszące nowotworom ginekologicznym 

Aleksandra Odjas, ola.odjas@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Katedra i Zakład Immunologii 
i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.sum.edu.pl; Oliwia Susło, oliwiasuslo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Katedra 
i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Weronika Stańczyk, wstanczyk98@gmail.com, Stu-
denckie Koło Naukowe, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Anna Strzelec, 
anna.agata.strzelec@gmail.com, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farma-
ceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-wicach, 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; 
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 Farmaceutycz-nych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, www.sum.edu.pl; Sebastian Stępień, sebastian.stepien@sum.edu.pl, Katedra 
i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Neurologiczne zespoły paranowotworowe są rzadką i heterogenną jednostką, 
której patogeneza nie została do końca poznana. Kluczową rolę pełnią przeciwciała 
antyneuronalne lub onkoneuronalne, które to po związaniu z antygenami obecnymi na 
powierzchni neuronów – z układu limbicznego, siatkówki, pnia mózgu, rdzenia 
kręgowego, móżdżku i zwojów korzenia grzbietowego – prowadzą do ich degene-
racji, co manifestuje się w postaci objawów neurologicznych. U prawie 80% pacjentów 
wystąpienie PNS poprzedza wykrycie nowotworu o kilka miesięcy do nawet kilku lat.  
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 Objawowe zaburzenia paranowotworowe są rzadkie u chorych na nowotwory 
ginekologiczne, a częstość ich występowania wynosi około 1 na 1000 nowych 
przypadków. Wykrycie PNS może okazać się pomocne w diagnostyce nowotworów, 
ponieważ specyficzne przeciwciała często korelują z obecnością danego typu 
nowotworu. Przykładowo PNS związane z przeciwciałami anty-Yo, anty-Ri i anty-
amfifizyna korelują z rozwojem raka jajnika, podczas gdy PNS z obecnością 
przeciwciał anty-NMDAR, z potworniakami. Guzy jajnika stanowią około 10% nowo-
tworów związanych z PNS. Wśród PNS najczęściej kojarzonych z rakiem jajnika 
i piersi wymienia się podostre zwyrodnienie móżdżku, podostrą neuronopatię 
czuciową oraz zapalenie skórno-mięśniowe. Wykrycie PNS może znacznie przy-
śpieszyć proces diagnostyczny choroby nowotworowej, co jest kluczowe dla wdro-
żenia szybkiego i skutecznego leczenia. 

Niezmienne limfocyty T związane z błoną śluzową –  
MAIT (mucosal associated invariant T cells) –  

udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej 

Dominika Błażkowska, domi.blazkowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwer-sytet 
Medyczny w Katowicach,https://sum.edu.pl/; Patrycja Borecka, patka596@gmail.com, Studenckie 
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,https://sum.edu.pl/; Klaudia Czarnul, 
klaudiacz25188@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii i Serologii, 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
https://sum.edu.pl/; Aleksandra Czarnecka, ola.czarnecka@op.pl, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl/ 

Obecny podział limfocytów T oparty jest głównie o pełnione przez nie funkcje 
oraz wydzielane substancje. Jednymi z komórek, które biorą udział w regulacji 
odpowiedzi immunologicznej organizmu, o odmiennym od innych komórek T feno-
typie, są niezmienne limfocyty T związane z błoną śluzową – komórki MAIT 
(mucosal associated invariant T cells). Występują one w największej ilości w wątrobie 
(10-35%), krwi (0,1-10%) a także skórze, jamie ustnej, układzie pokarmowym, 
oddechowym oraz moczowo-płciowym. Rolą komórek MAIT w warunkach fizjologii 
jest zapewnienie ochrony przed patogenami oraz aktywny udział w zwalczaniu 
zakażeń. Ponadto, limfocyty T związane z błoną śluzową mogą sprzyjać gojeniu się 
ran na skórze czy naprawie tkanek, co uwarunkowane jest interakcją z mikrobio-
mem. W warunkach patologicznych, komórki MAIT zmieniają swój fenotyp i wytwa-
rzają wiele cytokin, co może prowadzić do zaburzenia homeostazy organizmu. 
Celem tego opracowania jest analiza roli komórek MAIT w oparciu o dostępne 
piśmiennictwo. 
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Nowotwory jajnika – najnowsze doniesienia terapeutyczne 

Izabela Pilarska, pilarska.izabela96@gmail.com, SKN Biologii Komórki Nowotworowej Zakład 
Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, profilaktykaonkologiczna.wum.edu.pl; 
Aleksandra Sobiborowicz-Sadowska, ola.sob96@gmail.com, SKN Biologii Komórki Nowotworowej 
Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, profilaktykaonkologiczna. 
wum.edu.pl; Anna Badowska-Kozakiewicz, abadowska@wum.edu.pl, Zakład Profilaktyki Onko-
logicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Nowotwory jajnika są jedną z najczęstszych patologii występujących w gine-
kologii. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim raka jajnika i guzy zarodkowe. 

Najczęściej diagnozowane są nabłonkowe raki jajnika (ang. epithelial ovarian 
cancers, EOC). W pracy skupiono się m.in. na najnowszych terapiach związanych 
z tą chorobą. Leczenie nabłonkowego raka jajnika jest złożone i wymaga specja-
listycznej wiedzy. Niezwykle ważna jest identyfikacja nowych genów i cząsteczek, 
które mogą służyć jako czynniki prognostyczne i zwiększyć szanse pacjentów na 
przeżycie. Może to przyczynić się do optymalizacji leczenia pacjentów, częstszego 
decydowania o stosowaniu agresywnych strategii leczenia lub przewidywaniu 
chemiooporności. 

Guzy zarodkowe jajnika to zróżnicowana grupa wywodząca się z prymitywnych 
komórek zarodkowych. Leczenie chirurgiczne i chemioterapia, a zwłaszcza protokół 
BEP (bleomycyna, etopozyd, cisplatyna) odgrywają najważniejszą rolę w leczeniu 
nowotworów zarodkowych. Ostatnio przeprowadzane są operacje oszczędzające 
płodność, aby umożliwić pacjentkom zajście w ciążę. Niektóre badania wykazały 
terapeutyczny potencjał wyciszania SOX2 w przypadku raka embrionalnego. 

Nowe strategie leczenia nowotworów mogą również poprawić jakość życia 
pacjentów. 

Prezentowana praca ma na celu analizę i omówienie najnowszych doniesień na 
temat nowych metod leczenia nabłonkowego raka jajnika oraz przegląd literatury 
w celu przeanalizowania najskuteczniejszych metod leczenia embrionalnych guzów 
jajnika. 

Ocena dokładności, czułości i swoistości poznawczo-motorycznych 
zadań testowych i ćwiczeń realizowanych w wirtualnej rzeczywistości 

Beata Sokołowska, beta.sokolowska@imdik.pan.pl, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie, www.imdik.pan.pl; 
Ewa Sokołowska, ewasokolowska@kul.pl, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
im. Jana Pawła II w Lublinie, www.kul.pl 

Wirtualna Rzeczywistość (WR) to nowoczesne innowacyjne narzędzie, które 
znalazło swoje znaczące miejsce w badaniach naukowych (np. w neuronaukach) 
oraz w praktyce medycznej (zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu/ rehabilitacji 
szerokiego spektrum zaburzeń, dysfunkcji, urazów oraz wielu różnych chorób). 
Istotną rolę WR odgrywa też w profilaktyce prozdrowotnej, szczególnie w geriatrii.  
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 W prezentowanych badaniach modelowych, w udziałem zdrowych dorosłych 
osób, analizowano poziom wykonania różnych wirtualnych zadań testowych/ćwiczeń 
poznawczo-motorycznych (typu „Bierki”, „Kapelusz”, „Działania” i „Sylaby”) w WR 
kreowanej przez system NEUROFORMY. Oceniano takie ich parametry jak dokład-
ność, czułość i swoistość dla każdego wirtualnego ćwiczenia w trzech różnych 
skalach trudności: łatwej, średniej i trudnej. Analiza porównawcza wskazuje, iż na 
wyższych poziomach trudności oraz dla ćwiczeń testowych z większą liczbą włą-
czonych elementów poznawczych wzrasta precyzja oceny ich realizacji. W kon-
kluzji, ocena i analiza parametrów wykonania wirtualnego zadania/testu (dokładność, 
czułość, swoistość) może być podstawą jego reprezentacji w dalszych/kolejnych 
porównaniach z wynikami dla klasycznych zadań testowych z realnej rzeczy-
wistości. 

Ocena skuteczności metod oraz technik radzenia sobie ze stresem 
wykorzystywanych przez ratowników medycznych pracujących w ZRM 

podczas pandemii COVID-19 
Kamil Marczewski, kamil.marczewski112@gmail.com, Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział 
Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.medrat.sum.edu.pl; 
Natalia Gospodarczyk, gospodarczykn02@gmail.com, Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział 
Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.medrat.sum.edu.pl; 
Alicja Gospodarczyk, gospodarczyk.alicja@gmail.com; Katedra i Zakład Biochemii, Wydział 
Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.biochemzab.sum.edu.pl; 
Dagmara Galle, dagmara.galle@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk 
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.biochemzab.sum.edu.pl; 
Krystyn Andrzej Sosada, krystynsosada@wp.pl, Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk 
Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.medrat.sum.edu.pl 

Dnia 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health 
Organization) ogłosiła pandemię COVID-19, wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. 
Niemal w każdym kraju spowodowała ona chaos w przestrzeni publicznej, a społe-
czeństwo zostało zmuszone do przeorganizowania swojego codziennego funkcjo-
nowania. Ludziom zaczął towarzyszyć silny stres związany z ryzykiem infekcji 
niezbadanego i groźnego patogenu. W tym specyficznym okresie, praca w ochronie 
zdrowia stała się niezwykle trudna. Jedną z grup szczególnie narażonych na działanie 
czynników stresogennych okazali się ratownicy medyczni. Mając codzienny kontakt 
z osobą zakażoną, stali się pierwszym ogniwem w walce z tym wirusem. W związku 
z tym niezwykle ważne było wypracowanie odpowiednich sposobów radzenia sobie 
ze stresem. Skuteczne okazały się między innymi: strategia aktywnego radzenia, 
nauka oraz akceptacja, rozumiana jako przyjęcie zaistniałej sytuacji. Znaczącym 
czynnikiem w łagodzeniu skutków traumatycznych wydarzeń była zdolność do 
zdrowego reagowania na stres, która zależała od wielu czynników tj. dyspozycji 
osobowościowych, mechanizmów obronnych oraz zachowań prozdrowotnych. 
W niniejszej pracy zostaną poddane ocenie metody radzenia sobie ze stresem oraz 
korelacje między nimi a nasileniem negatywnych objawów u ratowników medycz-
nych pracujących w ZRM podczas pandemii COVID-19. 
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Ocena właściwości przeciwbakteryjnych wybranych składników olejków 
eterycznych wobec szczepów Klebsiella pneumoniae New Delhi 

Monika Sienkiewicz, monika.sienkiewicz@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 
i Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Anna 
Kilanowicz, anna.kilanowicz@umed.lodz.pl, Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 
Paweł Kwiatkowski, pawel.kwiatkowski@pum.edu.pl, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Immu-
nologicznej, Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Ze względu na globalny problem oporności szczepów Klebsiella pneumoniae np. 
New Delhi – NDM na środki przeciwdrobnoustrojowe, uzasadnione jest poszukiwanie 
alternatywnych metod ich eradykacji. Celem była ocena właściwości bakterio-
statycznych oraz bakteriobójczych wybranych składników olejków eterycznych 
(OE) wobec szczepów K. pneumoniae z mechanizmem oporności typu NDM. Mini-
malne stężenie hamujące (MIC) wybranych składników OE (linalolu, β-cytronelolu, 
octanu linalilu, mentonu, (-)-mentolu, (+)-mentolu, geraniolu, eugenolu, tymolu, 
trans-anetolu, farnezolu, β-kariofilenu, (R)-(+)-limonenu, 1,8-cineolu i karwakrolu) 
wobec 4 szczepów K. pneumoniae NDM oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń. 
Minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) oznaczono poprzez przeniesienie hodowli 
bakteryjnej w stężeniach wyższych niż MIC do świeżej pożywki MHB. Za MIC oraz 
MBC uznawano stężenie, w którym nie zaobserwowano wzrostu bakterii w odpo-
wiednim dołku. W celu wykazania efektywności działania użytych związków obliczono 
współczynnik MBC/MIC, w którym stosunek MBC/MIC≤4 oraz MBC/MIC>4 definio-
wano odpowiednio jako działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Stwierdzono, 
że linalol, β-cytronelol, menton, geraniol, eugenol, tymol, 1,8-cineol i karwakrol 
wykazywały właściwości przeciwbakteryjne wobec wszystkich szczepów K. pneumoniae. 
Najsilniejszą aktywność posiadał tymol, karwakrol i geraniol. Uzyskane wyniki wska-
zują, że związki te mogłoby znaleźć zastosowanie do eradykacji K. pneumoniae NDM. 

Ocena wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne studentów 

Natalia Sauer, natalia.sauer@student.umw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Farmacji 
Przemysłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umw.edu.pl/; 
Agnieszka Sałek, agnieszka.salek@student.umw.edu.pl; Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni 
Farmacji Przemysłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umw.edu.pl/; 
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, katarzyna.karlowicz-bodalska@umw.edu.pl, Studenckie Koło 
Naukowe przy Pracowni Farmacji Przemysłowej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich, https://www.umw.edu.pl/ 

Pandemia COVID-19 wprowadziła wiele zmian w życiu społeczeństwa. Szkolnictwo 
wyższe wprowadziło zdalny tryb nauczania, wprowadzono zakaz zgromadzeń, 
wydarzeń kulturalnych, zamknięto placówki rozrywkowe, a wielu ludzi straciło pracę. 
Celem badań była ocena wpływu pandemii COVID-19 na zachowania i zdrowie 
psychiczne studentów na podstawie autorskiego badania ankietowego. 
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Badanie przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza ankiety w formie elektro-
nicznej na grupie 613 studentów. Wybrane odpowiedzi zostały poddane analizie 
statystycznej (STATISTICA v. 13; StatSoft Inc., Tulsa, USA). 

W badanej populacji zaobserwowano istotny wpływ poczucia osamotnienia na 
pogorszenie dobrostanu psychicznego. Sytuacja związana z izolacją społeczną 
spowodowała, że studenci więcej czasu spędzali przed komputerem, byli bardziej 
aktywni w social mediach oraz obserwowali u siebie objawy lęku przed pominię-
ciem (FOMO – Fear of missing out). Osoby cierpiące z powodu FOMO wykazywały 
zmniejszoną motywację do nauki, były bardziej skłonne do zmartwień o finanse 
oraz o przyszły rozwój zawodowy.  

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyodrębnienie czynników pogarszających 
stan psychiczny studentów poprzez wywoływanie przewlekłego stresu. Były to: 
obawa o własne zdrowie, niepewność finansowa i lęk przed pominięciem. Ankieto-
wani wskazywali na poczucie osamotnienia, które potęgowało obawy związane ze 
zdrowiem własnym, bliskich oraz negatywne postrzeganie własnej sytuacji materialnej. 

Od ziarna do naparu, czyli o pochodzeniu, rodzajach  
i właściwościach prozdrowotnych kawy 

Justyna Kuć, s77665@365.sum.edu.pl, Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii i Bio-
analizy, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Kawa to roślina, należąca do rodziny Rubiaceae, a pośród gatunków istotnych 
dla handlu, rozróżnia się dwa gatunki – Arabica i Robusta, ale można wymienić 
również Excelsa i Liberica. Kultura kawy jako napoju sięga około XVIII-XIV wieku, 
natomiast owoce kawowca poznano już ponad 2000 lat temu. Początkowo konsu-
mowano ziarna w towarzystwie masła i soli. Powstało niemało legend związanych 
z pochodzeniem kawy – niektóre źródła mówią, że nazwa „kawa” sięga X wieku 
i wywodzi się z miasta Kaffa. W dzisiejszych czasach, napar ten odgrywa istotną rolę 
w życiu społeczeństwa, stanowiąc funkcję socjalizującą. A jaki wpływ na zdrowie 
może mieć napój z ziaren kawowca? Oprócz pochodzenia i rodzajów ziaren, w pracy 
omówiono również znaczenie medyczne kawy. Do jej korzystnych wpływów na 
organizm człowieka można zaliczyć, między innymi zmniejszenie ryzyka wielu chorób, 
takich jak cukrzyca typu 2, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Kawa zwiększa 
produkcję serotoniny, obniża poziom stresu i jest źródłem wielu antyoksydantów, 
co zabezpiecza przed rozwojem chorób nowotworowych. 

Olejki eteryczne a trwałość sera 

Sylwia Majchrzak, sylwia.majchrzak@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl; Marzena Dymel, marzena.dymel 
@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl; Krystyna Guzińska, krystyna.guzinska@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl; 
Justyna Wietecha, justyna.wietecha@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
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Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl; Dorota Kaźmierczak, dorota. 
kazmierczak@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl 

Celem pracy było sprawdzenie wpływu olejków eterycznych na długość przecho-
wywania sera oraz ich działania przeciwdrobnoustrojowego. W pracy zbadano 
12 olejków pod kątem ich działania antymikrobiologicznego na sery przygotowane 
z dwóch kultur starterowych M oraz MSO, a także bez dodatku kultury starterowej. 
Badaniu poddano następujące olejki: jałowcowy, kajeputowy, tymiankowy, eukaliptu-
sowy, goździkowy, miętowy, cytrynowy, majerankowy, z mięty pieprzowej, bazy-
liowy, brzozowy, czosnkowy. Skupiono się nad działaniem przeciwdrobnoustrojo-
wym olejków w celu przedłużenia terminu ważności serów. Olejki te przebadano 
również w kierunku działania na 3 wybrane pleśnie najczęściej występujące na 
serze, czyli A. flavus, P. caseifulvum, P. nalgiovense, a także na mikroorganizmy 
występujące w otoczeniu. Sery przygotowane z kultur M i MSO wystawiono na 
działanie oparów olejków przez 30 dni (MSO) i 25 dni (M), a następnie oceniano 
wzrost drobnoustrojów na ich powierzchni. Badanie prowadzono w warunkach 
chłodniczych i w temperaturze pokojowej. Opary olejku jałowcowego działały 
hamująco na pleśnie znajdujące się na serach nieskażonych. Opary olejku czosnko-
wego dodatkowo działały hamująco na pleśnie P. naligovense i P. caseifulvum na 
serach zaszczepionych zarodnikami. Ponadto opary olejku tymiankowego zadziałały 
konserwująco na wyprodukowane sery w większości wariantów testu. 

Opieka specjalistyczna nad pacjentem z diagnozą schizofrenii 
w ujęciu interdyscyplinarnym 

Paulina Zegarska, paulina.zegarska@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis” WM. CM 
UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, https://wmcm.uksw.edu.pl/; Weronika Martynowska, weronikamartynowska 
@gmail.com, Koło Naukowe „Immunis” WM. CM UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, https://wmcm.uksw.edu.pl/; Eliza 
Mędrek, e.medrek@student.uksw.edu.pl; Koło Naukowe „Immunis” WM. CM UKSW, Wydział 
Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
https://wmcm.uksw.edu.pl/; Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, Koło Naukowe 
„Immunis” WM. CM UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, https://wmcm.uksw.edu.pl/ 

Schizofrenia to przewlekła choroba, zaliczana do zaburzeń psychotycznych – 
stanów charakteryzujących się zniekształconym chorobowo, odbiorem, przeżywaniem 
i oceną rzeczywistości. Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych i praktycz-
nych aspektów leczenia schizofrenii w ujęciu interdyscypinarnym.  

Aby poprawić rokowanie długoterminowe, kluczowe jest zapewnienie pacjentom 
skutecznego leczenie już od pierwszego epizodu choroby. Powszechnie stosowane 
leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) znoszą działanie wytwórcze, a część z nich 
wpływa również na objawy negatywne. Psychoterapia jako metoda psychologiczna 
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wpływa korzystnie na zmianę myśli, przekonań i zachowań chorego. Ponadto 
pomaga odróżnić pacjentowi sprawy, nad którymi ma kontrolę od tych, na które nie 
ma żadnego wpływu. Arteterapia jest dodatkową terapią wspomagającą leczenie 
schizofrenii. Wolność i aktywność twórcza pozwalają na rozładowanie negatyw-
nych emocji oraz mają korzystny wpływ na poczucie własnej wartości, radzenie 
sobie z lękiem, brakiem akceptacji czy obawą przed przyszłością. Ważnym czynnikiem, 
wpływającym na proces zdrowienia, jest też edukacja na temat samej choroby 
i psychoedukacja zarówno pacjenta, jak i osób z jego otoczenia. Łączne stosowanie 
farmakoterapii, psychoterapii i arteterapii pozwala na objęcie pacjenta holistyczną 
opieką, co podnosi efektywność leczenia i wpływa korzystnie na jego samopoczucie 
i funkcjonowanie.  

Opracowanie narzędzi do oceny funkcjonalnej  
możliwych do zastosowania w zakresie klasyfikacji ICF 

Tomasz Tokarski, tomto@ciop.pl, CIOP-PIB, Zakład Ergonomii, www.ciop.pl 

Opracowane na całym świecie testy funkcjonalne służące ocenie zdolności do 
pracy nie odnoszą się bezpośrednio do kodów klasyfikacji ICF (Blankeship System, 
Isernhagen work system, ERGOS Work Simulation, Ergo-Kit, Metriks Education 
Inc., Work Well, Valpar Work Samples). Z kolei bezpośrednie testy pozwalające na 
wyznaczenie kodów klasyfikacji ICF (np. Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów), 
jednak nie mają powiazania z czynnościami wykonywanymi na wielu stanowiskach 
pracy. 

W ramach badań opracowano narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do 
pracy w odniesieniu do wybranych kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjo-
nowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Narzędzia dotyczą najczęściej 
występujących czynności pracy i wymagań ich wykonywania w zakresie możliwości 
układu mięśniowo-szkieletowego. Charakterystyka narzędzi wynika z wyboru kodów 
klasyfikacji ICF. Narzędzia powiązane są z wybranymi profilami kategorialnymi 
i dotyczą możliwości funkcjonalnych kończyn górnych, kończyn dolnych i tułowia 
takich jak siła i zakresy ruchu w poszczególnych stawach. Opracowano narzędzia 
służące do oceny zakresu ruchów kończyn i tułowia, zdolności wykonywania pracy 
powtarzalnej, zdolności wykonywania ruchów precyzyjnych, zdolności manualnych. 
Z zastosowaniem opracowanych narzędzi przeprowadzono badania pozwalające na 
opracowanie norm kwalifikacyjnych możliwych do zastosowania do wyznaczenia 
kodów klasyfikacji ICF. 

Parakrynne działanie ludzkich komórek owodni 

Anna Mordarska, nula.mordarska201917@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
Histologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach; Patrycja Wieczorek, pszmytkowska@sum.edu.pl, Zakład Cytofizjologii, Katedra 
Histologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, https://histologia.sum.edu.pl/ 
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Ludzkie komórki owodni (ang. human amniotic cells) wyizolowane z łożyska 
cieszą się dużym zainteresowaniem jako obiecujące narzędzie w medycynie rege-
neracyjnej i transplantologii. Ze względu na posiadany duży potencjał różnico-
wania, niski profil immunogenny, zdolność do wydzielania czynników hamujących 
stan zapalny oraz nietworzenie guzów nowotworowych po przeszczepie, próbuje 
się je zastosować w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Jednak, z powodu 
licznych ograniczeń technicznych w terapiach komórkowych (utrzymanie komórek 
w hodowli, problemy z podaniem i zagnieżdżeniem się komórek w uszkodzonym 
miejscu, odpowiedź immunologiczna gospodarza), obecnie rozważa się zastąpienie 
w leczeniu, samych komórek wydzielanymi przez nie substancjami. Najnowsze 
badania wykazały, że właściwości lecznicze hAC utrzymywały się w pożywce 
kondycjonowanej co umożliwiło wykorzystanie sekretomu komórek wyizolowanych 
z owodni ludzkiej jako terapii bezkomórkowej. Zawarte w sekretomie cytokiny takie 
jak m.in. TGF-β1, GDF9, BMP15 wpływają na przebieg różnorodnych procesów 
biologicznych: apoptozę, angiogenezę, cykl komórkowy i odpowiedź immunolo-
giczną. Uzyskano obiecujące wyniki po zastosowaniu egzosomów izolowanych 
z hAC w leczeniu uszkodzeń wątroby, nerek, płuc, czy też w przypadku przed-
wczesnego wygaśnięcia funkcjonowania jajników. Terapie takie obniżyły ekspresję 
markerów zapalenia i przyczyniły się do wzrostu stężenia cytokin przeciw-
zapalnych. 

Prawa i wielkości fizyczne w fizykoterapii 

Barbara Pilawa, bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farma-
ceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; 
Magdalena Zdybel, mzdybel@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farma-
ceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; 
Małgorzata Stec, mstec@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycz-
nych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Fizykoterapia stosuje metody fizyczne w leczeniu schorzeń, a zabiegi fizyko-
terapeutyczne mają znaczenie w wielu dziedzinach medycyny. Podczas zabiegów 
wykorzystywane są oddziaływania czynników fizycznych na organizm. Fizyko-
terapia stosuje pola magnetyczne, pola elektryczne, fale elektromagnetyczne, fale 
mechaniczne, ciśnienie, siłę wyporu, lepkość cieczy, ciepło oraz niskie tempera-
tury. Pod wpływem czynników fizycznych w organizmie zachodzą procesy biofizyczne 
i biochemiczne zależne od ich rodzaju oraz od wielkości opisujących je parametrów. 
Parametry fizyczne należy dobrać tak, aby podczas terapii nie powstawały nega-
tywne efekty biofizyczne. Celem niniejszej pracy przeglądowej jest przedstawienie 
praw fizycznych oraz wielkości fizycznych, które mają zastosowanie w zabiegach 
fizykoterapeutycznych. Omówione będą prawa i wielkości fizyczne mające znaczenie 
w hydroterapii, terapii prądem stałym i zmiennym, magnetoterapii, laseroterapii oraz 
światłoterapii z wykorzystaniem lamp leczniczych. Scharakteryzowane będą pod 
względem fizycznym zabiegi z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych oraz zabiegi 
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skojarzone z użyciem ultradźwięków i prądów elektrycznych. Wskazane będą właści-
wości cieczy wykorzystywane w zabiegach wodoleczniczych wykonywanych w różnej 
temperaturze. Zostaną porównane zabiegi w kriokomorze i kriosaunie. Przedsta-
wiona zostanie aparatura fizyczna. Znajomość praw i wielkości fizycznych warunkuje 
optymalny dobór metod i warunków zabiegów fizykoterapeutycznych. 

Procesy suszenia konwekcyjnego Kolendry (Coriandrum sativum), 
Muszkatołowca korzennego (Myristica fragrans) oraz Imbiru  

(Zingiber officinale) i ich wpływ na wartości żywieniowe przypraw 

Jarosław Kliks, j.kliks@wzs.uz.zgora.pl, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Żywienia Człowieka 
i Dietoterapii Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia, Uniwersytet Zielonogórski; Mateusz Ciepliński, 
m.cieplinski@wnb.uz.zgora.pl, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Żywienia Człowieka i Dieto-
terapii Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia, Uniwersytet Zielonogórski; Justyna Korycka-Korwek, 
j.korycka@wzs.uz.zgora.pl, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Żywienia Człowieka i Dieto-
terapii Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia, Uniwersytet Zielonogórski; Mariusz Kasprzak, 
m.kasprzak@wnb.uz.zgora.pl, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Żywienia Człowieka i Dieto-
terapii Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia, Uniwersytet Zielonogórski 

Kolendrę siewną (Coriandrum sativum L.), muszkatułowca korzennego (Myristica 
fragrans) i imbir lekarski (Zingiber officinale) uważa się za najbardziej użyteczne 
rośliny zawierające olejki eteryczne. Ich nasiona i liście mają szerokie zastosowanie 
w medycynie ludowej oraz jako przyprawy w sztuce kulinarnej. Są znane od tysięcy 
lat na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Celem pracy było przeprowadzenie szczegó-
łowej analizy składu substancji lotnych, wyizolowanych ze świeżych i suszonych 
konwekcyjnie roślin, pochodzących z Polski. Ponadto, określono warunki suszenia 
świeżych przypraw, pozwalające na uzyskanie materiału wysokiej jakości. Związki 
lotne kolendry, gałki muszkatołowej i imbiru zostały wyizolowane za pomocą mikro-
ekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (headspace solid-phase 
microextraction). Następnie analizowano je przy użyciu chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas. Zidentyfikowano 59 związków, które stanowiły 
ponad 90% wszystkich substancji lotnych uzyskanych z roślin. Głównymi związkami 
wyekstrahowanymi z kolendry były: linalol (77,5%), γ-terpinen (3,72%) i α-pinen 
(2,16%). Analiza CG-MS imbiru wykazała obecność 54 związków, z których najczęst-
szymi były β-seskwi felandren (17,85%), α-zingiberen (13,87%), geranial (8,32%) 
oraz α-farnezen (7,84%). Dla gałki muszkatołowej były to monoterpeny węglo-
wodorowe (0,03-37,3%, głównie α-pinen, β-pinen, sabinen, limonen, γ-terpinen) 
i cykliczne etery (0,4-2,8%, głównie myristicyna, elemicyna, safrol). 

Psychozy indukowane pochodnymi amfetaminy i ich farmakoterapia 

Magdalena Gniewek, gmagdalena98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Ewa Gibuła-
Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 
Ewa Kędzierska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Psychoza jest ciężką chorobą psychiczną objawiającą się zanikiem samokry-
tycyzmu, nierealistycznym myśleniem, niemożnością analizowania rzeczywistości, 
zazwyczaj z towarzyszącymi omamami, urojeniami i zaburzeniami myślenia. Pato-
geneza schorzenia nie jest jednoznaczna. Wiąże się z dysfunkcją bądź organicznym 
uszkodzeniem mózgu, jednak objawy psychopatologiczne mają również podłoże 
fizjologiczne. Mogą się pojawić w wyniku przyjmowania substancji psychostymulu-
jących i psychodelicznych, które działają bezpośrednio na funkcjonowanie ośrod-
kowego układu nerwowego. Do środków tych zaliczyć można amfetaminę, ekstazy 
(MDMA), kokainę czy LSD. Substancje te zaliczane są do narkotyków ze względu na 
silne właściwości uzależniające. Psychozy występują przy długotrwałym przyjmowaniu 
oraz przy przedawkowaniu tychże substancji. W prezentacji scharakteryzowane 
zostały psychozy występujące podczas stosowania pochodnych z grupy amfetaminy 
i ich leczenie. Znaczące rozpowszechnienie stosowania leczniczego (wzrost liczby 
diagnoz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 
w ostatnich latach), prowadzi do nielegalnego handlu tymi substancjami i rozpo-
wszechnienia ich pozamedycznego używania jako stymulantów w codziennych 
czynnościach. Praca powstała w oparciu o przegląd piśmiennictwa z wykorzysta-
niem literaturowych baz danych PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

Rola cytokin w rozwoju i przebiegu dystrofii rogówki 
Rafał Fiolka, fiolkarafal@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycz-
nych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Dominika Szkodny, dominikacholewa1 
@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Alicja Gospodarczyk, gospodarczyk.alicja@gmail.com, 
Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach; Edward Wylęgała, wylegala@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, 
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Cytokiny to grupa cząstek sygnałowych produkowanych/uwalnianych przez 
limfocyty, leukocyty, makrofagi oraz komórki śródbłonka naczyń i „Natural Killer”. 
Pod względem budowy są to drobnocząsteczkowe białka, odgrywające istotną rolę 
w procesach zapalnych oraz regulacji mechanizmów związanych z wrodzoną oraz 
adaptacyjną odpowiedzią immunologiczną organizmu. Dotychczas poznano strukturę 
i funkcje ponad 200 cytokin, wśród których wyróżnia się limfokiny – regulujące 
działanie układu odpornościowego, cytokiny prozapalne – będące mediatorami 
procesów zapalnych (np. Il-1, IL-6, IL-8, czynnik martwicy nowotworów TNF-alfa, 
INF-gamma), czynniki wzrostu komórek – wpływające na przeżycie komórek (np. 
FGF, GM-CSF, czy G-CSF), chemokiny o działaniu chemotaktycznym w zapaleniu 
oraz cytokiny przeciwzapalne (np. IL-4, IL-10, IL-13, czy TGF-beta). Białka te są 
zaangażowane w rozwój i przebieg wielu zakażeń i chorób, w tym chorób rogówki, 
do których zalicza się dystrofie rogówki. Pierwsze przypadki zostały opisane ponad 
100 lat temu, jednak nadal brakuje informacji na temat molekularnych patomecha-
nizmów tych chorób. Celem przedłożonej pracy jest przedstawienie najnowszej 
wiedzy na temat udziału cytokin w rozwoju i przebiegu schorzeń rogówki.  
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Rola czynnika wzrostu hepatocytów  
w proliferacji i różnicowaniu się komórek macierzystych 

Rafał Bieś, rafal.bies01@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii, 
Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Marcin Michalik, 
mmichalik@sum.edu.pl, Zakład Cytofizjologii, Katedra Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Histologii i Embriologii, sum.edu.pl; Piotr 
Czekaj, pcz@sum.edu.pl, Zakład Cytofizjologii, Katedra Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Histologii i Embriologii, sum.edu.pl 

Czynnik wzrostu hepatocytów – HGF (ang. hepatocyte growth factor) jest ligandem, 
dla receptora kodowanego przez protoonkogen c-Met. Związanie HGF do receptora 
c-Met aktywuje kaskady sygnałowe zależne od kinazy tyrozynowej, co wiąże się 
z aktywnością kinaz AKT i ERK 1/2. Oś HGF/c-Met wykazuje szereg funkcji, w tym 
bezpośrednio wpływa na różnicowanie się komórek macierzystych do hepatocytów. 
Udowodniono doświadczalnie, że HGF może również wpływać zarówno pozytywnie, 
jak i negatywnie na różnicowanie się komórek macierzystych do innych linii ko-
mórkowych. 

Komórki macierzyste szpiku kostnego poddane działaniu HGF zwiększają ekspresję 
antygenu SSEA-4, będącego jednym z kluczowych markerów pluripotencji, a także 
w trakcie ich hodowli w warunkach suplementacji HGF zwiększa się odsetek komórek 
w fazie S cyklu komórkowego, a także tempo proliferacji wprost proporcjonalnie do 
stężenia HGF w środowisku. 

Podłoże stymulującego oraz hamującego wpływu HGF na różne populacje 
komórek nie zostało dokładnie zbadane. Wydaje się, że poznanie mechanizmów 
tego procesu jest ważne ponieważ wykazano, iż zwiększone stężenie HGF w osoczu 
wyraźnie koreluje ze stopniem zaawansowania i rokowaniem w różnych schorze-
niach, w tym również w chorobie nowotworowej wątroby. 

Rola inhibitorów PARP w terapii raka jajnika – aktualny stan wiedzy 

Oliwia Susło, oliwiasuslo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu Immunologii 
i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-
wicach; Weronika Stańczyk, wstanczyk98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu 
Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach; Aleksandra Mielczarek-Palacz, apalacz@sum.edu.pl, Katera i Zakład Immunologii 
i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-
wicach, www.immunologia.sum.edu.pl 

Rak jajnika jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów ginekolo-
gicznych wśród kobiet. Brak charakterystycznych objawów klinicznych choroby 
oraz badań diagnostycznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu powoduje, że 
wykrywany jest zazwyczaj w późnych stopniach zaawansowania klinicznego, co 
wiąże się z niekorzystnym rokowaniem, a u większości pacjentek dochodzi do 
nawrotu choroby. Obecnie stosowane postępowanie terapeutyczne obejmuje zabieg 
operacyjny oraz chemioterapię uzupełniającą, która nie zawsze okazuje się sku-
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teczna. Nadzieję na poprawę rokowania stwarza zastosowanie nowej grupy leków – 
inhibitorów PARP (Poly(ADP-Ribose)Polimerase inhibitors). Mechanizm działania 
inhibitorów PARP opiera się na zahamowaniu możliwości naprawy pęknięć w DNA. 
W ten sposób nieprawidłowe komórki kierowane są na szlak apoptozy. Liczne badania 
wykazały, że stosowanie inhibitorów PARP w terapii podtrzymującej wydłuża czas 
wolny od progresji. Z tego względu podejmuje się próby łączenia inhibitorów PARP 
także z innymi grupami leków, celem zwiększenia skuteczności oraz zapobiegania 
powstawania oporności na chemioterapię u chorych z rakiem jajnika. 

Rola postu w leczeniu nowotworów  
z uwzględnieniem mechanizmów molekularnych 

Ewelina Jałonicka, ewelina.jalonicka@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis” WM.CM. 
UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; Maria Bendykowska, marysiia.bendykowska@gmail.com, Koło Naukowe „Immunis” 
WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie; Alicia Tabian, alicja.tabian@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis” 
WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie; Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, Wydział Medyczny. 
Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących roli postu jako metody 
wspomagającej w leczeniu nowotworów, z uwzględnieniem mechanizmów mole-
kularnych. 

Praca ma charakter przeglądowy. Przegląd piśmiennictwa naukowego został 
dokonany z zastosowaniem bazy PubMed NCBI oraz innych źródeł i materiałów 
związanych z tematem pracy. 

Post to praktyka znana od tysiącleci. Ostatnie badania wskazują, że może on 
pełnić rolę w komórkowych reakcjach adaptacyjnych, które z kolei zmniejszają stan 
zapalny, ograniczają nasilenie stresu oksydacyjnego, optymalizują metabolizm 
energetyczny i wzmacniają ochronę komórkową. Ograniczenie żywieniowe może 
modulować proces autofagii. Post lub dieta naśladująca post (FMD) mogą przy-
czynić się do poprawy procesu regeneracji, zwiększać oporność na chemioterapią 
w zdrowych, a nie nowotworowych komórkach. Zastosowanie takiego rodzaju ży-
wienia doprowadza do szerokich zmian dotyczących czynników wzrostu i poziomie 
metabolitów, co może doprowadzić do zmiany środowiska zmniejszającego zdolność 
komórek nowotworowych do adaptacji i przetrwania.  

Zważywszy, że rak jest główną przyczyną zgonów na świecie i wciąż poszu-
kiwane są skuteczne i bezpieczne metody leczenia, coraz częściej wskazuje się na 
post jako możliwy środek wspomagający w walce z nowotworem. Wyniki badań 
wskazują na to, że post może być nowatorską terapią i może zwiększać skuteczność 
terapii przeciwnowotworowych, a jednocześnie nie doprowadzać do uszkodzeń 
zdrowych komórek.  

Wydaje się zatem możliwe, że praktyka poszczenia znana od tysięcy lat może 
wspomóc nowoczesną medycynę i terapię onkologiczną. 
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Sposób żywienia w trakcie podróży z plecakiem  
w porównaniu ze zwyczajowym sposobem żywienia 

Paulina Pudlo, paulina.pudlo@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia 
Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląsk Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.sum.edu.pl; Beata Całyniuk, bcalyniuk@sum.edu.pl, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział 
Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Turystyka aktywna, zwłaszcza ta uprawiana w terenie górskim, cieszy się coraz 
to większą popularnością. Jest to trend bardzo pozytywny zważywszy na powszechnie 
występujący w dzisiejszych czasach siedzący tryb życia oraz niski poziom aktyw-
ności fizycznej. Górskie wędrówki długodystansowe generują jednak zwiększone 
zapotrzebowanie na energię, składniki pokarmowe oraz wodę. Dodatkowo szereg 
czynników charakterystycznych dla terenu górskiego oraz brak rekomendacji mogą 
utrudniać prawidłowe zbilansowanie jadłospisu na czas wędrówki. 

Celem pracy była analiza sposobu żywienia w trakcie podróży z plecakiem 
i porównanie go z dietą zwyczajową oraz normami żywienia dla populacji Polskiej.  

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody bieżącego notowania 
i obejmowało dwa przypadki. W pracy przeanalizowano łącznie 28 jadłospisów za 
pomocą programu dietetycznego Kalmar. 

Analiza wykazała występowanie wielu błędów żywieniowych mogących nieść za 
sobą negatywne konsekwencje w kontekście zdolności wysiłkowych. Dieta w trakcie 
wędrówki z plecakiem w obu przypadkach nie pokrywała zapotrzebowania na 
węglowodany, błonnik pokarmowy, wapń, magnez oraz witaminy D i E. Badanie 
wykazało także zbyt niskie spożycie płynów mogące doprowadzić do niebezpiecz-
nego w skutkach odwonienia. 

Struktury organizacyjne Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Michał Starosolski, mstarosolski@red-alert.org.pl, Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Wydział 
Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach www.sum.edu.pl, 
Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju Ratownictwa Medycznego w Polsce; Krzysztof 
Słupianek, kslupianek@red-alert.org.pl, Red-Alert Fundacja na rzecz wspierania i rozwoju 
Ratownictwa Medycznego w Polsce www.red-alert.org.pl 

W obecnie działającym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
organizacja ratownictwa medycznego opiera się na utworzonych rejonach opera-
cyjnych, w których podmioty medyczne w drodze konkursu realizują świadczenia 
zdrowotne poprzez Zespoły Ratownictwa Medycznego. Indywidualna forma zarzą-
dzania poszczególnych dysponentów oraz ich niejednolite działanie w kwestii 
kierowania personelem medycznym, dokonywaniem zakupów sprzętu medycznego 
w tym ambulansów czy przeprowadzaniem szkoleń, rzutuje niestety na jakość 
świadczonych usług zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz podmiotu. Konieczne 
zatem wydaje się, wprowadzenie takich zmian, które na podstawie utworzenia 
struktur organizacyjnych Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) działających 
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jako jeden podmiot stworzą pion zarządzający na płaszczyźnie kraju, województwa, 
powiatu lub miasta oraz lokalnej podstacji z Zespołami Ratownictwa Medycznego 
naziemnymi i powietrznymi. Struktury te, umożliwiają zabezpieczenie w danym 
obszarze operacyjnym świadczeń zdrowotnych, z możliwością wsparcia działań na 
poszczególnych szczeblach. W pionach tych, wyodrębnia się monitorowanie systemu, 
koordynację działań ratowniczych, prowadzi ośrodki szkoleniowe dla doskonalenia 
kadry medycznej na szczeblu krajowym i wojewódzkim oraz tworzy się odwody 
operacyjne w ramach szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego. Wszystkie 
te działania opierają się o funkcjonowanie jednego podmiotu utworzonego przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie odrębnych przepisów. 

Techniki stosowane do analizy mikrobiomu osób z fenyloketonurią 

Agnieszka Vogt, agnieszka.vogt@wp.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, 
SKN BIOM, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 
Małgorzata Ostrowska, malgorzata.ostrowska@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii 
i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Badania nad bakteriami bytującymi w danej niszy pozwalają na uzyskanie warto-
ściowych informacji m.in. o trybie życia danego organizmu, przebytych chorobach. 
Mogą znacząco wpływać na zmiany w mikrobiomie człowieka. Choroby genetyczne, 
a szczególnie będące wrodzonymi wadami metabolizmu mają wpływ na zawartość 
mikrobiomu w zależności od miejsca występowania konkretnego gatunku, rodziny 
czy rodzaju bakterii. 

Fenyloketonuria (PKU) jest chorobą metaboliczną związana m.in. z defektem 
w genie hydroksylazy fenyloalaniny (PAH), który koduje enzym odpowiedzialny za 
przemianę fenyloalaniny do tyrozyny. Gen ten znajduje się na ramieniu długim 
chromosomu 12-ego prążku 24. Choroba ta jest dziedziczona w sposób auto-
somalny recesywny. Podłoże molekularne nie jest do końca poznane ze względu na 
licznie występujące mutacje w genie PAH.  

Współczesna biotechnologia oraz bioinżyniera dostarczają nowych, bardziej 
zaawansowanych narzędzi do sekwencjonowania materiału genetycznego: DNA czy 
RNA, z próbek pochodzących np: ze śliny, kału, krwi czy bloczków parafinowych. 
Wiele takich metod opiera się na podstawowych elementach biologii molekularnej, 
które zostały ostatecznie przekształcone w bardziej zaawansowane pod względem 
technologicznym jak i informatycznym. 

W zależności od pochodzenia próbki, np. czy to jest próbka śliny lub wymazu 
z innej części przewodu pokarmowego ludzi, obszary te zasiedlają różne gatunki 
bakterii. Spowodowane jest to procesami jakie zachodzą w przewodzie pokarmowym 
człowieka, a także dostępnością składników odżywczych niezbędnych do bytowania 
dla bakterii środowiskowych, np. liczną rodziną zasiedlającą jelito osób z fenylo-
ketonurią są bakterie Firmicutes, Bacteroides, Actionobateria w porównaniu z grupą 
kontrolną (bez fenyloketonurii). 
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Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie molekularnych metod identyfikacji 
materiału genetycznego gatunków bakterii znajdujących się w przewodzie pokar-
mowym osób, które chorują na fenyloketonurię. 

Terapia bólu jako jedno z wyzwań współczesnej onkologii 

Marta Fudalej, mmfudalej@gmail.com, Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny, https://profilaktykaonkologiczna.wum.edu.pl/; Aleksandra Sobiborowicz-Sadowska, 
ola.sob96@gmail.com, SKN Biologii Komórki Nowotworowej, Zakład Profilaktyki Onkologicznej, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Anna Badowska-Kozakiewicz, abadowska@wum.edu.pl 
Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Ból jest jednym z najczęstszych objawów występujących wśród pacjentów 
onkologicznych. Skuteczne uśmierzanie bólu jest bardzo ważne w procesie leczenia 
nowotworu – wpływa pozytywnie zarówno na stan fizyczny jak i psychiczny pacjenta. 
Nieskutecznie leczony ból może prowadzić do niekorzystnych zmian w funkcjono-
waniu organizmu, jak również doprowadzić do rozwoju zaburzeń emocjonalnych 
oraz psychotycznych. Ból może być efektem rozwoju samego procesu nowotwo-
rowego, jak również może zostać wyindukowany poprzez zastosowane leczenie 
przeciwnowotworowe. Leczenie bólu powinno być rozpatrywane w kontekście indy-
widualnej sytuacji klinicznego chorego, prowadzonej terapii przeciwnowotworowej 
oraz aspektów pozamedycznych. Co więcej, skupiając się na efektywnej terapii bólu 
nowotworowego powinniśmy pamiętać o jego złożonej patofizjologii, obejmującej 
zarówno aspekt neuropatyczny, jak i receptorowy. Prezentowana praca ma na celu 
ukazanie problematyki skutecznego leczenia bólu w onkologii oraz omówienie 
najnowszych badań zgłębiających efektywność leczenia przeciwbólowego w poszcze-
gólnych nowotworach. 

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran przewlekłych 

Ewa Wszołek, ewawszolek3@gmail.com, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela 
w Siemianowicach Śląskich, Instytut Ran Przewlekłych; Jakub Wszołek, jbwszolek@gmail.com, 
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Zofia Nowak-Kapusta, znkapusta@sum.edu.pl, Zakład 
Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Marek Kucharzewski, mkucharzewski@sum.edu.pl; 
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Wstęp: Rany przewlekłe, zamiennie nazywane ranami trudno gojącymi się, 
dotyczą około 2% społeczeństwa krajów rozwiniętych. Powstają jako powikłanie 
chorób przewlekłych, urazów, czy nowotworów. Z tego względu konieczne jest 
podejście interdyscyplinarne do zagadnienia leczenia ran. Rany przewlekłe stanowią 
wyzwanie dla personelu, dlatego należy zadbać o edukację medyków celem poprawy 
jakości leczenia, redukcji kosztów, a tym samym komfortu życia pacjenta.  
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Cel: Celem niniejszego badania była ocena poziomu wiedzy personelu pielę-
gniarskiego na temat leczenia ran przewlekłych. 

Materiał badań: Analiza została przeprowadzona anonimowo wśród 150 pielę-
gniarek/pielęgniarzy aktywnych zawodowo.  

Wyniki: Wysoki poziom wiedzy na temat leczenia ran przewlekłych prezentowany 
jest przez 30% ankietowanych. Podobna liczba osób posiada przeciętny poziom 
wiedzy (34%). Jedna osoba, spośród badanych uzyskała maksymalną liczbę punktów, 
co oznacza, że posiada bardzo wysoki poziom wiedzy. Niski poziom wiedzy pre-
zentuje 20% ankietowanych, a bardzo niski 15%. 57% pielęgniarek/pielęgniarzy 
deklaruje, że w miejscu pracy nie ma wystarczającej dostępności do opatrunków.  

Wnioski: Poziom wiedzy badanych jest na zadowalającym poziomie. Pielęgniarki 
i pielęgniarze w większości znają pojęcia, skale związane z procesem leczenia ran, 
potrafią dobierać adekwatnie do stanu rany opatrunki. 

Wpływ COVID-19 na wybrane parametry odpowiedzi zapalnej 
Samuel Stróż, samuel.stroz@umb.edu.pl, Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku; Piotr Kosiorek, Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białym-
stoku; Anna Stasiak-Barmuta, Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Badania epidemiologiczne dowiodły, iż chorzy na nowotwory mają istotnie 
zwiększone ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 w odniesieniu do osób niechoru-
jących na chorobę nowotworową, co tłumaczy się występującym u tych pacjentów 
stanem immunosupresji generowanym tak samą chorobą, jak i stosowanym w jej 
przebiegu leczeniem. Przeprowadzone przez nas, w grupie pacjentów onkolo-
gicznych, obserwacje kliniczne, zdają się wskazywać na łagodniejszy, niż u osób 
niechorujących na chorobę nowotworową, przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
manifestujący przede wszystkim mniejszą liczbą objawów infekcji typowej, jak: 
gorączka, bóle głowy, kaszel (z dusznością), zaburzenia węchu i smaku i inne mniej 
częste objawy reakcji uogólnionej organizmu (bóle mięśni, biegunka, skoki ciśnienia, 
obniżenie temp. ciała etc.) i nietypowej. Porównaliśmy wybrane parametry odpo-
wiedzi zapalnej u pacjentów onkologicznych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
z pacjentami o różnym stopniu klinicznego zaawansowania choroby COVID-19, bez 
chorób towarzyszących. Przeprowadzone przez nas wyniki badań u ozdrowieńców 
wykazały m.in. znacząco niską liczbą limfocytów CD8 przy proporcji Th/Ts nawet 
ok. 7-8 (wartość prawidłowa ok. 1,4-1,7). Wobec przedstawionych danych pojawia 
się istotne pytanie czy, i ewentualnie w jakim mechanizmie, obserwowany u pacjentów 
onkologicznych stan immunosupresji poprawia rokowanie w przebiegu równo-
ległego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Wpływ ekstraktu Lepidium meyenii (Maca) na skórę 
Rafał Kuś, krafal5@gmail.com, Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii, Uniwer-
sytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Barbara Jodłowska-Jędrych, barbara.jodlowska-
jedrych@umlub.pl, Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, www.umlub.pl 
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Lepidium meyenii (Maca) jest rośliną znaną od tysięcy lat, pochodzącą z Peru. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad popyt na tę roślinę znacznie wzrósł w związku 
z wieloma udowodnionymi właściwościami. Maca pozytywnie wpływa na uspraw-
nienie koncentracji, niwelowanie symptomów pomenopauzalnych, ma działanie 
neuroprotekcyjne, przeciwdepresyjne, przeciwnowotworowe, hepatoprotekcyjne, 
poprawia funkcjonowanie układu trawiennego, pozytywnie wpływa na spermato-
genezę i płodność, a także zmniejszenie przerostu prostaty u mężczyzn. Pomimo 
opisywanych tak szerokich właściwości, ekstrakt Maci ma wpływ także na skórę. 
Dotychczas opublikowano badania, w których postuluje się pozytywny wpływ 
ekstraktu Maci na regeneracje tkanek. Na dużych wysokościach nad poziomem 
morza ekstrakt pozytywnie wpływa na gojenie ran u myszy, zmniejszenie liczby 
neutrofilii oraz zwiększenie liczby makrofagów. Ponadto badano właściwości foto-
protekcyjne ekstraktu z Maci i wykazano, że chroni skórę szczurów przed pro-
mieniowaniem UV i być może jest alternatywą dla używanych preparatów fotopro-
tekcyjnych. Opisano, że ekstrakt z Maci ma właściwości przeciwgrzybicze, prawdo-
podobnie z powodu obecności alkaloidów imidazolowych. Lepidium meyenii jest 
dostępna w postaci proszku, tabletek, ekstraktów, mąki, a także jako dodatek do 
suplementów diety, olejów. Praca ma na celu przedstawienie dotychczas opisanych 
właściwości Maci ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na skórę. 

Wpływ interwencji muzycznej na emocje i jakość życia pacjentów 
po urazach rdzenia 

Maria Bendykowska, marysiia.bendykowska@gmail.com, Koło Naukowe „Immunis” WM.CM. 
UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; Paulina Zegarska, paulina.zegarska@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis” 
WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie; Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, Koło Naukowe Immunis 
WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie 

Pacjenci po przebytym urazie rdzenia kręgowego zmagają się z wieloma pro-
blemami, do których należą m.in izolacja społeczna, wahania nastroju, zaburzenia 
funkcji poznawczych i obniżenie jakości życia. Może prowadzić to do obniżenia 
poczucia własnej wartości, zaprzestania realizacji planów życiowych oraz wzrostu 
ryzyka wystąpienia depresji. Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących 
przydatności interwencji muzycznej jako formy terapeutycznej, wspomagającej 
leczenie pacjentów po urazie rdzenia kręgowego między innymi poprzez wpływ na 
emocje i jakość życia.  

Interwencja muzyczna, taka jak śpiew, gra na instrumentach czy tworzenie 
tekstów piosenek, stanowi efektywną i przyjemną formą wspierania terapeutycz-
nego. Emisja głosu jest podstawową czynnością fizjologiczną, a formowanie jej 
w śpiew towarzyszy człowiekowi od wieków. Szczególnie zalecana jest terapia grupowa, 
odpowiednia również dla osób o obniżonym poczuciu własnej wartości, wstydli-
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wych. Praca w zespole daje okazję do tworzenia wspólnych celów, co wzmacnia 
autonomię osobistą, poczucie własnej wartości i motywację do działania. Każde 
dzieło muzyczne niesie ze sobą przesłanie, co pozwala na poszerzanie szeroko 
pojętej wiedzy.  

Interwencja muzyczna przyczynia się do poprawy nastroju i jakości życia 
pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Przypisuje się jej także korzystny wpływ 
na funkcjonowanie układu oddechowego oraz siłę mięśniową.  

Wpływ oddziaływania muzyką na funkcje układu odpornościowego 

Weronika Borawska, weronika.borawska1122@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Immunis”, 
Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
Ewelina Jałonicka, ewelina.jalonicka@student.uksw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe „Immunis”, 
Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie; Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe „Immunis”, 
Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
Anna Flaga, flaga.ann@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Immunis”, Wydział Medyczny. 
Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Od czasów starożytnych dostrzegano i opisywano wpływ muzyki na organizm, 
w tym na procesy psychologiczne i fizjologiczne. W niniejszej pracy zaprezentowano 
wyniki badań, przeprowadzonych z użyciem współczesnej metodologii naukowej, 
potwierdzających wpływ muzyki na wartości parametrów neuro-endokryno-immu-
nologicznych. Wykazano, że oddziaływanie dźwiękiem wpływa na zmiany aktyw-
ności struktur mózgowych. Udowodniono wpływ oddziaływania muzyką na aktywność 
wydzielniczą gruczołów wydzielania wewnętrznego, dotyczący w szczególności 
hormonów tzw. osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Z przeprowadzo-
nych badań doświadczalnych wynika, że oddziaływanie muzyką istotnie wpływa na 
procesy odpornościowe, w tym na aktywność komórek NK śledziony, odpowiedź 
proliferacyjną komórek śledziony, liczbę komórek grasicy, śledziony oraz krwi 
obwodowej, a także na aktywność fagocytarną makrofagów, stopień proliferacji 
limfocytów i na odpowiedź humoralną, związaną z produkcją przeciwciał IgG. 
Odnotowano także wpływ muzyki na stężenie przeciwciał klasy IgA w ślinie osób 
zdrowych, na stężenie cytokin klasy Th1 i Th2, jak również na liczbę limfocytów T 
CD4+, limfocytów T pamięci, stężenia IFN-γ i IL-6 w osoczu. 

Potrzebne są badania, przeprowadzone przy użyciu metodologii ustalonej 
z uwzględnieniem dotychczasowych obserwacji i odpowiadającej wymogom współ-
czesnej medycyny. 

Ich wyniki mogą być przydatne w planowaniu leczenia wspomagającego w różnych 
procesach chorobowych, w tym alergiach, nowotworach, zaburzeniach odporności 
związanych ze starzeniem, stresem i innych. 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

69 

Wpływ okołooperacyjnego żywienia immunomodulującego 
na parametry mięśniowe u chorych na raka głowy trzustki – 

doniesienia wstępne 
Magdalena Kowalska, magdalena.kowalska@umb.edu.pl, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastro-
enterologicznej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Zbigniew 
Kamocki, zkamocki@gmail.com, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkolo-
gicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Celem pracy była ocena wpływu okołooperacyjnego żywienia immunomodulują-
cego na parametry mięśniowe u chorych operowanych z powodu raka głowy trzustki. 

Badaniem objęto 15 chorych (8 mężczyzn, 7 kobiet, w wieku od 46 do 74 lat, 
śr. 63,7) operowanych z powodu raka głowy trzustki. U 8 chorych (grupa I) stosowano 
przed (śr. 5 dni) i po operacji dietę immunomodulującą, a 7 (grupa II) operowano 
bez leczenia żywieniowego. U chorych oceniono zawartość mięśni szkieletowych za 
pomocą bioimpedancji elektrycznej, zmierzono siłę ręki niedominującej dynamo-
metrem ręcznym. Pomiarów dokonano przy przyjęciu do szpitala, przed operacją, 
a następnie w III oraz VIII dobie po operacji. Wyliczono wskaźnik mięśni szkiele-
towych, a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 

W grupie I masa mięśni szkieletowych przy przyjęciu wynosiła 22,9 ±5,9 kg, po 
5 dniach żywienia 23,5 ±6,1 kg, w III dobie po operacji 23,3 ±5,7 kg, w VIII dobie 
22,6 ±6,0 kg. Wskaźnik mięśniowy wynosił kolejno: 7,7 ±1,3; 8,0 ±1,5; 7,9 ±1,3; 
7,6 ±1,4. Siła mięśniowa wynosiła kolejno: 33,8 ±7,1 kg, 31,5 ±4,8 kg, 26,4 ±7,2 kg, 
27,1 ±7,6 kg. W grupie II masa mięśni szkieletowych przy przyjęciu wynosiła 
26,0 ±5,4 kg, w III dobie po operacji 24,2 ±5,0 kg, w VIII dobie 22,9 ±3,6 kg. 
Wskaźnik mięśniowy wynosił odpowiednio: 9,1 ±2,6; 8,4 ±2,3; 7,9 ±1,5. Siła 
mięśniowa wynosiła kolejno: 29,0 ±6,9 kg, 20,0 ±3,4 kg, 24,3 ±8,9 kg. 

Wstępne wyniki wykazały, że żywienie immunomodulujące poprawia parametry 
mięśniowe chorych operowanych z powodu raka głowy trzustki. 

Wpływ suplementacji kofeiną na szybkość reakcji prostej 
u wysokowytrenowanych zawodników judo 

Zuzanna Komarek, komarekzuzanna@gmail.com, Nutrition and Sports Performance Research 
Group, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Agata Latocha, 
agatalatocha1@gmail.com, Nutrition and Sports Performance Research Group, Akademia Wycho-
wania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Magdalena Kaszuba, m.kaszuba1@interia.com, 
Nutrition and Sports Performance Research Group, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach; Ewelina Rumas, ewelinarumas@gmail.com, Nutrition and Sports Perfor-
mance Research Group, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 
Wiktoria Sztandera, sztandera.wiktoria1@gmail.com, Nutrition and Sports Performance 
Research Group, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Jakub 
Maroń, jakub.maron98@gmail.com, Nutrition and Sports Performance Research Group, Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Aleksandra Filip-Stachnik, 
a.filip@awf.katowice.pl, Instytut Nauk o Sporcie Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach 
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Wprowadzenie: Kofeina jest najczęściej spożywanym psychostymulantem na 
świecie. W środowisku sportowym jest powszechnie stosowana ze względu na właści-
wości ergogeniczne. Ponadto kofeina wpływa pozytywnie na poprawę zdolności 
psychomotorycznych, w tym skrócenie czasu reakcji. Celem badania była ocena 
wpływu przedtreningowej suplementacji kofeiną na szybkość reakcji prostej u za-
wodników judo.  

Metody: W badaniu wzięło udział 9 zawodników. W trakcie 2 sesji otrzymali 
placebo (PLAC) lub 3 mg/kg MC kofeiny (CAF) na następnie po 20 minutowej 
rozgrzewce, wykonali trzy 4 min walki szkoleniowe. Przed pierwszą oraz po każdej 
walce badani wykonali test szybkości reakcji prostej na bodziec świetlny za pomocą 
urządzenia BlazePod. 

Wyniki: Dwukierunkowa analiza ANOVA z powtarzanymi pomiarami (substan-
cja×czas) wykazała istotny efekt substancji (p = 0,028), natomiast nie wykazano 
istotnego efektu dla czasu (p = 0,307) i interakcji substancja×czas (p = 0,224). Testy 
post-hoc Tukeya wykazały istotny statystycznie wzrost średniego czasu reakcji 
pomiędzy PLAC a CAF (439,6 ±63,2 vs 467,3 ±45,8 ms; p = 0,028).  

Wnioski: Zaobserwowano istotny statystycznie wzrost średniego czasu reakcji 
podczas podania CAF w porównaniu do PLAC. Wyniki badania sugerują, że przed-
treningowe spożycie CAF w dawce 3 mg/kg MC może okazać się zbyt małą dawką 
aby wywołać poprawę szybkości reakcji. Istnieje także możliwość, że badani dzięki 
działaniu CAF bardziej zaangażowali się w walkę na macie, co mogło wywołać 
większe zmęczenie, które negatywnie wpłynęło na zdolność szybkiego reagowania 
na bodziec świetlny. Konieczne będą dalsze badania wykorzystujące różne dawki 
CAF oraz weryfikujące poziom aktywności zawodników podczas walki. 

Wpływ suplementacji kofeiną na wytrzymałość siłową  
w wyciskaniu sztangi leżąc. Czy płeć ma znaczenie? 

Agata Latocha, agatalatocha1@gmail.com, Nutrition and Sports Performance Research Group, 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Zuzanna Komarek, 
ekomarekzuzanna@gmail.com, Nutrition and Sports Performance Research Group, Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Magdalena Kaszuba, m.kaszuba1 
@interia.pl, Nutrition and Sports Performance Research Group, Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Mikołaj Nowak, mikolaj-nowak3@wp.pl, Nutrition and 
Sports Performance Research Group, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach; Sara Krzysztofik, sarakrzysztofik8@gmail.com, Nutrition and Sports Performance 
Research Group, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Aleksandra 
Filip-Stachnik, a.filip@awf.katowice.pl, Instytut Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

Wprowadzenie: Wyniki badań w kontekście zastosowania kofeiny, dla wysiłków 
o charakterze wytrzymałości siłowej u osób regularnie ją spożywających są 
ograniczone, a dodatkowo nie uwzględniają różnic międzypłciowych.  
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Metody: Badanie przeprowadzono na 8 zdrowych kobietach oraz 8 zdrowych 
mężczyznach, którzy regularnie uczestniczyli w treningu siły mięśniowej, a także 
regularnie spożywali kofeinę. W podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu 
w układzie krzyżowym, każdy uczestnik wziął udział w 3 sesjach eksperymentalnych, 
w trakcie których na 60 min przed wysiłkiem, otrzymał placebo lub 3 mg/kg/masy 
ciała (mc) lub 6 mg/kg/mc kofeiny. Następnie każdy z badanych wykonał test 
wytrzymałości siłowej w wyciskaniu sztangi leżąc z obciążeniem zewnętrznym 
wynoszącym 50% jednego powtórzenia maksymalnego. 

Wyniki: Dwukierunkowa analiza ANOVA z powtarzanymi pomiarami (grupa×sub-
stancja) wykazała istotny efekt grupy w wykonanych powtórzeniach, w czasie pod 
napięciem mięśniowym oraz w szczytowej prędkości sztangi, gdzie odpowiednio: 
p = 0,0002, p = 0,0002, p = 0,0218, natomiast nie wykazano istotnego efektu przyjętej 
substancji (p = 0,9201; p = 0,5568; p = 0,3027) ani interakcji grupa×substancja 
(p = 0,3118; p = 0,4340; p = 0,3466). Kobiety wykonały istotnie więcej powtórzeń niż 
mężczyźni (38 ±6 vs 25 ±5; p = 0,003), ponadto odnotowano istotnie dłuższy czas 
pod napięciem mięśniowym wśród kobiet (28,58 s ±4,72 vs 17,05 ±4,62; p = 0,003). 
Mężczyźni natomiast generowali statystycznie większą szczytową prędkość sztangi 
(1,33 m/s ±0,22 vs 1,11 ±0,12; p = 0,022).  

Wnioski: W teście wytrzymałości siłowej suplementacja kofeiny w dawkach 
3 mg/kg/mc oraz 6 mg/kg/mc nie poprawiła możliwości wysiłkowych wśród kobiet 
oraz mężczyzn, którzy regularnie spożywali kofeinę. 

Wpływ śpiewu na funkcje układu oddechowego i jakość życia chorych 
po urazie rdzenia kręgowego  

Emilia Borychowska, emiliaborychowska@wp.pl, Koło Naukowe „Immunis” WM.CM.UKSW, Wydział 
Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
Grażyna Gromadzka, g.gromadzka@uksw.edu.pl, Koło Naukowe „Immunis” WM.CM.UKSW, 
Wydział Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Zaburzenia dotyczące układu oddechowego należą do najczęstszych przyczyn 
zachorowalności i śmiertelności u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Niewy-
dolność oddechowa po urazie rdzenia: a) rozwija się wskutek upośledzenia czynności 
mięśni oddechowych, neurogennego obrzęku płuc czy idiopatycznego zwyrodnienia 
torbielowatego centralnej części rdzenia kręgowego, b) skutkuje hipowentylacją, 
osłabionym odruchem kaszlowym, zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym 
oraz niedodmą, c) nierzadko prowadzi do powstawania zmian zapalnych w płucach, 
które wyczerpują rezerwy oddechowe pacjenta. Powikłania oddechowe mają wpływ 
na koszty leczenia. Nieprawidłowości w zakresie funkcji układu oddechowego mogą 
mieć wpływ na wystąpienie zaburzeń mowy, w tym zmniejszonego natężenia głosu 
czy nieprawidłowej fonacji. W celu poprawy funkcji układu oddechowego stosowane są 
ćwiczenia oddechowe, które są postrzegane przez chorych jako nudne, trudne; po 
zakończeniu treningu efekty ulegają osłabieniu. Śpiewanie związane jest z zaanga-
żowaniem układu oddechowego w związku z koniecznością wykonywania silnych, 
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szybkich wdechów, wydłużonych, regulowanych wydechów i udziału dodatkowych 
mięśni oddechowych. Podczas śpiewania używana jest większa objętość płuc, 
wyższe ciśnienia powietrza, lepsza jest kontrola oddechu. Dlatego śpiew może mieć 
pozytywny wpływ na funkcje oddechowe; może też przyczyniać się do poprawy 
funkcji głosowych jak też do poprawy nastroju, a w ten sposób do poprawy jakości 
życia chorych. 

Wpływ wybranych endokrynopatii na zmiany w głosie 

Ewa Stogowska, ewa.stogowska@gmail.com, Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicz-
nych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl/wl/klinika_chorob_wewnetrznych_ 
i_chorob_metabolicznych 

Istnieją dowody naukowe na obecność receptorów dla hormonów płciowych 
i hormonów tarczycy w krtani, co może przemawiać za hipotezą zmian w głosie 
towarzyszących niektórym endokrynopatiom. Cukrzyca typu 2 może z kolei wpływać 
na funkcję aparatu głosu poprzez związane z powikłaniami mikronaczyniowymi upo-
śledzenie pracy mięśni krtani i unerwiających ją neuronów. Celem niniejszej pracy 
jest podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej wpływu zespołu policystycznych 
jajników, nieklasycznej postaci wrodzonego przerostu nadnerczy, niedoczynności 
tarczycy oraz cukrzycy typu 2 na zmiany w głosie. Przy użyciu bazy PubMed 
przeanalizowano łącznie 16 anglojęzycznych manuskryptów opublikowanych 
w latach 2008-2021, opisujących zmiany w głosie w wybranych zaburzeniach hormo-
nalnych. Znaczna większość analizowanych publikacji potwierdza zmiany w głosie 
w poszczególnych endokrynopatiach, jednak wartości parametrów akustycznych 
oraz wyniki oceny percepcyjnej głosu różnią się w zależności od badania. Zabu-
rzenia hormonalne towarzyszące analizowanym endokrynopatiom wiążą się ze 
zmianami w głosie. Obserwowane różnice w poszczególnych parametrach mogą 
wynikać z różnic w metodologii poszczególnych badań. 

Źródło finansowania: Praca finansowana w ramach projektu nr POWR.03.02.00-
00-I050/16-00, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER 2014-
2020, nr grantu 10/MSD/2019. 

Współczesna immunoterapia  
w leczeniu Potrójnie Negatywnego Raka Piersi 

Jakub Wesołowski, jakub.wesolowski3@gmail.com, Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Anna Tankiewicz-Kwedlo, 
anna.tankiewicz-kwedlo@umb.edu.pl, Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Dariusz Pawlak, dariusz.pawlak 
@umb.edu.pl, Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Szacuje się, że Potrójnie Negatywny Rak Piersi (TNBC) stanowi 10-15% wszystkich 
przypadków nowotworu piersi. TNBC jest wyjątkowo agresywnym nowotworem 
wykazującym szybki wzrost oraz zdolność formowania przerzutów. Cechami wy-
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różniającymi TNBC jest brak ekspresji receptora estrogenu, progesteronu oraz 
naskórkowego czynnika wzrostu HER2. Ich deficyt, sprawia, że wykorzystanie 
terapii hormonalnej, bądź leczenia anty-HER2 jest bezzasadne oraz w dużej mierze 
ograniczone do ogólnoustrojowej chemioterapii. Wykorzystanie immunoterapii 
pozwala zwiększyć skuteczność walki z rakiem poprzez aktywację „wyciszonego” 
układu immunologicznego na drodze hamowania immunosupresorowych punktów 
kontrolnych, które są szlakami wykorzystywanymi przez nowotwór do uniknięcia 
odpowiedzi immunologicznej. Badania kliniczne przeprowadzone w ostatnim czasie 
jednoznacznie potwierdziły bezpieczeństwo oraz korzyści kliniczne immunoterapii 
z zastosowaniem atezolizumabu oraz pembrolizumabu w połączeniu z chemio-
terapią u pacjentów ze zdiagnozowanym TNBC oraz ekspresją ligandu receptora 
programowanej śmierci 1, dzięki czemu leki te obecnie są wskazane w leczeniu 
TNBC. Celem pracy było przedstawianie ogromnego potencjału immunoterapii 
w walce z wyjątkowo trudnym w leczeniu TNBC skupiając się na inhibitorach 
punktów kontrolnych takich jak: pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab, atezoli-
zumab, avelumab, durvalumab, tremelimuamb, ipilimumab w monoterapii, jak  
i w bardziej złożonych strategiach terapeutycznych. 

Wykorzystywanie probiotyków i żywności fermentowanej  
w diecie osób z zespołem jelita drażliwego (IBS) 

Monika Pytka, monika.pytka@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia 
Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www. 
up.lublin.pl; Agnieszka Malik, agnieszka.malik@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikro-
biologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Katarzyna Piasecka, katarzynapiasecka@umlub.pl, Zakład 
Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie www.umlub.pl 

Zespół jelita drażliwego (IBS) to czynnościowe zaburzenie pracy przewodu 
pokarmowego. Do najczęstszych objawów fizjologicznych IBS zaliczamy niewłaściwą 
motorykę przewodu pokarmowego, nadwrażliwość trzewną oraz zaburzenia mikro-
bioty jelitowej. Łagodzenie objawów IBS polega na stosowaniu diety FODMAP oraz 
probiotyków i żywności fermentowanej. 

W celu zbadania poziomu spożycia probiotyków i żywności fermentowanej przez 
osoby chorujące na IBS przygotowano kwestionariusz, anonimowej ankiety zawie-
rający 23 pytania, które opublikowano on-line. Zebrano 114 ankiet, które opraco-
wano z użyciem programu Microsoft Office Excel 2010 oraz programu Statistica. 

Wykazano, że zdecydowana większość badanych osób (99%) wie czym są 
probiotyki, deklaruje ich spożycie (93 %), ocenia je jako skuteczne (70%), uważa, że 
powodują zmniejszenie dolegliwości bólowych (67%) oraz zmniejszenie negatywnych 
objawy ze strony układu pokarmowego (62%). Osoby ankietowane dostrzegały 
poprawę stanu zdrowia po spożyciu probiotyków najczęściej po 2 tygodniach lub po 
miesiącu od zastosowania probiotyku. 

Wykazano również, że osoby z IBS konsumowały żywność fermentowaną (90%). 
Wśród najczęściej spożywanych produktów fermentowanych były ogórki kwaszone 
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(92%), kapusta kwaszona (76%) i chleb na zakwasie (61%). Chorzy dobrze znali 
walory zdrowotne produktów fermentowanych w tym, 70% deklarowało, że 
polepszają pracę układu pokarmowego. 

Występowanie genów blaZ, mecA i mecC determinujących oporność 
na antybiotyki beta-laktamowe u koagulazo-ujemnych gronkowców 

izolowanych z nosogardzieli zdrowych kobiet w ciąży 
Monika Cygan, monikacygan10@gmail.com, Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikro-
biologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Sylwia Andrzejczuk, sylwia.andrzejczuk 
@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Bakterie z rodzaju Staphylococcus obejmują około 47 gatunków. Najlepiej 
poznanym gatunkiem patogennym wśród gronkowców koagulazo-dodatnich jest 
Staphylococcus aureus. Coraz więcej danych wskazuje na gronkowce koagulazo-
ujemne jako ważne czynniki etiologiczne zakażeń. Do tej grupy bakterii zalicza się 
także patogeny oportunistyczne. Ze względu na narastającą oporność tej grupy 
mikroorganizmów na leki przeciwdrobnoustrojowe, szybką ewolucję tego zjawiska 
i nabywanie przez bakterie różnych determinant genetycznych, stanowią one bardzo 
poważny problem dla zdrowia publicznego. Celem pracy była ocena występowania 
u gronkowców koagulazo-ujemnych nowobiocynowrażliwych wyizolowanych z noso-
gardzieli zdrowych kobiet w ciąży genów blaZ, mecA i mecC, determinujących 
powstawanie mechanizmów oporności na antybiotyki beta-laktamowe. Gen blaZ 
odpowiedzialny jest za syntezę penicylinaz. Kolejne geny mecA i mecC odpowiadają za 
oporność na metycylinę, co powiązane jest z występowaniem zmodyfikowanych 
białek PBP oraz opornością na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe. Badaniem 
objęto łącznie 11 izolatów z następujących gatunków: 8 S. hominis, 2 S. capitis oraz 
1 S. warneri. Stosując reakcję PCR, oznaczono występowanie trzech genów: blaZ, 
mecA i mecC. Geny blaZ i mecA wykryto odpowiednio u 90,9% i 27,3% izolatów. 
Żaden z badanych izolatów nie posiadał genu mecC. Z uwagi na brak sprecy-
zowanych metod diagnostycznych pomocnych w wykrywaniu mechanizmów 
oporności u gronkowców CNS, uzyskane dane stanowią cenne źródło informacji na 
poziomie genetycznym. Mogą również przyczynić się do zwiększenia roli badań 
molekularnych w ocenie lekooporności gronkowców CNS. 

Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 
Alicja Gospodarczyk, gospodarczyk.alicja@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk 
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.biochemzab.sum.edu.pl; 
Dagmara Galle, dagmara.galle@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk Medycznych 
w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.biochemzab.sum.edu.pl; Natalia 
Gospodarczyk, gospodarczykn02@gmail.com, Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk 
Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.medrat.sum.edu.pl; 
Rafał Fiolka, fiolkarafal@gmail.com, Katedra i Zakład Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.okulistyka.katowice.sum.edu.pl; 
Kamil Marczewski, kamil.marczewski112@gmail.com, Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział 
Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.medrat.sum.edu.pl 
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Pandemia COVID-19 nieustannie stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy 
i naukowców na całym świecie. Cały czas relacjonuje się obecność różnych powikłań 
związanych z zakażeniem SARS-CoV-2. Z powodu wpływu wirusa zarówno na 
układ oddechowy, jak i sercowo-naczyniowy oraz wywoływania ogólnoustrojowego 
stanu zapalnego, pojawia się także coraz więcej pacjentów z zaburzeniami rytmu 
serca. Najczęściej w tej grupie chorych rozwijają się tachyarytmie nadkomorowe, 
gdzie głównymi przedstawicielami są częstoskurcz zatokowy oraz migotanie 
przedsionków. Dodatkowo arytmogenność zwiększają niektóre farmakoterapie 
stosowane w leczeniu COVID-19 – powodując wydłużenie odstępu QT, które może 
prowadzić do wielokształtnego częstoskurczu komorowego w postaci „torsades de 
pointes” i nagłej śmierci sercowej. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, 
konieczne jest ciągłe monitorowanie elektrokardiogramu w trakcie hospitalizacji 
z powodu infekcji SARS-CoV-2, jak również dokładne i szybkie rozpoznawanie arytmii. 

Zastosowanie emulsyjnego PCR do wykrywania i oceny ilościowej DNA 
ludzkiego wirusa brodawczaka typu 16 

Daria A. Haręża, daria.hereza@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów 
PAN w Łodzi; www.uni.lodz.pl/biomedchem; Pracownia Wirusologii, Instytut Biologii Medycznej 
Polskiej Akademii Nauk, Łódź, http://ibmpan.pl/pl/; Dariusz Jarych, djarych@cbm.pan.pl, Pra-
cownia Wirusologii, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, http://ibmpan.pl/pl/; 
Katarzyna D. Kania, kkania@cbm.pan.pl, Pracownia Wirusologii, Instytut Biologii Medycznej 
Polskiej Akademii Nauk, Łódź, http://ibmpan.pl/pl/ 

Metoda PCR emulsyjnego (ang. droplet digital PCR, ddPCR) wykorzystuje tech-
nologię emulsyjno-kropelkową do wykrywania pojedynczych kopii DNA w czasie 
rzeczywistym bez użycia krzywych standardowych. W generatorze kropli badana 
próbka ulega frakcjonowaniu na około 20 000 kropli, z których każda stanowi 
odrębne środowisko reakcji.  

Celem pracy było zastosowanie ddPCR do wykrywania i oceny liczby kopii DNA 
ludzkiego wirusa brodawczaka typu 16 (HPV16) we krwi obwodowej i tkance guza 
otrzymanych od 62 kobiet z rakiem jajnika. Reakcje amplifikacji genu E6 HPV16 
i genu referencyjnego RPP30 przeprowadzano w termocyklerze T100™, natomiast 
poziom fluorescencji HEX/FAM odczytywano w QX200 Droplet reader™ z użyciem 
oprogramowania QuantaSoft (BIO-RAD). DNA HPV16 wykryto w 35% guzów 
złośliwych jajnika i w 26% we krwi pełnej. W badanych izolatach wykryto od 2 do 
503 kopii DNA wirusa/105 komórek. Otrzymane wyniki wykazały, że ddPCR może 
być stosowany do wykrywania obecności DNA HPV w badanych tkankach. Obecność 
onkowirusa HPV16 w raku jajnika może sugerować jego potencjalną rolę w procesie 
nowotworowym.  

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr 
2019/33/B/NZ7/02872. 
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Zastosowanie grafenu w inżynierii tkankowej układu nerwowego 

Karolina Ławkowska, karolinalawkowskaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Medycyny 
Regeneracyjnej i Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://stn.cm.umk.pl/skn- 
medycyny-regeneracyjnej-i-mikrochirurgii-rekonstrukcyjnej/; Jan Adamowicz, jan.adamowicz 
@cm.umk.pl, Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek; Wydział Lekarski, 
https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/; Marta Pokrywczyńska marta.pokrywczynska@cm.umk.pl, 
Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek, Wydział Lekarski, https://www.wl. 
cm.umk.pl/zakmedregbkit/ 

Komponenty układu nerwowego charakteryzują się słabą zdolnością do regeneracji. 
Przewodnictwo elektryczne, elastyczność, odpowiednia porowatość oraz wysoka 
wytrzymałość są jednymi z wielu cech grafenu czyniących go obiecującym materiałem 
do rekonstrukcji układu nerwowego. Celem pracy była ocena oraz przegląd właści-
wości, zalet, ograniczeń grafenu i jego pochodnych stosowanych w inżynierii tkan-
kowej układu nerwowego.  

Pracę przygotowano na podstawie przeglądu pełnotekstowych artykułów anglo-
języcznych opublikowanych w latach 2010-2021 dostępnych w bazie danych PubMed. 

Rusztowania grafenowe mogą być stosowane w dwuwymiarowych oraz trójwy-
miarowych hodowlach komórkowych wykorzystanych do badań nad podstawowymi 
mechanizmami komórkowymi. Zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo wykazano 
ogromny potencjał zastosowania grafenu i jego pochodnych w inżynierii tkankowej 
układu nerwowego. Jego wykorzystanie pozwoliło na stymulację proliferacji, adhezji 
i różnicowania neuronalnego komórek, pozwalając nie tylko na regenerację uszko-
dzonych nerwów spowodowanych urazami, starzeniem lub chorobami układu 
nerwowego, ale także wytwarzanie unerwionych tkanek z wykorzystaniem technik 
inżynierii tkankowej, które mogą zrewolucjonizować współczesną transplantologię. 

Grafen stanowi obiecujący materiał do regeneracji nerwów, jednak konieczne 
jest przeprowadzenie dodatkowych badań nad cytotoksycznością i biodegradowal-
nością rusztowań grafenowych. 

Znaczenie aminokwasów w zaburzeniach metabolicznych 

Justyna Kubacka, justynkakubacka@wp.pl, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farma-
ceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; Anna Stefańska, diag.ka@wp.pl, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział 
Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Zaburzenia metaboliczne stanowią grupę zaburzeń obejmujących różne współ-
zależne stany patologiczne do których należą: otyłość, niealkoholowe stłuszcze-
niowe zapalenie wątroby (NASH), dyslipidemia, nietolerancja glukozy, insulino-
oporność, nadciśnienie i cukrzyca, które współwystępując razem, w znacznym 
stopniu zwiększają częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych. Dotych-
czasowe doniesienia wskazują, że aminokwasy odgrywają fundamentalną rolę 
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w fizjologii i patologii układu sercowo-naczyniowego. Aminokwasy są podstawowymi 
elementami syntezy białek, biorą też udział między innymi w biosyntezie cząste-
czek sygnałowych, takich jak neuroprzekaźniki i hormony peptydowe. Liczne 
doniesienia naukowe potwierdziły znaczenie L-argininy w promowaniu zdrowia 
naczyń poprzez wytwarzanie gazowego tlenku azotu. Niedawno wykazano również, 
że L-glutamina, L-tryptofan i L-cysteina modulują funkcję naczyń poprzez 
tworzenie licznych metabolitów, w tym gazów (amoniak, tlenek węgla, siarkowodór 
i dwutlenek siarki). Te aminokwasy i ich metabolity zachowują homeostazę naczyń 
poprzez regulację krytycznych procesów komórkowych, w tym proliferację, 
migrację, różnicowanie, apoptozę, kurczliwość i starzenie. Ponadto wywierają silne 
działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające w układzie krążenia oraz blokują 
akumulację lipidów w ścianach tętnic. Jednak w niektórych przypadkach metabolizm 
tych aminokwasów poprzez dyskretne szlaki skutkuje wytwarzaniem związków, 
które sprzyjają chorobom naczyń. 

Znaczenie IL-6 w powstawaniu i progresji tętniaków mózgu 

Monika Cymek, mcymek3@student.umb.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Labora-
toryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Magdalena Dylewska, mdylewska1 
@student.umb.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki 
Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Zenon Mariak, zmariak@umb.edu.pl, Klinika Neurochirurgii, 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologii i Odziałem 
Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Joanna 
Matowicka-Karna, matowic@umb.edu.pl, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 
www.umb.edu.pl; Olga Martyna Koper-Lenkiewicz, o.koper@umb.edu.pl, Zakład Laboratoryjnej 
Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl; Joanna Kamińska, joanna.kaminska@umb.edu.pl, 
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Stan zapalny indukowany zmianami hemodynamicznymi w naczyniu mózgowym 
odgrywa kluczową rolę w powstawaniu tętniaków mózgu. Dane literaturowe wskazują, 
iż plejotropowa cytokina zapalna IL-6 może mieć znaczenie w powstawaniu 
tętniaków mózgu.  

Celem pracy była ocena stężeń IL-6 w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) i suro-
wicy i wyliczenie indeksu dla IL-6 u chorych z niepękniętymi tętniakami mózgu 
(N = 67) w porównaniu do grupy kontrolnej (N = 17). Ponadto ocena IL-6 
w zależności od ilości i wielkości tętniaków oraz funkcjonalności i integralności 
barier: krew-PMR i krew-mózg. 

Stężenie IL-6 oraz białek do oceny obu barier (albumina, S100, NSE) oznaczono 
na analizatorze COBAS e411 i ACCENT 200. Indeks IL-6 obliczono dzieląc stężenie 
w PMR przez stężenie w surowicy.  
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U chorych z tętniakami mózgu stężenie IL-6 w PMR było istotnie wyższe (4,55 pg/ml) 
niż w surowicy (2,39 pg/ml; p < 0,001). Indeks IL-6 był istotnie wyższy u chorych 
z niepękniętymi tętniakami mózgu w porównaniu do grupy kontrolnej. Stężenie IL-6 
nie zależało od funkcjonalności i integralności obu barier. Pacjenci z wieloma 
tętniakami mieli istotnie wyższe stężenie IL-6 w PMR (5,08 pg/ml) w porównaniu 
z osobami z pojedynczym tętniakiem (4,14 pg/ml; p = 0,0227). 

Istotnie wyższy indeks IL-6 u chorych z tętniakami mózgu oraz podwyższone 
stężenie IL-6 w PMR, zwłaszcza u chorych z mnogimi tętniakami mogą wskazywać 
na potencjalne znaczenie IL-6 w powstania i progresji tętniaków mózgu. 

Zróżnicowanie genetyczne, a wytwarzanie siarczku dimetylu  
(dimethyl sulfide, DMS) przez kliniczne szczepy Escherichia coli 

Dagmara Depka, dagmaradepka1@gmail.com, Katedra Mikrobiologii, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy; Wojciech Filipiak, woj.filipiak@gmail.com, Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii 
Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Tomasz Bogiel, bogiel.tomasz@wp.pl, Katedra 
Mikrobiologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Escherichia coli w procesach metabolicznych wytwarza wiele związków chemicz-
nych, np. lotne związki organiczne (LZO). Jednym z nich jest siarczek dimetylu, 
wytwarzany w reakcji katalizowanej przez reduktazę dimetylosulfotlenku. 

 Celem niniejszego badania była ocena wytwarzania siarczku dimetylu oraz 
występowania genu kodującego podjednostkę A reduktazy dimetylosulfotlenku 
(dmsA) wśród 29 klinicznych szczepów E. coli. W celu genotypowania wykonano 
losową amplifikację polimorficznego DNA (Randomly Amplified Polymorphic DNA – 
RAPD PCR) oraz reakcję PCR na obecność genu dmsA. Wykonano ponadto analizę 
biochemiczną szczepów z oceną wytwarzania siarczku dimetylu metodą chromato-
grafii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).  

Spośród badanych izolatów wyselekcjonowano 10 genotypów. Gen dmsA wykryto 
u 7 różnych szczepów E. coli. Analiza widm GC-MS wykazała, że wszystkie badane 
szczepy E. coli wytwarzały siarczek dimetylu, natomiast analiza statystyczna wykazała, 
że szczepy, które nie posiadały genu (n = 3) wytwarzały ten związek na wyższym 
poziomie.  

Różne genotypowo szczepy wytwarzają siarczek dimetylu na innym poziomie. 
Sama obecność genu dmsA nie jest jednak kluczowa w wytwarzaniu siarczku 
dimetylu przez szczepy E. coli.  

Przeprowadzone badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego 
Centrum Nauki w ramach projektu o nr 2017/26/D/NZ6/00136.   
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OBSZAR NAUK PRZYRODNICZYCH 

Akumulacja metali ciężkich w wybranych gatunkach ryb bałtyckich 

Anfisa Gavrilova, s178976@student.pg.edu.pl, Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki 
Gdańskiej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, www. pg.edu.pl; Bartłomiej Cieślik, 
bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Gdańska, www.pg.edu.pl 

Jednym z naturalnych składników, zarówno dużych, jak i małych basenów wodnych 
są metale ciężkie. Niestety czynniki antropogeniczne powoduję, iż stężenie wspo-
mnianych substancji chemicznych niekiedy wzrasta do poziomów zagrażających 
florze i faunie akwenów wodnych oraz pośrednio zdrowiu człowieka. Celem badań 
była ocena skażenia mięsa bałtyckich ryb metalami ciężkimi. W ramach przepro-
wadzonych badań analizie zostały poddane następujące gatunki ryb: makrela 
atlantycka, ryby z rodziny flądrowatych, sandacz pospolity, śledź bałtycki, okoń 
pospolity i łosoś europejski. Ryby były pozyskiwane od lokalnych sprzedawców 
z portów w okolicach Trójmiasta. Do analizy zawartości metali została wybrana 
część grzbietowa mięsa ryb. Stężenie Al, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni i Zn w badanych 
tkankach oznaczono z wykorzystaniem techniki atomowej spektrometrii emisyjnej 
z atomizacją w plazmie mikrofalowej (MP-AES). Do oznaczenia zawartości Hg 
wykorzystano technikę atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją techniką 
zimnych par (CV-AAS). Na podstawie analizy wyników badań wykazano, że 
stężenie Hg w tkankach badanych gatunków ryb mieściło się na ogół w zakresie 
0,08-0,13 mg/kg świeżej masy. W oparciu o dane EFSA, dotyczące maksymalnej 
dopuszczalnej ilości spożycia wspomnianego metalu, stwierdzono, iż takie stężenie 
rtęci w pewnych warunkach może być szkodliwe dla zdrowia konsumentów ryb. 
Zawartość pozostałych oznaczanych pierwiastków była na poziomie, nie zagra-
żającym zdrowiu konsumentów. 

Analiza porównawcza możliwości ograniczenia energochłonności 
upraw poprzez zastosowanie biowęgli z odpadów  

z produkcji pomidorów i jarmużu 

Bernard Knutel, bernard.knutel@upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe BioEnergia, Wydział 
Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Błażej 
Gaze, blazej.gaze@upwr.edu.pl, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, 
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; 
Kamil Nowak, 120454@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe BioEnergia, Wydział 
Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Według danych EUROSTAT z 2020 roku Polska plasuje się na 4 pozycji 
w rankingu producentów warzyw wśród krajów Unii Europejskiej z wynikiem ponad 
2 milionów ton rocznie. Wymieniona gałąź gospodarki generuje natomiast duże 
ilości odpadów zielonych, które powstają w procesie uprawy. Istnieje wiele 
sposobów ich zagospodarowania jak m.in. kompostowanie, wykorzystanie jako ko-
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substratu w biogazowni lub poddanie procesowi toryfikacji. Planem zespołu badaw-
czego SKN BioEnergia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy 
z Uniwersytecką Stacją Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych 
w Psarach jest przeprowadzenie procesu pirolizy niskotemperaturowej odpadów 
z produkcji pomidorów i jarmużu dla 4 różnych wartości ciśnienia, tj. ciśnienia 
atmosferycznego i nadciśnienia: 10, 30 i 60 bar oraz 3 różnych wartości temperatur, 
tj. 180, 200 i 220°C. Wytworzone produkty zostaną wykorzystane do przeprowa-
dzenia badań doniczkowych określających wpływ właściwości fizykochemicznych 
biowęgla na wzrost ziaren zbóż. Po wykonaniu doświadczenia możliwy będzie 
wybór optymalnego rozwiązania wytwarzania toryfikatu z wyżej wymienionych 
surowców rolniczych. 

Analiza struktury krajobrazu otoczenia Jeziorka Czerniakowskiego 
i wskazania do kształtowania środowiska w aspekcie ochrony 

wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej 

Beata Fornal-Pieniak, beata_fornal_pieniak@sggw.edu.pl, Katedra Ochrony Środowiska i Den-
drologii, Instytut Nauk Ogrodniczych, SGGW, Marta Kiraga, marta_kiraga@sggw.edu.pl Katedra 
Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót, Instytut Inżynierii Lądowej, SGGW 

Na skutek postępującej urbanizacji obszary przyrodnicze są coraz bardziej 
zagrożone ze względu na czynniki związane z antropopresją i ich ochrona stanowi 
wyzwanie w obliczu jednoczesnego rozwoju miast i dbałości o zachowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju. Zachowanie obszarów przyrodniczych w „dobrej kondycji” 
jest ważne w aspekcie nowoczesnego podejścia w kształtowaniu miast, to jest 
z uwzględnieniem architektury błękitno-zielonej, co ma wpływ na polepszenia 
jakości życia w miastach m.in. poprzez oczyszczanie powietrza, kształtowanie 
mikroklimatu, zwiększenie bioróżnorodności, dostęp mieszkańców do terenów zieleni. 
W tym przedsięwzięciu istotne jest właściwe zarządzanie nie tylko na obszarach 
wartościowych przyrodniczo, ale także w jego najbliższym sąsiedztwie. Celem pracy 
była analiza struktury krajobrazu w najbliższym otoczeniu rezerwatu przyrody 
Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie, a także wykonanie waloryzacji, która była 
podstawą do sformułowania wskazań dotyczących kształtowania i zarządzania 
obszarami przylegającymi do tego terenu. Wyniki badań wykazały, iż rezerwat 
przyrody charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, natomiast obszary 
przylegające do rezerwatu w skali oceny wartości przyrodniczych zostały ocenione 
jako średnie lub niskie. Znaczącym problemem są istniejące zagrożenia związane 
z działalnością człowieka także na obszarze otuliny rezerwatu. Na podstawie 
otrzymanych wyników badań sformułowano wskazania do kształtowania terenów 
sąsiadujących z rezerwatem Jeziorko Czerniakowskie w celu zachowania różno-
rodności biologicznej.  
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Analiza właściwości fizykochemicznych łętów pomidorów w celu 
oceny możliwości wykorzystania ich do celów energetycznych 

Rafał Różański, 120440@student.upwr.edu.pl, SKN BioEnergia, Wydział Przyrodniczo-Techno-
logiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Bryan Romankiewicz, 
120354@student.upwr.edu.pl, SKN BioEnergia, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Michał Reguła, 120401@student.upwr.edu.pl, 
SKN BioEnergia, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
www.upwr.edu.pl; Aleksander Rodak, 120221@student.upwr.edu.pl, SKN BioEnergia, Wydział 
Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Prowadząc badania związane z danym surowcem warto zastanowić się czy istnieje 
jego alternatywne zastosowanie. Odnosząc się do pomidora można stwierdzić, że 
jego uprawa w Polsce oraz na świecie jest mocno skomercjalizowana. Polska pro-
dukcja pomidorów wynosi ~920 000 ton (~250 000 ton na polu i ~670 000 ton 
w szklarniach). Ta gałąź gospodarki generuje duże ilości bioodpadów, które należy 
w odpowiedni sposób zagospodarować.  

W szerszym spektrum jednak nie należałoby zgłębiać wykorzystania pomidora 
tylko w jednym kierunku (przemysł spożywczy), lecz także dostrzec możliwość 
wykorzystania jego zielonych części będących odpadem poprodukcyjnym na cele 
energetyczne, np. poprzez toryfikację.  

Łęty pomidorowe są więc odpadem, który łatwo pozyskać oraz stanowią znaczną 
część rośliny, a ich wykorzystanie jest zgodne z filozofią Zero Waste. Toryfikacja 
łętów pomidorowych pozwoliłaby na zwiększenie wartości opałowej surowego 
materiału co sprawiłoby, że toryfikat z łętów pomidorów mógłby służyć jako 
zamiennik dla tradycyjnych paliw.  

Podczas wystąpienia zostały omówione właściwości fizykochemiczne badanego 
materiału oraz przedstawione plany zespołu badawczego dotyczące wykorzystania 
łętów pomidorowych w celach energetycznych. 

Analizy chemiczne owadów jako nowe narzędzie w poszukiwaniu 
związków biologicznie czynnych 

Weronika Koczur, koczurka7@gmail.com, Pracownia Entomologii Ewolucyjnej, Katedra Zoologii 
Bezkręgowców i Parazytologii, Studenckie Koło Naukowe Entomologii, Wydział Biologii, Uniwer-
sytet Gdański 

W badaniach entomologicznych coraz częściej wykorzystuje się analizy chemiczne, 
aby poznać skład wydzielin, kutykuli czy ooteki owadów. Ta dziedzina nauki dopiero 
się rozwija, co stwarza nowe wyzwania, a jednocześnie rzuca nowe światło na 
zrozumienie funkcji wydzielin lub wytworów owadów. Umożliwia również poznanie 
nowych substancji chemicznych, o nieznanych dotąd właściwościach, które mogą 
mieć znaczenie dla człowieka. 

W prezentacji przedstawiono prace łączące analizy chemiczne i badania ento-
mologiczne oraz możliwości ich wykorzystania. Jednym z przytoczonych przykładów są 
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antybakteryjne i przeciwgrzybiczne właściwości ootek modliszek Miomantis paykullii 
czy antyoksydacyjne u Tenodera angustipennis. 

Po raz pierwszy zastosowano techniki analizy kutykuli i wydzieliny obronnej 
straszyka nowogwinejskiego Eurycantha calcarata. Przybliżono praktyczne aspekty 
przygotowania i przeprowadzenia badań o charakterze chemicznym, opisano pro-
cedury i wyzwania, z którymi można się spotkać planując i wykonując badania 
chemiczne z wykorzystaniem owadów. 

Badania histologiczne nad rozwojem gonad wybranych gatunków 
gadów łuskonośnych 

Izabela Rams-Pociecha, iza.rams@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut 
Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, 
www.izibb.binoz.uj.edu.pl; Rafał P. Piprek, rafal.piprek@uj.edu.pl, Zakład Anatomii Porów-
nawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 9,  
30-387 Kraków, www.izibb.binoz.uj.edu.pl 

Podczas wczesnego rozwoju, zawiązki gonad, zwane grzebieniami płciowymi, 
różnicują się na drodze płciowego różnicowania, w jądra lub jajniki. Proces rozwoju 
gonad jest słabo poznany wśród gadów, zwłaszcza wśród jaszczurek. Celem badań 
było opisanie rozwoju gonad, ze szczególnym uwzględnieniem wyodrębniania się 
grzebieni płciowych i płciowego różnicowania się, u sześciu gatunków jaszczurek: 
gekona orzęsionego (Correlophus ciliatus), gekona płaczącego (Lepidodactylus lugubris), 
gekona lamparciego (Eublepharis macularius), jaszczurki długoogonowej (Takydromus 
sexlineatus), anolisa zielonego (Anolis carolinensis) i kameleona jemeńskiego 
(Chamaeleo calyptratus). W pracy wykorzystano potrójne barwienie histologiczne 
według modyfikacji Dubreuilla i Curtisa. U wszystkich zbadanych gatunków 
zawiązki gonad, a więc grzebienie płciowe, powstają na brzusznej powierzchni 
śródnerczy. Grzebienie te są pokryte nabłonkiem celomatycznym, w którym kończą 
swoją migrację komórki prapłciowe. W centrum grzebienia gromadzą się komórki 
somatyczne, co wskazuje na początek formowania się rdzenia. W różnicujących się 
jajnikach wzrasta kora gonad, a w różnicujących się jądrach rdzeń. Są to cechy 
wspólne rozwoju gonad wszystkich zbadanych pod tym kątem gadów. Pomimo 
nich, badania te ujawniły pewną różnorodność procesów składających się na rozwój 
gonad, wskazując, że gonadogeneza nie jest procesem konserwatywnym i nie 
istnieje żaden uniwersalny model rozwoju gonad. 

Badania oddziaływania antybiotyku polienowego amfoterycyny B 
w kompleksach z nanocząstkami srebra na komórki grzybicze 

Sebastian Janik, sebastian.janik96@gmail.com, Katedra Biofizyki, Wydział Matematyki, Fizyki 
i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Amfoterycyna B (AmB) to antybiotyk polienowy, który jest złotym standardem 
w leczeniu ogólnoustrojowych grzybic wywoływanych m.in. przez Candida albicans. 
AmB jest stosowany od ponad 60 lat i należy do grupy antybiotyków ratujących 
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życie, pomimo silnych skutków ubocznych, takich jak hepatotoksyczność i nefro-
toksyczność. AmB jest stosowany ze względu na szerokie spektrum działania i brak 
odporności szczepów C. albicans. Hipotezy dotyczące mechanizmu molekularnego 
odpowiedzialnego za toksyczne działanie antybiotyku wskazują na powszechne 
i efektywne tworzenie struktur, które mogą wbudowywać się w dwuwarstwy lipidowe, 
w postaci kanałów błonowych, zaburzając równowagę elektrofizjologiczną komórek. 
Mimo szeroko zakrojonych badań prowadzonych przez wiele lat, dokładny mecha-
nizm molekularny odpowiedzialny za toksyczność AmB nie jest w pełni poznany. 
Celem tych badań jest zbadanie i zrozumienie mechanizmu działania nanocząstek 
srebra pokrytych powłoką Amb (Ag-AmB), które okazały się mniej toksyczne niż 
AmB, ale nadal wykazują wysoką aktywność przeciwgrzybiczą. Mikroskopia rama-
nowska umożliwia obserwację oddziaływań między C. albicans oraz olbrzymim 
pęcherzykiem jednowarstwowym (GUV) z dodatkiem nanocząstek srebra w połą-
czeniu z Amb. Nanocząstki Ag-AmB pozwoliły wzmocnić zarejestrowany sygnał 
w mikroskopii ramanowskiej poprzez zastosowanie efektu wzmocnienia plazmonicz-
nego. Wyniki tych badań mogą być kluczem do zaproponowania nowej formy leku 
przeciwgrzybiczego, który jest mniej toksyczny dla ludzi. 

Biosynteza lipaz przez izolaty drożdżowe na odpadowych makuchach 

Paweł Moroz, 112025@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Biotechnologów, Wydział Biotech-
nologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Kacper 
Szymański, 112064@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Biotechnologów, Wydział Biotech-
nologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Zuzanna 
Mierzwińska, 112023@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Biotechnologów, Wydział Biotech-
nologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Makuchy to pozostałości po procesie tłoczenia olejów. Surowce te stanowią 
doskonałe źródło węgla i azotu oraz makro- i mikroelementów dla mikroorganizmów, 
które w ich obecności mogą syntetyzować enzymy lipolityczne. Celem niniejszych 
badań było określenie zdolności nowych izolatów drożdży do biosyntezy enzymów 
lipolitycznych w różnej temperaturze oraz wyselekcjonowanie najlepszego induktora 
oraz producenta lipaz. Przeprowadzono 5-dobowe hodowle w podłożu z odpado-
wymi makuchami: lniany, słonecznikowy i rzepakowy. Hodowle przeprowadzano 
w dwóch temperaturach – pokojowej oraz w 16°C – odpowiednio dla 10 i 2 szczepów 
drożdży charakteryzujących się dobrym wzrostem w danej temperaturze. Otrzy-
mane wyniki wskazały, że najwyższe wartości aktywności lipaz zmierzono w płynie 
pohodowlanym szczepu G19 hodowanym w podłożu z makuchem lnianym. Ten 
sam szczep był zdolny do produkcji enzymów lipolitycznych w niższej tempera-
turze we wszystkich badanych podłożach. Warto również podkreślić, że aktywność 
tego szczepu była widoczna we wszystkich wykorzystanych w badaniu surowcach 
zarówno w temperaturze pokojowej, jak i niskiej. Wyniki te potwierdzają przydatność 
wybranych nowych izolatów drożdży do biosyntezy enzymów lipolitycznych oraz 
możliwości zagospodarowania odpadów do produkcji enzymów. Badania dofi-
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nansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa 
w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, projekt pt. 
„SKN Biotechnologów w poszukiwaniu nowych ekstremozymów”. 

Biowietrzenie popiołów lotnych przez produkujący siderofory,  
szczep bakteryjny Pseudomonas stutzeri 

Mikołaj Iwan, m.iwan2@student.uw.edu.pl, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, 
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; Marco Günthel, marcoguenthel@gmail.com, Zakład 
Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; Tomasz 
Kamiński, ts.kaminski2@uw.edu.pl, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, 
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Popioły lotne są głównym produktem ubocznym spalania węgla. Mimo, że 
znajdują wiele zastosowań, m.in. w budownictwie i procesach sorpcji, to jednak 
spora część z nich pozostaje nieużywana i jest składowana na wysypiskach. 
W związku z relatywnie wysokimi stężeniami metali ciężkich oraz związkami węgla 
pozostałymi po spalaniu, taka forma składowania może stanowić zagrożenie dla 
środowiska ze względu na zachodzące procesy wymywania. Celem niniejszego 
badania było sprawdzenie, czy szczep P. stutzeri ma wpływ ma wietrzenie popiołów 
lotnych i zwiększeni uwalniania się toksycznych związków do środowiska. Bio-
wietrzenie zbadano w warunkach obecności zewnętrznego źródła węgla oraz w warun-
kach wykorzystania jako jedynego źródła węgla. Zmierzono stężenie wybranych 
metali ciężkich w płynie, po hodowli bakterii z 10% m/w dodatkiem popiołów 
lotnych. Wyniki tych analiz wskazują na zwiększone wymywanie niektórych metali 
ciężkich w warunkach wykorzystania popiołów jako jedynego źródła węgla. Ponadto 
dokonano analizy jakościowej związków węgla wymytych z popiołów stosując 
metodę GC-MS. W wyniku analizy udało się ustalić, że związki węgla zawarte 
w popiołach podlegają metabolizmowi P. stutzeri. Wyniki badania sugerują, że 
wietrzenie popiołów lotnych jest istotnym procesem, który jest przyspieszany 
przez obecność bakterii, będących w stanie wykorzystywać popioły, jako jedyne 
źródło węgla. 

Charakterystyka mykobiomów gatunków kryptycznych wątrobowca 
Aneura pinguis 

Patrycja Rodkiewicz, patrod@amu.edu.pl, Zakład Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, biologia.amu.edu.pl/; Alina Bączkiewicz, alinbacz@amu.edu.pl, Zakład 
Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biologia.amu.edu.pl/ 

Aneura pinguis jest rośliną należącą do wątrobowców, stanowiących niegdyś, 
wraz z mchami oraz glewikami, jedną wspólną gromadę – mszaki. Aneura pinguis 
tworzy kompleks gatunków kryptycznych. Do tej pory wyodrębniono 11 gatunków 
kryptycznych, oznaczonych literami A-K. Gatunki kryptyczne A. pinguis różnią się 
przede wszystkim wielkością, a także preferencją środowiskową, np. gatunki A oraz 
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E spotykane są przeważnie w terenach górskich, natomiast gatunki B oraz C mogą 
rosnąć zarówno w górach, jak i na nizinach.  

Wątrobowce, tak jak wiele innych roślin, tworzą powiązania z różnymi gatun-
kami grzybów. Wyróżnić można silne powiązanie z grzybami z domeny Ascomycota 
(gatunki epifityczne) oraz Glomeromycota (gatunki endofityczne/endomikoryzowe). 
Niewielka część wątrobowców, w tym Aneura pinguis, związana jest z gromadą 
Basidiomycota. Charakterystyka mykobiomów gatunków kryptycznych A. pinguis 
może dać odpowiedź na pytania: czy genotyp rośliny (gospodarza) ma wpływ na 
skład mykobiomu? Jakie gatunki są najbardziej związane z rośliną oraz jaki jest 
charakter tej relacji? 

Cynk u roślin –  
korzyści i zagrożenia na przykładzie Calamagrostis epigejos 

Maja Gajewska, mgajewska@o365.us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środo-
wiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl; Renata 
Kurtyka, renata.kurtyka@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl 

Cynk jest powszechnie występującym w skorupie ziemskiej mikroelementem 
niezbędnym do prawidłowego rozwoju roślin i zwierząt. Pobierany jest głównie do 
komórki roślinnej w postaci kationów Zn2+, przy udziale m.in. transporterów ZIP – 
ZRT, IRT-like Protein, które uczestniczą również w pobieraniu jonów Fe2+ i Cd2+, co 
może powodować konkurencję dla Zn-Cd oraz Zn-Fe na poziomie wychwytu przez 
korzeń. W pracy podjęto badania mające na celu określenie zależności pomiędzy 
kumulacją cynku w korzeniach i pędach a wzrostem siewek Calamagrostis epigejos 
traktowanych różnymi stężeniami cynku podanymi do podłoża (0, 50, 250, 1000 μM), 
jak również wydajnością fotosystemu II. Przeprowadzono także badania dotyczące 
oddziaływania różnych stężeń kadmu na kumulację cynku przez siewki trzcinnika 
piaskowego. Materiał roślinny stanowiły siewki Calamagrostis epigejos uzyskane 
z hodowli prowadzonej 6 tygodni na podłożu stałym, a następnie 2 tygodnie w uprawie 
hydroponicznej. Cynk, w formie roztworów ZnSO4, wprowadzono do pożywki 
Hoaglanda w trakcie uprawy hydroponicznej. Badania wykazały zależność pomiędzy 
stężeniem cynku w pożywce a kumulacją tego metalu w korzeniach i pędach 
trzcinnika piaskowego, co skutkowało zależną od stężenia Zn w podłożu reakcją 
wzrostową siewek. Cynk w istotny sposób zaburzał działanie PSII, co negatywnie 
oddziaływało na stan fizjologiczny badanych siewek. Stwierdzono ponadto, zależność 
pomiędzy stężeniem jonów kadmu w podłożu a kumulacją cynku w siewkach  
C. epigejos. 

Czym jest „roślinny retinol”? –  
bakuchiol, modna molekuła o właściwościach przeciwstarzeniowych 

Mateusz Grzelecki, grzelecmat@gmail.com, Koło Naukowe „Free Radicals” przy Zakładzie 
Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa; Natalia 
Tyburc, nataliatyburc@gmail.com, Koło Naukowe „Free Radicals” przy Zakładzie Chemii Fizycznej, 
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Wydział Farmaceutyczny, WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa; Katarzyna Paradowska, 
katarzyna.paradowska@wum.edu.pl, Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Zakład Chemii 
Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, 
https://chemiafizyczna.wum.edu.pl/ 

Bakuchiol, meroterpen pozyskiwany z Psoralea corylifolia, to coraz popularniejszy 
składnik preparatów kosmetycznych o właściwościach przeciwzmarszczkowych, 
przeciwstarzeniowych, a także przeciwtrądzikowych.  

Substancja ta jest uważana za naturalny zamiennik retinolu, związku do tej pory 
stosowanego w dermatologii i kosmetologii we wskazaniach, takich jak trądzik 
i fotostarzenie się skóry (zmarszczki, przebarwienia). Postulaty te oparte są na szeregu 
badań opisanych w dostępnej literaturze, gdzie szeroko przedstawiono wpływ 
„roślinnego retinolu” na procesy starzenia się skóry oraz zmiany trądzikowe wraz 
z potencjalnymi mechanizmami działania. 

W wystąpieniu porównano bakuchiol pod względem budowy i właściwości do 
retinolu właściwego. Wymieniono liczne zalety alternatywnej substancji (m.in. większe 
bezpieczeństwo stosowania ze względu na brak właściwości fotouczulających, czy 
też dodatkowy mechanizm działania przez silne właściwości antyoksydacyjne), 
a także wskazano potencjalne wykorzystanie w preparatach kosmetycznych i derma-
tologicznych. Zaprezentowano również wstępne wyniki własnych badań dotyczących 
właściwości przeciwutleniających molekuły oraz dostępnych na polskim rynku pre-
paratów kosmetycznych zawierających ją w swoim składzie. Dalsze pogłębienie 
przedstawionych badań pomoże określić przydatność użycia roślinnego „odpo-
wiednika” retinolu, a także jakość dostępnych preparatów deklarujących bakuchiol 
w swoim składzie. 

Fizjologiczne i molekularne mechanizmy działania biostymulantów 
Karolina Jaros, karolinajaros430@gmail.com, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej; Izabela Zaprawa, iza.zaprawa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Fito-
chemików, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Małgorzata 
Wójcik, m.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 

W dobie znacznego zanieczyszczenia środowiska i zubożenia gleby w makro- 
i mikroelementy ważne jest stosowanie nowoczesnych praktyk rolniczych, które 
pozwolą na zwiększenie ilości i jakości plonów. Jedną z takich praktyk jest stoso-
wanie biostymulantów, które definiuje się jako substancje i mikroorganizmy, inne 
niż nawóz, stosowane w celu poprawienia wartości odżywczej roślin, tolerancji na 
stres abiotyczny i biotyczny oraz plonowania. Biostymulanty podzielono na kilka 
kategorii: związki syntetyczne (np. syntetyczne regulatory wzrostu), substancje 
naturalne (np. kwasy humusowe, wyciągi z wodorostów morskich), związki nie-
organiczne (zawierające pierwiastki, które nie są niezbędne, ale korzystne dla 
niektórych roślin, m.in. Al, Co, Na, Se), mikroorganizmy oraz bakterie promujące 
wzrost roślin (ang. Plant Growth Promoting, PGP). Biostymulanty wpływają na 
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wzrost roślin i ich tolerancję na stres, m.in. przez pobudzenie reakcji obronnych 
roślin, zwiększenie aktywności oraz pobudzenie metabolizmu przez włączanie do 
niego składników biostymulantów, np. tryptofanu, który jest prekursorem auksyn. 
Celem pracy jest scharakteryzowanie każdej z grup biostymulantów oraz przedsta-
wienie ich działania na poziomie molekularnym. 

Badania finansowane z projektu badawczego pt. „Bridging the gap between 
phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and 
clean biofuel production (akronim GOLD)”, w ramach Programu Horyzont 2020. 

Histologiczne badania porównawcze nad rozwojem gonad ptaków 

Paulina Mizia, paulinamizia@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut 
Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, http://www.izibb.binoz.uj.edu.pl/start; 
Rafał P. Piprek, rafal.piprek@uj.edu.pl, Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii 
i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, http://www.izibb.binoz.uj.edu.pl/start  

U ptaków występuje asymetria gonad, szczególnie widoczna w układzie roz-
rodczym samic – redukcji ulega prawy jajnik oraz jajowód. Dotychczas opisywane 
były późniejsze stadia rozwojowe, pomijając wczesne etapy. 

Celem badań było porównanie struktury rozwijających się gonad, ze szczególnym 
uwzględnieniem grzebieni płciowych i okresu płciowego różnicowania się, u czterech 
gatunków ptaków reprezentujących oddalone od siebie linie ewolucyjne: kury do-
mowej, kaczki domowej, gołębia domowego, zeberki zwyczajnej. Do analizy wyko-
rzystano metodę potrójnego barwienia histologicznego według modyfikacji 
Dubreuilla i Curtisa, która specyficznie wybarwia substancję międzykomórkową.  

Na etapie powstawania grzebieni płciowych zauważono, że zawiązek prawej gonady 
jest mniejszy niż zawiązek gonady lewej, asymetria pogłębiła się po wniknięciu 
komórek linii płciowej. U wszystkich gatunków w korze jąder nie były obecne 
komórki germinalne natomiast w rdzeniu tworzyły się sznury jądrowe. Zauważalne 
były ślady asymetrii w nabłonku powierzchniowym, cieńszy nabłonek pokrywał 
jądro prawe. Różnicowanie jajników zachodziło odmiennie, komórki germinalne 
znajdowały się w korze a nie w rdzeniu. Jajnik lewy u każdego gatunku był większy 
niż prawy oraz charakteryzował się grubszą korą. Badania wykazały, że asymetria 
występuje już na etapie tworzenia się zawiązków lewej i prawej gonady u obu płci, 
czyli już od najwcześniejszego etapu rozwoju grzebieni płciowych. 

Jednoetapowa, zielona synteza 1,2-oksazyn na drodze reakcji Hetero 
Dielsa-Aldera z udziałem (2-E)-3-arylo-2-nitroprop-2-enonitryli 

Przemysław Woliński, przemyslaw.wolinski@pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Orga-
nicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków; Agnieszka Kącka-Zych, 
agnieszka.kacka-zych@pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Politechnika Kra-
kowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków; Radomir Jasiński, radomir.jasinski@pk.edu.pl, 
Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, 
Kraków 
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Otrzymano nowe, wcześniej nieznane, związki z grupy 1,2-oksazyn na drodze 
bez katalitycznej reakcji hetero Dielsa-Aldera (2-E)-3-arylo-2-nitroprop-2-enonitryli 
z izobutenem. Substancje z tej grupy znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle 
rolniczym oraz farmaceutycznym dzięki swoim właściwością chwastobójczym, 
przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym oraz przeciwnowotworowym. 

W toku badań przeprowadzono syntezę siedmiu cykloadduktów z pełną regio-
selektywnością i wydajnością dochodzącą do 75%. Otrzymane związki scharakte-
ryzowano na drodze spektrometrii masowej, 1H i 13C NMR, analizy elementarnej 
CHN i temperatury topnienia. Strukturę modelowego związku potwierdzono 
stosując analizę XRD monokryształu. W celu wyjaśnienia mechanizmu tytułowych 
reakcji, przeprowadzono obliczenia kwantowo-chemiczne oraz zbadano modelową 
ścieżkę reakcji w oparciu o teorię Molekularnej Gęstości Elektronowej (MEDT).  

Dzięki dobrej wydajności, selektywności i braku konieczności stosowania kwasów 
Lewisa, opracowaną metodę można uznać za ekologiczną metodę syntezy związków 
z grupy 1,2-oksazyn. Dodatkowym atutem procesu jest zastosowanie reakcji 
cykloaddycji, która przebiega z pełną ekonomią atomową. Ograniczyło to ilość 
produktów ubocznych, oraz jest w zgodzie z zasadami Zielonej Chemii. 

Ocena potencjału prozdrowotnego produktów mlecznych 
Patrycja Gazda, patigazda27@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
i Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii; Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie; Łukasz Siłka, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeń-
stwem Żywności; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 
Paulina Kęska, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności; 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Bioaktywne peptydy to specyficzne fragmenty białek, które mogą wykazywać 
prozdrowotny wpływ na funkcjonowanie organizmu poprawiając stan zdrowia 
ludzi. Występują naturalnie w żywności, szczególnie o wysokiej zawartości białka. 
Podczas przeważania żywności białka ulegają wielu modyfikacjom prowadzącym 
między innymi do wzmożonej degradacji długołańcuchowych. Uwalniane są wtedy 
krótsze peptydy. Wśród nich mogą znajdować się sekwencje aktywne biologicznie, 
tj. takie, które będą w stanie wywołać konkretny efekt fizjologiczny w organizmie 
ludzkim po ich spożyciu. Produkty mleczne są potencjalnymi źródłami bioaktywnych 
peptydów, szczególnie wyroby fermentowane, gdzie dochodzi do uwolnienia krótszych 
(bio)sekwencji. W pracy dokonano oceny potencjału prozdrowotnego produktów 
mlecznych w oparciu o zawartość związków aktywnych biologicznie (peptydów). 
W tym celu określono zawartość białek oraz peptydów w wybranych produktach 
dostępnych na rynku lokalnym. W oparciu o dane literaturowe wytypowano oraz 
dokonano analizy in silico najważniejszych białek obecnych w produktach. W oparciu 
o narzędzia bioinformatyczne określono profil bioaktywności peptydów w produktach 
mlecznych. Wskazano, że wybrane produkty mleczne są potencjalnymi źródłami 
peptydów przeciwutleniających, przeciwcukrzycowych (inhibitory dipeptydylopep-
tydazy III) oraz hupotensyjnych (inhibitory konwertazu angiotensyny IV). 
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Ocena potencjału prozdrowotnego serów  
(topiony, gran gusto, ser twarogowy półtłusty) 

Łukasz Siłka, lukasz.silka98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpie-
czeństwem Żywności, Wydział Nauk O Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie; Patrycja Gazda, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem 
Żywności, Wydział Nauk O Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 
Paulina Kęska, Opiekun Naukowy: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeń-
stwem Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Peptydy to kilku aminokwasowe fragmenty powstałe z białek w wyniku ich degra-
dacji. Niektóre z nich oprócz wartości odżywczej mogą wpływać na różne procesy 
fizjologiczne w ludzkim organizmie, przez co określane są mianem cząsteczek aktyw-
nych biologicznie. Występowanie bioaktywnych peptydów w żywności jest powszechna, 
w szczególności w pokarmach pochodzenia zwierzęcego (z uwagi na stosunkowo 
dużą zawartość białek – matrycy do uwalniania biopeptydów). W żywności są one 
uwalniane zwykle podczas przetwarzania, jak na przykład fermentacji (aktywność 
proteolityczna mikroorganizmów) i długiego dojrzewania lub reakcji enzymatycz-
nych in vivo podczas trawienia w ludzkim układzie pokarmowym (gdy białka są 
dostarczane wraz z codzienną dietą). Sery są złożoną matrycą spożywczą, które 
potencjalnie są dobrym źródłem biologicznie aktywnych peptydów, głównie z uwagi na 
specyficzny sposób wytwarzania, kiedy stopień proteolizy zmieniają się wraz 
z czasem dojrzewania. W pracy dokonano oceny stopnia proteolizy wybranych serów 
dostępnych na rynkach lokalnych (topiony, gran gusto, twarogowy półtłusty), 
Określono także zawartość peptydów w serach, a następnie dokonano oceny in 
silico ich potencjału biologicznego. W tym celu wykorzystano informacje o białkach 
prekursorowych zdeponowane w bazie danych UniProtKB. W analizie wykorzystano 
także narzędzia bioinformatyczne dostępne na platformie BIOPEP-UWM. Wykazano, 
że objęte analizą wyroby poza odżywczymi funkcjami, potencjalnie mogą przy-
czyniać się między innymi do regulacji układu nerwowego, pokarmowego, sercowo-
naczyniowego oraz układu odpornościowego i inne. 

Ocena przydatności produktu pofermentacyjnego z biogazowni 
do celów nawozowych w uprawie kukurydzy na zielonkę 

Ryszard Winiarski, rwin@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Zakład Żywienia 
Roślin i Nawożenia 

Celem pracy była ocena przydatności stosowania stałych pozostałości pofer-
mentacyjnych do nawożenia kukurydzy uprawianej na glebie płowej kompleksu 
żytniego bardzo dobrego. Obiektem badań była kukurydza uprawiana na zieloną 
masę. Doświadczenie dwuczynnikowe z kukurydzą zakładano w czterech powtórze-
niach, metodą długich pasów z lustrzanym odbiciem obiektów. Pierwszym czynnikiem 
doświadczenia w badaniach były dawki stałej frakcji pofermentu stosowanego przed-
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siewnie: 10, 20 i 30 t/ha, drugim zaś poziomy nawożenia mineralnego azotem: 
0, 30, 60, 90, 120 kg N/ha. W doświadczeniu plon suchej masy kukurydzy wahał się 
w granicach 19,26-25,13 t/ha. W obrębie dawek pofermentu najwyższy plon suchej 
masy po uśrednieniu wyników uzyskano dla najwyższej dawki pofermentu wyno-
szącej 30 t/ha (23,71 t/ha). Potwierdzone istotnie różnice w plonie suchej masy 
kukurydzy określono między obiektem na którym zastosowano nawożenie pofer-
mentem w dawce 30 t/ha i pozostałymi, największą w odniesieniu do kontroli. 
W obrębie dawek azotu mineralnego najwyższy plon suchej masy kukurydzy 
uzyskano po zastosowaniu azotu w dawce 120 kg N/ha (24,02 t/ha). W tym przy-
padku potwierdzone istotnie różnice określono w większości analizowanych 
przypadków, najwyższe między obiektami N120 i N0. 

Ocena zdolności hamowania wzrostu bakterii chorobotwórczych 
przez mieszaniny ramnolipidów z lizozymem 

Maciej Szwechłowicz, 114949@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe OrgChem, Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; 
Tomasz Janek, tomasz.janek@upwr.edu.pl, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Celem badań była ocena zdolności hamowania wzrostu bakterii chorobotwór-
czych z wykorzystaniem ramnolipidów i lizozymu. Biosurfaktanty ramnolipidowe 
to grupa anionowych glikolipidów pochodzenia mikrobiologicznego, zbudowanych 
z L-(+)-ramnozy oraz jednostek kwasu β- hydroksyalkanowego. Lizozym to enzym 
o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, zwłaszcza przeciwko bakteriom Gram-ddatnim, 
u których katalizuje hydrolizę wiązań β-1,4-glikozydowych peptydoglikanu two-
rzącego ściany komórkowej bakterii. W badaniu wykorzystano 6 szczepów drobno-
ustrojów chorobotwórczych: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia hirae, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida albicans. W celu 
oceny zdolności hamowania wzrostu bakterii i drożdży z wykorzystaniem mieszaniny 
ramnolipidów i lizozymu przeprowadzono mikro-hodowle z zastosowaniem zarówno 
ramnolipidu, jak i lizozymu w stężeniach od 0,03125 mg/ml do 2 mg/ml co pozwo-
liło na wyznaczenie stężeń wpływających na ograniczenie wzrostu drobnoustrojów, 
oraz wybranie najbardziej podatnych szczepów na testowane związki. Na podstawie 
uzyskanych wyników do dalszych badań wybrano dwa szczepy z rodzaju 
Staphylococcus: S. aureus oraz S. epidermidis. W kolejnym etapie badań ponownie 
przeprowadzono mikro-hodowle z pojedynczymi składnikami, oraz mieszaniną 
związków. W przypadku hodowli z mieszaniną ramnolipidu i lizozymu dla  
S. epidermidis można zauważyć praktycznie całkowite zahamowanie wzrostu już 
przy stężeniu 0,25 mg/ml. 
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Postbiotyki – nadzieja dla chorych na przewlekłą chorobę nerek? 

Natalia Pietrzkowska, nataliapietrzkowska@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Biome-
dyków, Katedra Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, https://upwr.edu.pl/ 

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest powszechnym problemem zdrowotnym 
zarówno u ludzi, jak i u kotów. Szacuje się, że dotyka 13,4% populacji ludzkiej i aż 
30-50% kotów powyżej 15. r.ż. PChN to schorzenie, które rozwija się powoli 
i charakteryzuje się postępującą i nieodwracalną utratą funkcji nerek. Wykazano, że 
jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do progresji PChN jest 
zmieniony skład i aktywność metaboliczna mikroflory jelitowej (dysbioza). 

W związku z tym, zastosowanie terapii modulujących mikrobiom stało się 
atrakcyjną strategią leczenia PChN. Pomimo licznych badań potwierdzających 
kliniczną skuteczność probiotyków w różnych schorzeniach (w tym PChN), poja-
wiają się doniesienia kwestionujące ich bezpieczeństwo. Z tego powodu coraz 
większą uwagę zwraca się na postbiotyki – preparaty pochodzące z nieożywionych 
mikroorganizmów i/lub ich składników, które pozytywnie wpływają na organizm. 

Postbiotyki działają plejotropowo. Ze względu na właściwości immunomodulujące 
i antyoksydacyjne poprawiają dysbiozę w PChN. Mogą działać zarówno miejscowo 
(w jelitach), jak i w odległych narządach (w nerkach) hamując ich zwłóknienie, 
zmniejszając stan zapalny i działając ochronnie na podocyty. Niektóre z nich np. 
modulują ciśnienie krwi, co może być pomocne w terapii PChN. 

Potrzebne są dalsze badania nad mechanizmem ich działania i skutecznością 
w PChN. Może to być pomocne w opracowaniu nowatorskich preparatów o szerokim 
spektrum działania dedykowanych dla pacjentów z PChN.  

„Skok przez Atlantyk”, czyli niespodziewana obecność  
środkowoamerykańskich Epipygidae (Hemiptera: Cercopoidea)  

w bursztynie bałtyckim 

Martyna Obroślak, etvienne.01@gmail.com, Pracownia Entomologii Ewolucyjnej, Katedra Zoologii 
Bezkręgowców i Parazytologii, Studenckie Koło Naukowe Entomologii, Wydział Biologii, Uniwer-
sytet Gdański 

Bursztyn bałtycki to eoceńska żywica kopalna, w której zachowane są liczne 
inkluzje. Inkluzje, czyli wrostki są pozostałościami i zapisem kopalnym organizmów 
żyjących ok. 45 milionów lat temu na obszarze Fennosarmacji. Badania inkluzji wy-
magają uprzedniego przygotowania bryłek kopalnej żywicy i szczegółowej analizy 
i dokumentacji zawartych w nich wrostków. W materiałach z różnych kolekcji euro-
pejskich odnaleziono kilkadziesiąt inkluzji przedstawicieli nadrodziny Cercopoidea 
(Hemiptera), w tej liczbie tuzin reprezentantów Epipygidae. Rodzina Epipygidae 
ustanowiona została w roku 2001 dla kilku gatunków współczesnych, zamieszku-
jących górskie regiony Ameryki Środkowej. Rodzina ta wydzielona została na 
podstawie zestawu cech morfologicznych, jednak badania molekularne sugerują, iż 
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jest „zagnieżdżona” wewnątrz rodziny Aphrophoridae. Inne z kolei dane sugerują, 
iż Aphrophoridae nie są grupą monofiletyczną, a nawet powinny być w całości lub 
w dużej części włączone do rodziny Cercopidae. Epipygidae wydają się być grupą 
współcześnie reliktową. Znaleziska przedstawicieli tej rodziny w eocenie północnej 
Europy stawiają nowe znaki zapytania i wyzwania dla interpretacji ich różnorodności 
taksonomicznej i morfologicznej, pozycji systematycznej, paleobiogeografii, rekon-
strukcji paleogeńskich szlaków migracyjnych i scenariusza ewolucyjnego tych 
pluskwiaków. 

Ślepiki w bursztynowej pułapce 

Beata Bieszczad, bieszcz4d@gmail.com, Pracownia Entomologii Ewolucyjnej, Katedra Zoologii 
Bezkręgowców i Parazytologii, Studenckie Koło Naukowe Entomologii, Wydział Biologii, Uniwer-
sytet Gdański 

Małe owady mogą stawiać wielkie wyzwania. Ślepiki – drobne owady, pluskwiaki 
(Hemiptera) z podrodziny Typhlocybinae i rodziny Cicadellidae, są fitofagami ssącymi, 
licznie występującymi na różnych roślinach, często powodującymi szkody wśród 
roślin uprawnych. Podrodzina ta obejmuje ok. 6 tysięcy opisanych dotychczas ga-
tunków, stawiając ją w pozycji drugiej najliczniejszej podrodziny Cicadellidae. Nowe 
dane wskazują, że ta liczba jest bardzo niedoszacowana i Typhlocybinae mogą być 
najbogatszą gatunkowo podrodziną Cicadellidae. Wewnętrzna klasyfikacja Typhlo-
cybinae jest wciąż przedmiotem dyskusji, zaś rezultaty badań morfologicznych 
i molekularnych dają niezbieżne rezultaty. Zapis kopalny tej grupy jest niezbyt 
obfity, obejmuje 3 rodzaje i 5 gatunków, wszystkie z kopalnego plemienia Proto-
dikraneurini, znanego wyłącznie z eoceńskiego bursztynu bałtyckiego (ok. 48-38 Mya) 
i pojedyncze notowania innych skamieniałości z późnego eocenu (37 Ma). 

Badania inkluzji Typhlocybinae w eoceńskich żywicach kopalnych Europy objęły 
niemal 40 bryłek. Zidentyfikowano i udokumentowano kolejne 3 nowe rodzaje oraz 
8 nowych gatunków w bursztynach z Zatoki Gdańskiej, z Równego (Ukraina) oraz 
z Bitterfeldu (Niemcy). Odkryto także pierwszą kopalną larwę ślepików, w wczesno-
eoceńskim (53 Ma) bursztynie z Oise (Francja) – najstarszy rekord tej grupy. 
Porównawcze badania morfologii form współczesnych zaowocowały odkryciem 
nowych cech, istotnych diagnostycznie i filogenetycznie. 

Udział czynnika biotycznego w procesie powstawania pirytu 

Klaudia Tetfejer, k.tetfejer@student.uw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe AMETYST G.E.M, Wydział 
Geologii, Uniwersytet Warszawski; Agnieszka Rożek, a.rozek@uw.edu.pl, Katedra Geochemii, 
Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski; Anna Czarnecka-Skwarek, 
a.czarnecka6@uw.edu.pl, Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej, Wydział Geologii, Uniwer-
sytet Warszawski, www.geo.uw.edu.pl 

Piryt jest najczęściej spotykaną w przyrodzie mineralną fazą siarczkową żelaza, 
która stanowi składnik wielu rodzajów skał (metamorficznych, wulkanicznych czy 
osadowych) oraz współczesnych osadów. Pomimo powszechności występowania 
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w różnorodnych środowiskach geologicznych geneza tej fazy mineralnej nie została 
jednoznacznie rozpoznana. Liczne doniesienia literaturowe opierające się na 
wynikach laboratoryjnych syntez pirytu dostarczają często sprzecznych informacji 
na temat wpływu warunków fizykochemicznych (temperatury, pH, Eh) na powstające 
docelowo produkty mineralne, co może świadczyć o poligenetyczności tej fazy 
mineralnej. Coraz częściej wskazuje się na rolę czynnika biotycznego w procesach 
powstawania pirytu w niskotemperaturowych systemach Fe-S. Uważa się, że grupa 
bakterii redukujących siarczany może być odpowiedzialna za przeobrażenia faz 
pośrednich, mackinawitu czy greigitu docelowo w piryt. Dodatkowo proces odde-
chowy tych bakterii sprzyja kumulowaniu się jonów S2- w środowisku, a związki 
egzopolimeryczne stanowiące produkty bakteryjnego metabolizmu mogą stanowić 
matrycę krystalizacyjną. W ostatnich latach coraz liczniej ukazują się prace mające 
na celu jednoznaczne ustalenie roli mikroorganizmów w procesie krystalizacji 
siarczków żelaza. Wyjaśnienie i opisanie mechanizmów powstawania pirytu jest 
szczególnie istotne dla geochemików, sedymentologów czy paleobiologów ze 
względu na jego potencjalne znaczenie paleośrodowiskowe, złożowe oraz udział 
w procesie fosylizacji. 

Właściwości fizyczne i chemiczne oraz ocena hydromorfologiczna 
środkowego odcinka rzeki Ciemięgi 

Aleksandra Bartkowska, aleksandraoliwia1@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii 
i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
https://up.lublin.pl/srodowiskowa/; Wojciech Płaska (opiekun naukowy), wojciech.plaska 
@up.lublin.pl, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, Wydział Biologii Środowiskowej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl/srodowiskowa/ 

Celem badań była ocena stanu ekologicznego środkowego odcinka rzeki Ciemięgi 
na podstawie parametrów hydromorfologicznych oraz właściwości fizykochemicznych 
wody. Badania prowadzone były od maja do listopada 2021 roku na terenie miejsco-
wości Łagiewniki-Baszki i Pliszczyn. Sporządzono opis takich elementów jak: 
morfologia koryta, hydrologia cieku, zadrzewienie skarp koryta i cieku, roślinność 
wodna i skarp, strefa przybrzeżna oraz użytkowanie doliny. Pobrano także próby 
wody, które następnie poddano analizie fizykochemicznej. Zmierzono następujące 
parametry: zawiesinę ogólną (TSS), węgiel organiczny (TOC), azotany (NO3), związki 
powierzchniowo-czynne (SUR), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), biolo-
giczne zapotrzebowanie na tlen (BZT), przewodnictwo elektrolityczne, ilość rozpusz-
czonych w wodzie zanieczyszczeń (TDS), stężenie tlenu w wodzie, stężenie jonów 
wodorowych rozpuszczonych w wodzie.  

Badania wykazały, że odcinek rzeki nie jest jednorodny. Rzeka na znacznej 
długości nie jest uregulowana, trasa cieku jest kręta i urozmaicona, zróżnicowane 
nachylenie i ukształtowanie skarp, zróżnicowanie substratu dna, brak umocnień 
skarp oraz szerokość nie jest jednolita. Przeprowadzona ocena hydromorfologiczna 
rzeki Ciemięgi wykazała, że jej środkowy odcinek można zakwalifikować do III klasy 
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naturalności. Badania właściwości fizykochemicznych nie wykazały przekroczenia 
wartości analizowanych parametrów (z wyjątkiem BZT). Azotany, odczyn pH, 
przewodnictwo elektrolityczne oraz pozostałe analizowane parametry klasyfikują 
w granicach dla I klasy jakości wód. 

Wpływ dodatku wytłoków lnianych  
na jakość i skład chemiczny wyrobów ciastkarskich 

Paulina Łysakowska, paulina0lys@gmail.com, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział 
Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Anna Wirkijowska 
anna.wirkijowska@up.lublin.pl, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności 
i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Dorota Teterycz, dorota.teterycz@up.lublin.pl, 
Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

Z żywieniowego punktu widzenia wyroby ciastkarskie to produkty charakte-
ryzujące się wysoką zawartością cukrów prostych i tłuszczów. Rozwój chorób 
cywilizacyjnych dietozależnych wymaga od producentów żywności wprowadzania 
na rynek produktów o wysokiej wartości odżywczej i bogatej w błonnik, witaminy, 
minerały i polifenole, co może nadawać produktom cechy żywności funkcjonalnej.  

W związku z popularnym obecnie trendem „zero waste” podjęto próbę wzbo-
gacenia ciastek produktami ubocznymi przemysłu olejowego, takimi jak wytłoki 
z lnu. Uzyskane w ten sposób surowce są cennymi składnikami żywności. 

Wytłoki lniane charakteryzuje unikalny skład, który pozwala na ich wyko-
rzystanie jako składnika żywności funkcjonalnej. Zawierają białka o składzie 
aminokwasowym porównywalnym do białka sojowego, około 40% tłuszczu i 30% 
błonnika pokarmowego. Wykazano, że rozpuszczalny błonnik z nasion lnu obniża 
poziom cholesterolu, a ponadto zmniejsza wchłanianie glukozy we krwi. Tłuszcz 
lniany jest bogaty w kwas alfa-linolenowy (ALA). Wytłoki lniane regulują pracę 
układu pokarmowego.  

Celem badań było określenie wpływu wytłoków lnianych na jakość, skład 
chemiczny i właściwości organoleptyczne ciastek. 

Wpływ ekstraktu z ziaren zielonej kawy na aktywację kaspazy -3,-8 i -9 
wywołaną promieniowaniem UVA w fibroblastach skóry 

Paulina Machała, paulina.machala@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143,90-236, Łódź 

Ekstrakt z zielonych ziaren kawy (ang. green coffee bean extract; GCBE) znajduje 
zastosowanie, jako suplement diety. Związki polifenolowe zawarte w ziarnach kawy 
wykazują złożone działanie biologiczne, m.in. przeciwutleniające. 

Promieniowanie UVA wywołuje stres oksydacyjny, naświetlanie komórek skóry 
generuje reaktywne formy tlenu (ROS), które aktywują szereg szlaków sygnałowych, 
powodują peroksydację lipidów w błonach komórkowych, indukują uszkodzenia 
oksydacyjne DNA i białek komórkowych, prowadząc do apoptozy.  
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Apoptoza wymaga efektywnie działających białek wykonawczych, którymi są 
kaspazy. Rodzinę kaspaz stanowią wewnątrzkomórkowe enzymy z grupy proteaz 
cysteinowych, o wysokiej specyficzności i wydajności. Kaspazy działają kaskadowo, 
aktywacja rozpoczyna się od autoproteolizy zymogenów kaspaz inicjatorowych 
i może przebiegać dwoma drogami w zależności od czynnika wywołującego śmierć 
komórki: szlakiem zewnątrzpochodnym lub wewnątrzpochodnym. Aktywacja 
kaspazy-8 zachodzi podczas inicjacji apoptozy na szlaku zewnątrzpochodnym 
(receptorowym), podczas gdy kaspaza -3 i -9 są zaangażowane w szlak wewnątrz 
pochodny (mitochondrialny). 

Celem badań była ocena działania GCBE na wzrost aktywacji kaspazy -3, -8, -9 
w ludzkich fibroblastach skóry linii Hs68 po naświetleniu promieniowaniem UVA 
(8 J/cm2). Wzrost poziomu aktywnej kaspazy -3, -8, -9 oznaczano z wykorzystaniem 
testów kolorymetrycznych zgodnie z procedurą producenta. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż GCBE istotnie zmniejsza 
aktywację badanych kaspaz w fibroblastach Hs68 poddanych działaniu promienio-
wania UVA. GCBE może zostać zastosowany, jako składnik aktywny w preparatach 
ochrony przeciwsłonecznej.  

Wpływ jonów lantanowców na wzrost i wirulencję  
Pseudomonas aureuginosa 

Justyna Rewak-Soroczyńska, j.rewak@intibs.pl, Instytut Niskich Temperatur i Badań Struktu-
ralnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk; Agata Dorotkiewicz-Jach, 
agata.dorotkiewicz-jach@uwr.edu.pl, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii, Wydział Nauk 
Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Rafał J. Wiglusz, r.wiglusz@intibs.pl, Instytut Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 

Jony lantanowców (Ln3+), po wzbudzeniu odpowiednim rodzajem światła, wyka-
zują właściwości luminescencyjne. Zdolność tą wykorzystuje się w bioobrazowaniu 
medycznym oraz w nanomateriałach o potencjalnym zastosowaniu w implantologii. 
Procedury w implantologii mogą być związane z ryzykiem zakażeń, wśród których 
jednym z najczęściej występujących czynników etiologicznych jest Pseudomonas 
aeruginosa. Z tego względu niezwykle istotnym jest badanie wpływu jonów lanta-
nowców na wzrost i wirulencję bakterii. Efekt jaki wywierają jony lantanowców na 
komórki eukariotyczne jest stosunkowo dobrze poznany, w przeciwieństwie do 
wpływu jaki wywierają na bakterie.  

W badaniach wykazano wpływ podprogowych stężeń jonów lantanowców (Ce3+-
Lu3+) na wzrost P. aeruginosa oraz produkcję czynników wirulencji (biofilmu, pio-
cyjaniny, piowerdyny i elastazy). Ponadto zbadano jak obecność jonów lantanowców 
w podłożu wpływa na aktywność antybiotyków, ciprofloksacyny i gentamycyny, 
oraz określono toksyczność względem erytrocytów baranich.  

Otrzymane wyniki sugerują, że jony lantanowców obniżają aktywność antybioty-
ków, powodując znaczący wzrost ich minimalnych stężeń hamujących (MIC). Pomimo 
braku wpływu na wzrost bakterii, obserwowano zmiany w poziomie produko-
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wanych czynników wirulencji, a największa stymulacja miała miejsce w przypadku 
biofilmu. Przeprowadzone badania genetyczne (qRT-PCR) pozwoliły częściowo 
określić jakie mechanizmy są zaangażowane w obserwowane zmiany. W przypadku 
erytrocytów obserwowano znaczną fuzję krwinek, bez wycieku hemoglobiny. 

Wpływ krótko- i długoterminowej intoksykacji nanocząstkami srebra 
na parametry komórkowe w wybranych narządach samic pająka 

Steatoda grossa (Theridiidae) 

Kinga Surmiak-Stalmach, surmiak.kinga@gmail.com, Zespół badawczy Fizjologii Zwierząt 
i Ekotoksykologii, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach; Beata Mazur, beata.mazur@us.edu.pl, Zespół badawczy Fizjologii Zwierząt 
i Ekotoksykologii, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach; Grażyna Wilczek, grazyna.wilczek@us.edu.pl, Zespół badawczy Fizjologii Zwierząt 
i Ekotoksykologii, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 

Nanosrebro znajduje szerokie zastosowanie w wielu produktach codziennego 
użytku, z których może być uwalniane do środowiska na każdym etapie cyklu życia 
produktów, przez co na jego działanie narażone są organizmy wszystkich eko-
systemów. 

Celem pracy było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu srebro w wybranych formach 
nanometrycznych podawane pająkom S. grossa w prostym modelu łańcucha pokar-
mowego (pożywka suplementowana metalem → muchy D. hydei → pająk), nasila 
procesy degeneracyjne i antyoksydacyjne w wybranych narządach tych drapież-
ników. 

Analizie poddano hemolimfę, gruczoł jelita środkowego oraz ampułkowate gruczoły 
przędne samic karmionych przez 1 i 24 miesiące muchami, hodowanymi na poży-
wkach suplementowanych wybranymi formami srebra. Oceniono ilościowe zmiany 
komórek apoptotycznych i nekrotycznych, potencjał mitochondrialny oraz zmiany 
aktywności katalazy i poziomu metalotionein w wymienionych narządach.  

Badania wykazały, że zawartość srebra wzrastała w ciele osobników na kolejnych 
poziomach troficznych, wskazując na zjawisko biomagnifikacji. Wybrane formy 
srebra wykazywały efekty cytotoksyczne i reakcje antyoksydacyjne w analizowanych 
narządach, a ich nasilenie zależało od formy i czasu ekspozycji. Najniższe stężenie 
metalotionein oraz najniższy poziom wybranych parametrów antyoksydacyjnych 
odnotowano po roku ekspozycji, co może świadczyć o istnieniu skutecznych 
mechanizmów detoksykacyjnych i/lub zdolności adaptacji tych organizmów do 
zanieczyszczeń nanosrebrem.   
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Wpływ selekcji na poziomie aminokwasów na używalność kodonów 
synonimicznych w alternatywnych kodach genetycznych  

przy użyciu macierzy Granthama 

Konrad Pawlak, konradwieslawpawlak@gmail.com, Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/; Paweł Błażej, blazej.pawel@gmail.com, 
Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/; 
Paweł Mackiewicz, pamac@smorfland.uni.wroc.pl, Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/ 

Obecnie istnieje wiele hipotez próbujących wyjaśnić zjawisko różnej używalności 
kodonów synonimicznych. Jedna z hipotez to selekcja na poziomie aminokwaso-
wym, oddziałująca z substytucjami pojedynczych nukleotydów w kodonach synoni-
micznych. W naszych badaniach użyto modelu łączącego presję mutacyjną i selek-
cyjną. Oprócz standardowego kodu genetycznego do symulacji komputerowych 
wykorzystano 19 alternatywnych kodów genetycznych, nie posiadających niestan-
dardowych aminokwasów, takich jak: pirolizyna i selynocysteina. Kodonem start 
zawsze był ATG. 

Dla każdego kodu genetycznego zostało wygenerowanych > 3,5 miliarda nie-
ograniczonych procesów mutacyjnych przy wyborze niesynonimicznych podstawień 
w oparciu o różnice we właściwościach fizykochemicznych kodowanych aminokwasów. 
Zauważyliśmy, że efekt selekcji na poziomie aminokwasów, mający wpływ na 
używalność kodonów synonimicznych, obserwuje się przy wyższych zawartościach 
adeniny i tyminy, zwłaszcza nasilenie efektu adeninowego występuje w alterna-
tywnych kodach genetycznych kiedy: 
• kodon kodujący aminokwas niepolarny zostaje zastąpiony aminokwasem polarnym; 
• kodon stop zmienia się na aminokwas polarny; 
• kod genetyczny zawiera więcej kodonów kodujących aminokwasy kwasowe; 
• kodon stop zmienia się na TYR lub TRY.  

Wzrost wpływu tyminy na używalność synonimicznych kodonów można 
zaobserwować, gdy: 
• kod genetyczny zawiera większą ilość aminokwasów aromatycznych;  
• kod genetyczny zawiera więcej niepolarnych aminokwasów po zmianie ARG 

na SER lub LYS. 

Wpływ stosowania pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni 
na tle nawozów naturalnych w uprawie kukurydzy na zieloną masę 

Ryszard Winiarski, rwin@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Zakład Żywienia 
Roślin i Nawożenia 

Celem pracy była ocena przydatności stosowania stałych pozostałości pofer-
mentacyjnych na tle nawozów naturalnych do nawożenia kukurydzy na glebie 
płowej kompleksu żytniego bardzo dobrego. Obiektem badań była kukurydza 
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uprawiana na zieloną masę. Doświadczenie dwuczynnikowe z kukurydzą zakładano 
w czterech powtórzeniach, metodą długich pasów z lustrzanym odbiciem obiektów. 
Pierwszym czynnikiem doświadczenia w badaniach były rodzaje nawożenia organicz-
nego: gnojówka, obornik i poferment wprowadzane w dawce 30 m3 lub t/ha, drugim 
zaś poziomy nawożenia mineralnego azotem: 0, 30, 60, 90, 120 kg N/ha. 
W doświadczeniu plon suchej masy kukurydzy wahał się w granicach 11,00-16,87 t/ha. 
W obrębie nawożenia organicznego najwyższy plon suchej masy po uśrednieniu wyni-
ków uzyskano dla gnojówki (15,41 t/ha). W tym przypadku potwierdzone istotnie 
różnice określono jedynie między obiektami na których zastosowano nawożenie 
organiczne i kontrolą, najwyższe miedzy gnojówką i obiektem zerowym. W obrębie 
dawek azotu mineralnego najwyższy plon suchej masy kukurydzy uzyskano po zasto-
sowaniu azotu w dawce 120 kg N/ha (15,90 t/ha). W tym przypadku potwierdzone 
istotnie różnice określono we wszystkich analizowanych przypadkach, najwyższe 
między obiektami N120 i N0. 

Wpływ wybranych substancji cytotoksycznych pochodzenia 
naturalnego na komórki mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego 

typu embrionalnego (ERMS) 

Justyna Radzka, justyna.radzka@uwr.edu.pl, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk 
Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.zbrz.uni.wroc.pl 

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy typu embrionalnego to jeden z naj-
częściej występujących mięsaków tkanek miękkich. Atakuje głównie organizmy 
dzieci i młodzieży lokalizując się zazwyczaj w tkankach mięśniowych kończyn, 
karku czy tułowia. Leczenie złożone jest z radioterapii, chemioterapii w połączeniu 
z resekcją tkanki zmienionej nowotworowo. W leczeniu farmakologicznym obecnie 
stosuje się winorelbinę i daunorubicynę, które powodują liczne skutki uboczne tj. 
utrata włosów czy hamowanie czynności krwiotwórczej szpiku kostnego. Przeanali-
zowano działanie pięciu wybranych substancji cytotoksycznych – winorelbinę 
i daunorubicynę, które będą stanowiły kontrolę i cytostatyków pochodzenia natu-
ralnego, czyli kwasu betulinowego, biochaniny a oraz kwasu kawowego. Badania 
wpływu substancji prowadzone są in vitro (na ludzkich liniach komórkowych ERMS 
i linii kontrolnej L6) oraz in vivo (przy wykorzystaniu modelu danio pręgowanego). 
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem działania wymienionych cytostatyków 
po upływie 24 i 48 h z zastosowaniem testu MTT, które wykazało, że susbstancje 
wykazują efekt cytotoksyczny wobec komórek ERMS. Projekt zakłada również 
ksenotransplantację ludzkich komórek ERMS do organizmu danio pręgowanego, 
która umożliwi bezpośrednią obserwację odpowiedzi lekowej ludzkiego materiału 
nowotworowego. Celem pracy jest poznanie wpływu substancji pochodzenia 
naturalnego dotychczas niewykorzystanych w terapii leczenia ERMS. 

  



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

99 

Wykorzystanie algorytmu Random Forest  
do modelowania stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 

Tetiana Vovk, 334775@uwr.edu.pl, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wydział Nauk 
o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, www.meteo.uni.wroc.pl/; Małgorzata 
Werner, malgorzata.werner@uwr.edu.pl, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wydział Nauk 
o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, www.meteo.uni.wroc.pl/; Maciej Kryza, 
maciej.kryza@uwr.edu.pl; Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wydział Nauk o Ziemi i Kształ-
towania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, www.meteo.uni.wroc.pl/ 

Polska należy do grupy krajów z najwyższymi obserwowanymi stężeniami pyłu 
zawieszonego PM2,5. Powoduje to liczne niekorzystne skutki zdrowotne, a liczba 
przedwczesnych zgonów wynikająca z wysokich stężeń PM2,5 przekroczyła w 2018 r. 
48 000 osób. 

W pracy wykorzystano algorytm Random Forest (RF) z pakietu tidymodels 
w języku programowania R do prognozowania dobowych stężeń PM2,5 dla lokalizacji 
stacji monitoringowych. Wykorzystano dane z lat 2015-2020. Jako dane objaśnia-
jące posłużyły dane meteorologiczne z modelu WRF, co pozwoliło użyć, oprócz 
standardowych parametrów meteorologicznych takich jak temperatura powietrza 
czy prędkość wiatru, także informację o miąższości warstwy mieszania. Oprócz 
danych meteorologicznych dla danego dnia, wykorzystano także dane z dnia 
poprzedniego (lagged predictors). Modelowanie przeprowadzono dla poszczególnych 
miesięcy, indywidualnie dla każdej stacji. Błędy modelu podsumowano za pomocą 
pierwiastka średniego błędu kwadratowego (RMSE) oraz współczynnika deter-
minacji (R²). 

Wyniki wskazują, że RMSE jest najwyższy w sezonie grzewczym, niższy w ciepłej 
porze roku. R² w sezonie grzewczym często przekracza 0,6 i jest niższy w sezonie 
ciepłym. Wysokość warstwy mieszania jest najistotniejszym predyktorem. Ważnym 
wynikiem jest to, że RF nie ma tendencji do niedoszacowywania obserwowanych 
stężeń PM2,5. Niedoszacowanie jest cechą właściwą dla deterministycznych modeli 
transportu zanieczyszczeń i wynika głównie z niepewności związanej z szacunkami 
emisji. 

OBSZAR NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH 

Analiza pozostałości leków przeciwbakteryjnych w żywności  
zgodnie z raportami RASSF, EFSA i Krajowym programem  

badań kontrolnych pozostałości w 2019 roku 
Magdalena Bilecka, magdalena.bilecka@piwet.pulawy.pl, Koło naukowe Zarządzania Jakością 
i Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, www.up.lublin.pl; Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Wetery-
naryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.piwet.pulawy.pl; Paulina Kęska, 
opiekun koła: Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Nauk o żywności i Bio-
technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 
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Strategicznymi narzędziami zapewniającymi przepływ informacji, które umożli-
wiają szybką reakcję w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia publicznego są: 
system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), Krajowy 
program badań kontrolnych obecności pozostałości zanieczyszczeń chemicznych 
i środowiskowych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Wyniki z próbek monito-
ringowych z Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej są raportowane 
do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Celem prezentacji 
była analiza powiadomień zgłoszonych do systemu RASFF, oraz raportu wyników 
niezgodnych z Krajowego programu badań kontrolnych pozostałości zawartych na 
stronie GIW i raportu EFSA dotyczących pozostałości leków przeciwbakteryjnych 
w produktach pochodzenia zwierzęcego z 2019 roku. Najczęstsze zgłoszenia 
w systemie RASFF klasyfikowane były jako odrzucone na granicy (31,9%). Krajem, 
który wysłał największą część zgłoszeń dotyczących zagrożenia związanego z pozosta-
łościami weterynaryjnych produktów leczniczych była Polska (25,5%), co świadczy 
o skrupulatnym systemie kontroli. Większość wyników niezgodnych w badaniach 
monitoringowych w Polsce dotyczyła grupy B1- leki przeciwbakteryjne, co stanowi 
0,27% w stosunku do przebadanych próbek w tym kierunku. Z raportu EFSA wynika, że 
w Europie 0,14% przeanalizowanych próbek monitoringowych było niezgodnych, 
z czego największą część stanowiły miody; dotyczy to zarówno Europy, jak i Polski. 

Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów 
leczniczych w izolatorze z generatorem nadtlenku wodoru 

Sylwia Budniak, sylwia.budniak@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut 
Weterynaryjny, www.piwet.pulawy.pl; Agnieszka Kędrak-Jabłońska, akedrak@piwet.pulawy.pl, 
Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, www.piwet.pulawy.pl; Krzysztof 
Szulowski, kszjanow@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, 
www.piwet.pulawy.pl 

Badanie jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych 
można przeprowadzić metodą bezpośredniego posiewu lub metodą z użyciem 
sączków membranowych zgodnie z Farmakopeą Europejską. Wybór metody badania 
zależy od właściwości produktu leczniczego.  

Do przeprowadzania badania jałowości wymagane są aseptyczne warunki pracy. 
Badanie produktów leczniczych, dla których jest wymagana jałowość należy wyko-
nywać w klasie czystości powietrza A. W standardowym cleanroom badania jałowości 
wymagają utrzymywania klasy B w otoczeniu strefy klasy A. Wymaga to zacho-
wania odpowiednich procedur higienicznych, stosowania właściwego ubioru ochron-
nego personelu i regularnego monitorowania obszaru pracy. Skutkuje to znacznymi 
nakładami finansowymi, stwarza większe ryzyko kontaminacji oraz zmniejsza 
komfort pracy personelu. 

W celu zapewnienia właściwych do przeprowadzania badań jałowości warunków 
laboratorium OMCL posiada izolator z generatorem nadtlenku wodoru. Izolator to 
urządzenie dostosowane do procedur aseptycznych w klasie czystości powietrza A, 
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które można umieścić również w niższej klasie czystości. Urządzenie to zapewnia 
możliwość dekontaminacji parami nadtlenku wodoru oraz umożliwia także monitoring 
warunków środowiska. Dzięki zastosowaniu izolatora ponoszone są mniejsze nakłady 
na przygotowanie i monitoring pomieszczeń utrzymywanych w niższej klasie 
czystości. Korzystnym efektem jest również zmniejszenie ryzyka kontaminacji oraz 
zwiększenie komfortu pracy personelu. 

Charakterystyka składu genomowego szczepionek  
przeciwko salmonellozie drobiu 

Katarzyna Pasik, katarzyna.pasik@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy 
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

Najwyższy udział wśród wszystkich szczepionek weterynaryjnych wprowadzanych 
do obrotu w Polsce mają immunologiczne weterynaryjne produkty lecznicze (IWPL) 
dla drobiu. Spośród nich, zdecydowana większość immunopreparatów bakteryjnych 
stanowią szczepionki przeciwko salmonellozie. Niniejsza praca przedstawia charakte-
rystykę genomową tych szczepionek, z zastosowaniem sekwencjonowania wysoko-
przepustowego (HTS).  

 Badaniom zostały poddane trzy szczepionki przeciwbakteryjne przeciwko 
salmonellozie drobiu, zawierające serowar Salmonella Enteritidis. Zoptymalizo-
wano etap ekstrakcji DNA wykorzystując automatyczną stację Maxwell RSC 48. 
Biblioteki do sekwencjonowania II generacji przygotowano zestawem Nextera XT 
DNA Library Prep Kit. Wyniki sekwencjonowania (MiSeq, Illumina pair-end (2 x 
300V3), zostały wykorzystane do bioinformatycznej analizy danych. Badania te 
pozwoliły na ocenę wielu parametrów tj. homogenność szczepionki, tożsamość 
serowaru i szczepu szczepionkowego, ST oraz cgST, identyfikację genu oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe, genów replikonów plazmidowych oraz na 
analizę filogenetyczną. 

Otrzymane wyniki dowodzą, iż zastosowanie techniki sekwencjonowania stwarza 
możliwość zwiększania nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrolą jakości szcze-
pionek weterynaryjnych dla drobiu. 

Dochodzenie epidemiologiczne w przypadkach botulizmu zwierząt 
odnotowywanych w Polsce 

Tomasz Grenda, tomasz.grenda@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Wetery-
naryjny – PIB w Puławach, www.piwet.pulawy.pl; Krzysztof Kwiatek, kwiatekk@piwet.pulawy.pl, 
Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, www.piwet.pulawy.pl; 
Magdalena Goldsztejn, magdalena.goldsztejn@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy 
Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, www.piwet.pulawy.pl; Beata Kozak, beata.kozak 
@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, 
www.piwet.pulawy.pl; Aleksandra Jarosz, aleksandra.jarosz@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny 
Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, www.piwet.pulawy.pl  
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Celem pracy była szczegółowa analiza przypadków botulizmu u zwierząt stwier-
dzonych w Polsce w latach 2019-2021. W zakresie podjętej pracy rozpatrzono 
w szczególności aspekty kliniczne, diagnostykę laboratoryjną oraz trudności, jakie 
wystąpiły podczas interpretacji wyników.  

Badaniom poddawano próbki surowicy, treści jelitowej, wątroby, śledziony, nerek, 
kału, paszy, wody oraz wycinki narządów wewnętrznych związanych przypadkami 
botulizmu u zwierząt. Próbki analizowano przy zastosowaniu testu biologicznego 
na myszach (MBA), tradycyjnych metod hodowlanych, w połączeniu z procedurami 
opartymi na wykrywaniu genów ntnh i bont przy zastosowaniu techniki real-time 
PCR.  

Nie wszystkie przypadki kliniczne botulizmu zostały potwierdzone laboratoryjnie – 
jedynie 4/10 (40%). Pozostałe przypadki – 6/10 (60%) uznano za prawdopodobne 
i pomimo charakterystycznych objawów obserwowanych klinicznie, nie stwierdzono 
w badanych próbkach i izolatach obecności genów warunkujących wytwarzanie 
toksyn botulinowych.  

Diagnostyka zatrucia jadem kiełbasianym u zwierząt jest bardzo trudnym zada-
niem, ograniczonym heterogenicznością szczepów C. botulinum i możliwą utratą 
toksynotwórczości podczas obróbki laboratoryjnej. Diagnostyka laboratoryjna to 
bardzo złożony i problematyczny proces, który powinien być ukierunkowany na 
różnego rodzaju metody i próbki służące wykrywaniu toksyn botulinowych oraz 
C. botulinum. 

Jakość materii organicznej po 36 latach zróżnicowanego nawożenia 
azotem mineralnym i obornikiem w dwóch płodozmianach 

Dorota Pikuła, dpikula@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy 

Badania oparto na trójczynnikowym doświadczeniu prowadzonym od 1980 roku 
na piasku gliniastym (Albic Luvisol), w którym rośliny uprawiano w dwóch 4-letnich 
płodozmianach: RotA (kukurydza na ziarno, pszenica ozima, jęczmień jary 
i kukurydza na kiszonkę) oraz RotB (kukurydza na ziarno, pszenica ozima plus 
gorczyca na nawóz zielony (GM), jęczmień jary i koniczyna z trawami (GCL). Gleba 
w rotacji RotB o zwiększonym depozycie materii organicznej (GM i jednoroczny 
GCL) gromadziła istotnie większe ilości węgla organicznego, ale charakteryzowała 
się niższą jakością materii organicznej w porównaniu z glebą w rotacji RotA. 
Badania wykazały, że zarówno płodozmian, jak i nawożenie obornikiem istotnie 
wpłynęły na frakcje materii organicznej, wskaźnik jakości próchnicy oraz wskaźnik 
intensywność humifikacji (DH). Nawożenie azotem mineralnym nie miało istotnego 
wpływu na skład frakcji kwasów humusowych. 
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Mobilność metali ciężkich w profilu glebowym  
w zależności od stopnia zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi  

Dorota Pikuła, dpikula@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy 

Po 14 latach od wprowadzenia różnych dawek metali do wierzchniej warstwy  
(0-30 cm) obu badanych gleb nastąpiło stosunkowo duże przemieszczenie metali 
ciężkich w profilu glebowym. Ilość wymywanych metali zależała głównie od dawki 
danego pierwiastka. Im bardziej zanieczyszczona była gleba, tym cięższe były metale 
wymywane do niższych poziomów genetycznych gleby. Najwyższe współczynniki 
mobilności uzyskano dla kadmu, natomiast najniższe dla ołowiu. Analizując współ-
czynniki mobilności (wzrost zawartości metali ciężkich w warstwie Bt i Et) można 
je uszeregować w następującej kolejności malejącej: na glebach lekkich: Cd > Cu > 
Zn > Pb oraz na glebach średnich: Cd > Zn > Pb > Cu. 

Najczęściej występujące schorzenia u jeży pigmejskich 

Anna Witczyńska, aniawitczynska@gmail.com, Sekcja Chorób Drobnych Ssaków, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl; Anna Wilczyńska, 
anna.wilczynska@up.lublin.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl 

W ostatnich latach coraz częstszymi pacjentami w gabinetach weterynaryjnych 
są afrykańskie jeże pigmejskie, ze względu na rosnącą popularność tego gatunku 
jako zwierzęcia towarzyszącego. W związku z powyższym ważne jest rozpowszech-
nianie informacji na temat podstawowych, a niekiedy swoistych jednostkach choro-
bowych występujących u tego gatunku. Celem pracy jest przybliżenie wiadomości 
na temat występujących schorzeń u jeży pigmejskich. Oznaczono główne jednostki 
chorobowe u tego gatunku na podstawie danych pacjentów leczonych w Ambu-
latorium Drobnych Ssaków przy Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w latach 2017-2022. W pracy dokonano 
analizy najczęściej występujących chorób jeży białobrzuchych takich jak: choroby 
pasożytnicze, nowotwory, choroby stomatologiczne, dermatologiczne, choroby 
płuc i choroby kardiologiczne. Zgromadzony materiał może stanowić skrypt dla 
lekarzy weterynarii oraz studentów weterynarii. Jak również dla osób zaintereso-
wanych zwierzętami egzotycznymi. 

Ocena stopnia hybrydyzacji alpak utrzymywanych w Polsce 
z wykorzystaniem analiz molekularnych 

Angelika Podbielska, angelika.podbielska@iz.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, 
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, https://iz.edu.pl/; Katarzyna Piórkowska, 
katarzyna.piorkowska@iz.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki 
Państwowy Instytut Badawczy, https://iz.edu.pl/ 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

104 

Hodowla alpak w Polsce rozpoczęła się w 2004 roku i budzi ciągle ogromne zainte-
resowanie, głównie ze względu na wełnę, która uchodzi za materiał luksusowy. 
Alpaki i lamy mają tą samą liczbę chromosomów (2n = 74) i mogą się ze sobą swo-
bodnie krzyżować, tworząc płodne hybrydy oraz krzyżówki wsteczne, wywołując 
negatywne skutki związane z produkcją włókna. 

Celem pracy była ocena hybrydyzacji w polskich populacjach alpak z użyciem 
17 markerów STR, regionu d-loop oraz genu DBY. Eliminacja konkretnych osobników 
hybrydowych z hodowli, mogłaby przyczynić się do poprawienia jakości włókna 
przyszłych pokoleń alpak.  

Cebulki włosowe i wymazy z policzka od 234 zwierząt poddano analizom mole-
kularnym, statystycznym oraz filogenetycznym. 

Na podstawie markerów STR hybryda F1 miała zaledwie 7,4% przypisania do 
populacji lam. Wśród przebadanych osobników, 8,8% wskazywało domieszkę lamy. 
Analiza regionu d-loop pozwoliła na wygenerowaniu 34 haplotypów, z których 
3 były wspólne dla gatunków alpaka i lama. Na podstawie DBY wygenerowano 
jedynie 2 haplotypy. 

D-loop wykazał wysoką introgresję międzygatunkową w przeciwieństwie do DBY, 
jednak nie pozwolił na identyfikację konkretnych osobników hybrydowych, w przeci-
wieństwie do analiz z udziałem markerów STR. Alpaki i lamy, pomimo różnych 
strategii hodowlanych, wciąż nie rozdzieliły się genetycznie, a zjawisko hybry-
dyzacji kontrastuje z kladogenezą.  

Polskie Poldery – projekt powiększenia użytków rolnych Polski 
o kilkadziesiąt tysięcy hektarów 

Michał Rakowski, michal.rakowski.mr@gmail.com, Seminarium Doktorskie w Dyscyplinie Nauki 
o Zarządzaniu i Jakości, Akademia WSB 

W ramach projektu zbadano możliwość utworzenia polderów w granicach 
morskich wód wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowano i zebrano do-
tychczasowe koncepcję zagospodarowania tych obszarów dla celów gospodarczych 
i rolniczych począwszy od wieku XIX do roku 2022. Dokonano obserwacji wyżej 
wymienionych obszarów morskich, okolicznych miejscowości, wybrzeża, cieków 
i zbiorników wodnych, ukształtowania terenu, obecnych i historycznych sposobów 
zagospodarowania tych terenów. Zbadano historyczną i współczesną sieć osadniczą 
w pobliżu obszarów, które można poddać procesowi być polderyzacji. Zapropono-
wano utworzenie nowej infrastruktury służącej optymalnemu zagospodarowaniu tych 
terenów oraz możliwości jej integracji z infrastrukturą już istniejącą. Zapropono-
wano rozwiązania inżynieryjne, infrastrukturalne, prawne, organizacyjne finansowe, 
edukacyjne i agronomiczne służące przeprowadzeniu polderyzacji w sposób maksy-
malnie efektywny, przyjazny dla lokalnych społeczności oraz środowiska natural-
nego. 
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Porównanie metod przyłączania jagniąt do matek zastępczych 
w kontekście dobrostanu 

Kamila Janicka, kamila.janicka@up.lublin.pl, Katedra Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie https://up.lublin.pl/biologia/wydzial/struktura-i-pracownicy/ 
hodowla-zwierzat-doradztwo-rolnicze/ 

Młode zwierzęta stanowią kluczowy aspekt w produkcji zwierzęcej. Pierwsze dni 
życia to okres niezwykle trudny, wtedy też obserwujemy największą liczbę upadków, 
które generują straty ekonomiczne oraz ograniczają możliwości selekcyjne. Po po-
rodzie jagnięta są zależne od matki, która pełni w ich życiu istotną rolę. Zapewnia 
źródło pokarmu umożliwiając prawidłowy rozwój potomstwa. Pierwsze kontakty oraz 
interakcje socjalne z matką stanowią podstawę do wytworzenia prawidłowego 
sposobu zachowania się w późniejszym wieku. W okresie krytycznym, który ma 
miejsce do 4 godzin po porodzie, dochodzi do wytworzenia specyficznej więzi 
matka-jagnię. Po jej ustaleniu owca akceptuje wyłącznie swoje potomstwo odrzucając 
obce osobniki.  

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy owca nie jest w stanie poradzić sobie z odcho-
waniem potomstwa. Upadki podczas wykotów, trudny i długi poród, brak instynktu 
macierzyńskiego i doświadczenia, wady wymienia, jak również ciąża mnoga to 
przyczyny, które powodują konieczność wykorzystania matek zastępczych. Bardzo 
ważne, aby sposoby przyłączania jagniąt do nowych matek wywierały na nie jak 
najmniejszy wpływ. 

Celem pracy była analiza i porównanie dostępnych oraz stosowanych metod 
przyłączania jagniąt do matek w kontekście zapewnienia wysokiego poziomu 
dobrostanu i sukcesu produkcyjnego. Analiza została wykonana na podstawie aktu-
alnych danych literaturowych. 

Reakcje koni na bodźce dźwiękowe  
w kontekście hipotez dotyczących presji drapieżniczej 

Wiktoria Janicka, wiktoria.janicka@up.lublin.pl, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Wydział 
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, up.lublin.pl 

Chociaż konie domowe rzadko padają ofiarą drapieżników, to narażone są na 
działanie wielu innych bodźców stresogennych. Z ewolucyjnego punktu widzenia 
reakcje na rozmaite stresory stanowią uogólnioną odpowiedź antydrapieżniczą. 

Celem badania było zbadanie reaktywności behawioralnej i pobudliwości emo-
cjonalnej koni na dźwięki różnego pochodzenia oraz próba wyjaśnienia zaobserwo-
wanych reakcji w kontekście wybranych hipotez odnoszących się do presji dra-
pieżniczej. 

Badano zmianę aktywności pokarmowej, lokomotorycznej i związanej z czujnością 
(etogram) oraz częstość (HR) i zmienność (HRV) rytmu serca koni pod wpływem 
40 dźwięków pochodzenia antropogenicznego, odgłosów zwierząt neutralnych, dra-
pieżnych i ze środowiska naturalnego. Opracowane statystycznie wyniki pogrupo-
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wano w ustalone kategorie, zależące od siły wpływu danego dźwięku (liczba i jakość 
zmiennych zależnych) na reaktywność koni. Następnie dokonano ich interpretacji 
pod kątem zgodności z wybranymi hipotezami dotyczącymi rozpoznawania dra-
pieżników, odwołując się do aktualnych badań z tego zakresu. Uzyskane wyniki 
wskazują na zachowanie mechanizmów odpowiedzi antydrapieżniczej przez konie 
domowe i mogą być rozpatrywane w kontekście założeń hipotezy plastyczności 
behawioru na zagrożenie czy działania zakłócającego stosowanych bodźców. Wnioski 
z przeprowadzonego badania mogą być istotne w kwestii dobrostanu koni oraz 
bezpiecznej obsługi i użytkowania tych zwierząt.  

Szczytne założenia a realia spożycia ekologicznej żywności 
wśród badanej grupy matek dzieci do 6. roku życia 

Karolina Woś, wos.karolina111@gmail.com, Zakład Żywności Ekologicznej, Katedra Żywności 
Funkcjonalnej i Ekologicznej, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie; Ewa Rembiałkowska, maria_rembialkowska@sggw.edu.pl, Zakład 
Żywności Ekologicznej, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Instytut Nauk o Żywieniu 
Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Zrównoważona konsumpcja żywności, w tym spożywanie żywności ekologicznej, 
może zmniejszyć negatywny wpływ ludzi na środowisko naturalne i przyczynić się 
do osiągnięcia zrównoważonych celów rozwoju. Spożywanie żywności wysokiej 
jakości ma szczególne znaczenie dla kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Badanie 
ankietowe na 1142 dorosłych kobietach, będących matkami dzieci w wieku do 6. r.ż. 
miało na celu zbadanie częstości spożycia żywności ekologicznej oraz jego przyczyn 
i barier. Praca przedstawia wyniki badań prowadzonych w okresie od III 2020 do 
V 2021 w trzech polskich województwach. Z analizy wynika, że większość respon-
dentek nie spożywa żywności ekologicznej – w 20 na 24 badane grupy produktów 
ekologicznych dominował brak spożycia. Można jednak wyodrębnić grupy produktów 
spożywane znacząco częściej (jaja, warzywa, owoce, miody). Wśród najważniejszych 
przyczyn spożycia ekologicznej żywności respondentki wymieniały to, że nie jest 
ona modyfikowana genetycznie, nie zawiera sztucznych dodatków oraz to, że zawiera 
więcej składników odżywczych. Jako największą barierę wskazano cenę, mały wybór 
w sklepach lub zbyt dużą odległość do sklepów z eko-żywnością. Pomimo dobrego 
rozeznania w zakresie jakości żywności ekologicznej respondentki spożywają ją 
rzadko, a obok ceny największą barierą pozostają aspekty związane z dystrybucją. 
Wyniki pracy mogą być szczególnie istotne dla sektora żywności ekologicznej 
dostarczając danych na temat ważnej grupy konsumentów i jej oczekiwań. 

Technologia MALDI-TOF MS jako narzędzie do szybkiego 
diagnozowania oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe 

Katarzyna Bielińska, katarzyna.bielinska@piwet.pulawy.pl, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy 
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.piwet.pulawy.pl; 
Dariusz Wasyl, wasyl@piwet.pulawy.pl, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut Wetery-
naryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.piwet.pulawy.pl 
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Wzrost oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie jednym z naj-
większych zagrożeń dla zdrowia publicznego, w związku z tym rośnie zapotrze-
bowanie na metody umożliwiające szybką identyfikację tej cechy bakterii. MALDI-
TOF MS to technologia o dużym potencjale diagnostycznym, która w ostatnich 
latach znalazła szerokie zastosowanie w obszarze wspomnianym powyżej. Standar-
dowe badania oporności bakterii na antybiotyki odbywają się najczęściej metodą 
dyfuzyjno-krążkową lub oznaczania najmniejszego stężenia hamującego MIC 
(Minimal Inhibitory Concentration) i trwają kilka dni. W przypadku MALDI-TOF MS 
ten czas może być skrócony do kilku godzin. Istnieją trzy główne podejścia w kon-
tekście badań antybiotykooporności z wykorzystaniem tej techniki. Niezależnie od 
stosowanej koncepcji, analiza widma masowego MALDI-TOF MS ma na celu iden-
tyfikację mechanizmów związanych z opornością bakterii. Na podstawie stwierdzenia 
obecności w widmie masowym sygnałów odpowiadających metabolitom substancji 
czynnej lub białek związanych z opornością, można określić szczep bakteryjny jako 
oporny lub wrażliwy. Celem badań prowadzonych w Zakładzie Analiz Omicznych 
PIWet-PIB było wdrożenie i optymalizacja techniki MALDI-TOF MS do identyfikacji 
bakterii opornych na cefalosporyny. Metoda może stanowić szybszą i tańszą alter-
natywę dla powszechnie stosowanej metody MIC i stać się dodatkowym narzędziem 
w diagnostyce oporności na tą klasę antybiotyków krytycznie istotną dla ochrony 
zdrowia człowieka. 

Wpływ 1-MCP oraz długości przechowywania na jakość jabłek 
odmiany Red Cap® eksportowanych na dalekie rynki 

Maria Małachowska, maria_malachowska1@sggw.edu.pl, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki 
Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
www.sggw.edu.pl; Kazimierz Tomala, kazimierz_tomala@sggw.edu.pl, Katedra Sadownictwa 
i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, www.sggw.edu.pl; Aleksander Małachowski, aleksander_malachowski@sggw.edu.pl, 
Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.edu.pl 

Celem badań była ocena skuteczności pozbiorczego traktowania jabłek związkiem 
1-MCP w utrzymaniu wysokiej jakości jabłek odmiany Red Cap® wysyłanych na 
dalekie rynki eksportowe. Doświadczenie zostało przeprowadzone w sezonie 
przechowalniczym 2020/2021. Bezpośrednio po zbiorze połowę owoców poddano 
działaniu preparatu SmartFresh™, (1-MCP; 0,65 μl·l-1). Po 24 godzinach od zbioru, 
a także po 10 i 20 tygodniach przechowywania w temperaturze 1°C w warunkach 
ULO jabłka pakowano w buszle. Następnie owoce przechowywano w temperaturze 
1°C przez 6 tygodni. Warunki te symulowały daleki transport. Bezpośrednio po 
zakończonym transporcie, jak i po 5, 10 i 15 dniach symulowanego obrotu w tem-
peraturze 25°C, dokonywano instrumentalnej i sensorycznej oceny jakości owoców. 
Preparat SmartFresh™ ograniczył intensywność wydzielania etylenu przez jabłka, 
przy jednoczesnym utrzymaniu wyższej ich jędrności i kwasowości. Jabłka przezna-
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czone na dalekie rynki zbytu należy bezwzględnie poddawać działaniu preparatu 
SmartFresh™, a na czas transportu pakować w worki typu MAP z saszetką TEXTAR®. 
Worki MAP z saszetką TEXTAR® w kombinacji bez preparatu SmartFresh™ tylko 
w niewielkim stopniu ograniczały spadek jędrności jabłek podczas trwającego 
6 tygodni transportu. Jakość ogólna jabłek oceniana przez konsumentów zależała 
gównie od natężenia twardości i chrupkości miąższu. Preparat SmartFresh™ 
wpływał korzystnie na atrakcyjność sensoryczną jabłek, zwłaszcza po dłużej trwają-
cym obrocie hurtowo-detalicznym. 

Występowanie i lekooporność bakterii z rodzaju Staphylococcus 
w sztucznym śniegu 

Klaudia Kulik, klaudia.kulik@student.urk.edu.pl, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu, Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, https://urk.edu.pl; Anna Lenart-Boroń, 
anna.lenart-boron@urk.edu.pl, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu, Wydział Rolniczo-Ekono-
miczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, https://urk.edu.pl 

Występowanie lekoopornych bakterii i genów lekooporności w środowisku zmie-
nionym antropogenicznie stanowi mikrozanieczyszczenie wód powierzchniowych. 
Celem badań była fenotypowa i molekularna ocena lekooporności bakterii z rodzaju 
Staphylococcus występujących w sztucznie produkowanym śniegu. 

Uzyskano 26 izolatów Staphylococcus z 9 ośrodków narciarskich w Polsce. Bakterie 
wyizolowano ze świeżo wytworzonego śniegu, metodą filtracji membranowej na 
wybiórczym podłożu Baird Parker Agar. Przynależność gatunkową gronkowców 
zbadano techniką spektrometrii mas MALDI-TOF. Zbadano wrażliwość szczepów 
na antybiotyki stosowane w medycynie i weterynarii metodą dyfuzyjno-krążkową. 
Geny determinujące mechanizmy lekooporności MLSb (makrolidy, linkozamidy, 
streptograminy B) i MRS (methicillin resistant staphylococci) wykryto poprzez 
wyizolowanie całkowitego DNA bakterii i testy PCR ze starterami dla 12 genów.  

Wśród zidentyfikowanych szczepów występowały gronkowce o znaczeniu klinicz-
nym: S. warneri (n = 4), S. epidermidis (n = 2), S. lugdunensis (n = 2) i S. haemolyticus 
(n = 2) oporne na antybiotyki z grupy MLSb. Mechanizm oporności MSb (makrolidy, 
streptograminy B) stwierdzono u 50% szczepów, a 12% wytwarzało mechanizm 
MLSb. Oporność na erytromycynę wykryto u 16 szczepów. Geny o najwyższej 
frekwencji to msrA (92,3% izolatów) i msrB/msrA1 (50% izolatów), które kodują 
oporność typu MLSb. Jeden szczep S. lugdunensis był wielooporny. 

W sztucznie wytwarzanym śniegu występują lekooporne bakterie z rodzaju 
Staphylococcus o znaczeniu klinicznym, co może negatywnie wpłynąć na użytkow-
ników stoków narciarskich podczas ekspozycji. Potwierdza to rozprzestrzenianie 
się lekooporności w środowisku naturalnym. 
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Występowanie Pasteurella multocida z otoczką typu A u żubrów 
Agnieszka Kędrak-Jabłońska, akedrak@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut 
Weterynaryjny, www.piwet.pulawy.pl; Sylwia Budniak, sylwia.budniak@piwet.pulawy.pl, Zakład 
Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, www.piwet.pulawy.pl; Elwira Plis-Kuprianowicz, 
elwira.plis@bpn.com.pl, Białowieski Park Narodowy, www.bpn.com.pl; Michał Krzysiak, 
m.krzysiak@bpn.com.pl, Białowieski Park Narodowy, www.bpn.com.pl, Instytut Nauk Leśnych, 
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka, pb.edu.pl; Magdalena 
Larska, m.larska@piwet.pulawy.pl, Zakład Wirusologiii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, 
www.piwet.pulawy.pl; Krzysztof Szulowski, kszjanow@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, 
Państwowy Instytut Weterynaryjny, www.piwet.pulawy.pl 

Pasteurella multocida jest patogenem wielu gatunków domowych i dzikich zwierząt. 
Drobnoustrój jest różnorodny i złożony pod względem odmian antygenowych, 
predylekcji do gospodarza oraz patogenezy. Może również występować jako 
komensal w okolicy nosowo-gardłowej klinicznie zdrowych zwierząt. Celem badań 
było stwierdzenie obecności P. multocida w materiale klinicznym pochodzącym od 
eliminowanych i padłych żubrów w Polsce. 

Próbki do badań bakteriologicznych posiewano na agar z 5% krwią końską oraz 
podłoże McConkeya. Identyfikację izolatów przeprowadzano na podstawie właści-
wości fizjologicznych i biochemicznych. Dokonano także identyfikacji przy użyciu 
techniki wykorzystującej spektrofotometrię mas MALDI-TOF MS. Następnie wy-
konywano test multiplex PCR (OIE Terrestrial Manual 2021) pozwalający na równo-
czesną identyfikację gatunku oraz określenie typów otoczkowych A, B, D lub F. 

W badaniach bakteriologicznych wyosobniono siedemnaście izolatów pocho-
dzących od żubrów. U wszystkich zwierząt, u których występowała P. multocida, 
sekcyjnie stwierdzono zmiany anatomopatologiczne w układzie oddechowym. Badane 
szczepy zakwalifikowano do podgatunku P. multocida subsp. multocida. Również 
techniką MALDI-TOF MS potwierdzono przynależność do gatunku P. multocida. 
Natomiast w reakcji multiplex PCR potwierdzono przynależność szczepów do gatunku 
oraz stwierdzono obecność otoczki typu A. Przeprowadzone badania pozwoliły na 
potwierdzenie obecności drobnoustrojów gatunku P. multocida u żubrów w Polsce. 

Występowanie zakażeń Salmonella spp. w stadach kaczek i gęsi w Polsce 
Magdalena Zając, magdalena.zajac@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut 
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; Milena Skóra, milena.skora@piwet.pulawy.pl, 
Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; 
Paulina Pasim, paulina.pasim@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut 
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; Emilia Mikos-Wojewoda, emilia.mikos- 
wojewoda@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 
Instytut Badawczy, Puławy; Magdalena Skarżyńska, magdalena.skarzynska@piwet.pulawy.pl, 
Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 

Salmonella (S.) uznawana jest za jedną z głównych przyczyn chorób bakte-
ryjnych przenoszonych drogą pokarmową. Drób uważany jest za główny rezerwuar 
tych bakterii. Celem pracy była ocena skali zakażeń Salmonella w stadach gęsi 
i kaczek oraz serologiczna identyfikacja uzyskanych szczepów. 
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Materiał badawczy stanowiły okładziny na buty pobrane w 152 stadach kaczek 
oraz 143 stadach gęsi (po 2 pary okładzin z każdego gospodarstwa). Badania 
w kierunku obecności bakterii z rodzaju Salmonella wykonano zgodnie z normą PN 
EN ISO 6579-1:2017.  

Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella stwierdzono w 61,2% (93/152) stad kaczek 
oraz w 36,36% (52/143) gospodarstw utrzymujących gęsi. Wśród 175 uzyskanych od 
kaczek szczepów zidentyfikowano 12 serowarów i form serologicznych. Najczęściej 
występowały S. Enteritidis (20%), S. Senftenberg (16,6%) oraz S. Anatum (13,1%). 
Z kolei od gęsi uzyskano 94 izolaty należące do 13 różnych serowarów, z czego 
niemal połowę (48,94%) stanowiła S. Typhimurium. Kolejnym dominującym sero-
warem był S. Enteritidis (15,96%) oraz jednofazowy wariant S. Typhimurium (8,51%).  

Uzyskane wyniki pokazują dużą skalę i intensywność zakażeń stad kaczek i gęsi 
pałeczkami Salmonella oraz różnorodność stwierdzanych serowarów o potencjale 
zoonotycznym. Wskazane jest podjęcie działań ukierunkowanych na ograniczenie 
częstości występowania tego patogenu i dalsze prowadzenie badań w celu monito-
rowania skuteczności tych działań. 

Zgodność farmaceutyczna immunologicznych weterynaryjnych 
produktów leczniczych (IWPL) w dziedzinie wiskozymetrii i reometrii 

Ilona Materek, ilona.materek@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, www.piwet. 
pulawy.pl; Katarzyna Cieniuszek, katarzyna.cieniuszek@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Wetery-
naryjnej, www.piwet.pulawy.pl; Katarzyna Szymanek, katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl, 
Zakład Farmacji Weterynaryjnej, www.piwet.pulawy.pl 

Szczepionki weterynaryjne stanowią około 23,0% światowego rynku farma-
ceutyków ad usum veterinarium. Kontrola jakości IWPL odbywa się w sposób ciągły 
w procesie produkcji. Po wprowadzeniu do obrotu, IWPL podlegają badaniom 
jakościowym wykonywanym przez Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów 
Leczniczych (OMCL) z wykorzystaniem zwalidowanych metod badawczych. Badania 
preparatów immunologicznych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego przepro-
wadzane są zgodnie ze standardami GMP oraz wymaganiami Farmakopei Europejskiej, 
która stanowi referencyjne źródło specyfikacji surowców farmaceutycznych, procedur 
badawczych i kryteriów akceptacji. Monitorowanie lepkości IWPL jest niezwykle 
istotne, ponieważ może być pomocne w określeniu stężenia substancji rozpusz-
czonej lub wskazywać na zmiany gęstości, napięcia powierzchniowego oraz właści-
wości adiuwantowych produktu gotowego. Dla metodyk badawczych z dziedziny 
wiskozymetrii i reometrii Farmakopea Europejska zawiera jedynie rekomendacje 
dotyczące wyposażenia. Dotychczas nie zostały ustalone europejskie standardy 
lepkości służące do kalibracji wyposażenia wyłącznie dla celów farmaceutycznych. 
Jest to związane z różnorodnością w formulacji i zróżnicowaną charakterystyką 
reologiczną IWPL. Badania lepkości są niezbędne do wykonania fizycznych, 
chemicznych i biologicznych charakterystyk produktów, ale również w procesie 
monitoringu jakości w celu właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem rynku IWPL. 
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OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH 

Analiza zagrożeń dla konsumentów korzystających z platform 
dystrybuujących i zarządzających licencjami gier komputerowych. 

Rozważania nt. sposobów dystrybucji licencji ESD oraz BOX 
Artur Brzezina, arturbrzezina@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie oraz wyjaśnienie zagrożeń 
wynikających z postępujących zmian w sposobach dystrybucji treści w postaci gier 
komputerowych wynikających ze zmian nawyków konsumentów, a także zwiększa-
jącego się uzależnienia możliwości korzystania z tych treści jedynie w oparciu  
i w wyłącznych ramach platform dystrybucyjnych. 

 Problematyka rzeczywistego tytułu prawnego do korzystania z treści w postaci 
gier komputerowych w związku z nabyciem licencji jest zagadnieniem powszechnie 
bagatelizowanym przez konsumentów. Po pierwsze rozważenia wymaga zacierająca 
się granica między dystrybucją treści: cyfrową (ESD) i tradycyjną w wersji BOX, 
w zakresie tytułu prawnego do korzystania z gier komputerowych. Nadto, 
w związku ze stałym wzrostem popularności platform dystrybucji i zarządzania treści 
cyfrowych wśród konsumentów pojawiły się również dalsze zagrożenia w postaci 
swoistego dualizmu zasad, którym podlegają konsumenci decydujący się na nabycie 
licencji gry komputerowej (zarówno na drodze dystrybucji ESD i dystrybucji BOX). 
Wspomniany dualizm zasad w skrajnych przypadkach może prowadzić między 
innymi do utraty możliwości korzystania z nabytej licencji. 

Arteterapia jako forma wsparcia przy barierze językowej 
Zofia Ugrynowicz, zosia_ugrynowicz@onet.pl, studentka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Huma-
nistycznospołeczny SWPS w Warszawie 

Arteterapia jest coraz dynamiczniej rozwijającą się dziedziną, dzięki coraz 
większego zainteresowania tą dziedziną, rozwojem technologicznym (możliwość 
badania pracy mózgu) oraz dziedzin pokrewnych takich jak np. psychologia. 

W wystąpieniu zostanie poruszona kwestia czym jest arteterapia, w jaki sposób 
pomaga pacjentom czy jakiej grupie osób może pomóc. Kolejna część przeznaczona 
jest na rodzaje arteterapii oraz możliwych zastosowaniach w przypadku pracy 
z osobami, które posługują się innym językiem niż naszym. W aktualnej sytuacji, 
gdzie coraz więcej obywateli Ukrainy przybywa do Polski, wzrasta zapotrzebowanie 
na wsparcie dla tych osób, zarówno w codziennym funkcjonowaniu jak i radzeniu 
sobie z wojną. Arteterapię można zastosować zarówno w świetlicach dla dzieci, 
młodzieży (które aktualnie są tworzone), na terenie szkół, przedszkoli, ale także 
w formie wsparcia dla dorosłych, seniorów.  

Warto zaznaczyć, że arteterapia może pomóc także obywatelom Polski w radze-
niu sobie z emocjami, wyciszeniem czy tłumaczeniem dzieciom wojny. Można 
wykorzystać elementy arteterapii zarówno w pracy w domu z naszym dzieckiem, 
jak i sami dla siebie czy jako np. nauczyciel w szkole. 
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Badanie postrzegania jakości życia przez studentów  
w czasie globalnej pandemii. Część 1 

Marta Jurczyk, martjur022@student.polsl.pl, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika 
Śląska; Marcin Bański, marcban311@student.polsl.pl, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-
Dydaktyczne, Politechnika Śląska; Aleksandra Cipora, alekcip868@student.polsl.pl, Wydział Orga-
nizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; Marta Jureczek, martjur395@student.polsl.pl, Wydział 
Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; Wiktoria Szram, wiktszr241@student.polsl.pl, 
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska 

Przeprowadzono badanie postrzegania jakości życia przez studentów Politech-
niki Śląskiej w trakcie globalnej pandemii. Tematyka jakości życia pojawia się 
w literaturze już od wielu lat – pierwszy raz pojęcie to pojawiło się po II wojnie 
światowej, rozumiano je wtedy jako dobrostan materialny. Wybuch pandemii 
SARS-CoV-2 wpłynął na wiele aspektów życia praktycznie każdego człowieka. 
Lockdown, jako następstwo pandemii, odbił ogromne piętno na systemie wartości 
oraz na postrzeganiu jakości życia zwłaszcza u młodzieży akademickiej, której to 
została odebrana możliwość swobodnego korzystania z zalet bycia studentem. 

Zastosowano metodę badawczą jaką jest badanie ankietowe z wykorzystaniem 
Formularza Google. Pytania miały formę zamkniętą i dotyczyły następujących 
obszarów życia: zdrowie fizyczne i psychiczne, rodzina i znajomi, aktywność fizyczna, 
hobby i pasje, poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jakość edukacji oraz czas wolny. 
Udało się zebrać 196 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy przez studentów 
następujących wydziałów: Organizacji i Zarządzania, Matematyki Stosowanej oraz 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W hierarchii użyto podziału na 8 obszarów. 
Wśród nich najważniejsze okazały się: rodzina, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz 
znajomi. Przeprowadzone badanie pozwala zrozumieć jaki wpływ miała pandemia 
na życie młodzieży akademickiej. Zmiany w ich życiu następują każdego dnia, więc 
warto prowadzić dalsze badania w tym temacie. 

Badanie postrzegania jakości życia przez studentów  
w czasie globalnej pandemii. Część 2 

Marta Jurczyk, martjur022@student.polsl.pl, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika 
Śląska; Marcin Bański, marcban311@student.polsl.pl, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-
Dydaktyczne, Politechnika Śląska; Aleksandra Cipora, alekcip868@student.polsl.pl, Wydział Orga-
nizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; Marta Jureczek, martjur395@student.polsl.pl, Wydział 
Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; Wiktoria Szram, wiktszr241@student.polsl.pl, 
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska 

Przeprowadzono badanie postrzegania jakości życia przez studentów Politech-
niki Śląskiej w trakcie globalnej pandemii. Została przeprowadzona ankieta, która 
opierała się na hierarchii wartości składającej się z 8 obszarów życia: rodzina, znajomi, 
zdrowie fizyczne i psychiczne, hobby/pasja, aktywność fizyczna, poczucie bezpie-
czeństwa i stabilności, jakość edukacji oraz czas wolny. Wśród nich najważniejsze 
okazały się: rodzina, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz znajomi. Na pytanie 
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dotyczące ogólnego postrzegania jakości życia 40% ankietowanych odpowiedziało, 
że nie uległa zmianie. Jednak, aż 33% uznało polepszenie jakości życia i tylko 23% 
pogorszenie, co pokazuje różnice względem pozostałych pytań, które nawiązywały 
do hierarchii wartości. Większość odpowiedzi wskazywała na niekorzystne oddzia-
ływanie pandemii na jakość życia ankietowanych. Postrzeganie jakości życia 
uzależnione jest od wielu zewnętrznych czynników oraz osobistych doświadczeń. 
Przeprowadzone badanie pozwala zrozumieć jaki wpływ miała pandemia na życie 
młodzieży akademickiej. Zmiany w ich życiu następują każdego dnia, więc warto 
prowadzić dalsze badania w tym temacie. 

Badanie świadomości pracowników urzędów śląskich miast  
na temat jakości życia mieszkańców 

Aleksandra Bengowska, alekben529@student.polsl.pl, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politech-
nika Śląska, www.polsl.pl/roz/; Natalia Adamczyk, nataada510@student.polsl.pl, Wydział Orga-
nizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, www.polsl.pl/roz/; Daniel Duda, danidud048 
@student.polsl.pl, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, www.polsl.pl/roz/ 

Celem pracy było zbadanie świadomości pracowników urzędów śląskich miast 
na temat jakości życia mieszkańców. Sprawdzono czy w tych miastach prowadzone 
są badania jakości życia i czy pracownicy są informowani o ich wynikach. Badania 
zostały przeprowadzone na próbie urzędów miejskich w trzech wybranych śląskich 
miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Metodą wykorzystaną w badaniu była 
ankieta, którą wypełnili pracownicy wyżej wymienionych urzędów. Wyniki badań 
świadczą o tym, że w miastach badania jakości życia mieszkańców są regularnie 
przeprowadzane, a ich wyniki po opracowaniu trafiają do osób decyzyjnych, które 
następnie mogą wprowadzać w życie miasta zmiany, poprawiające jakość życia. 
Ponadto, bardzo przydatne w temacie jakości życia w miastach są dla urzędników 
informacje od mieszkańców w postaci różnego rodzaju skarg i pochwał, napły-
wające do urzędu w różnych formach. Taki rodzaj komunikacji między tymi dwiema 
stronami pomaga wprowadzić odpowiednie zmiany w planowaniu budżetu miasta 
i w samym podejściu miasta do mieszkańców. 

Bezpłodność psa jako podstawa dochodzenia roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

Sławomir Korus, slawomirkorus@gmail.com, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, www.kul.pl; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, https://oirp.lublin.pl/ 

Stosownie do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zwierzę jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Z kolei art. 1 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące rzeczy. Stosowanie odpowiednich przepisów oznacza korzystanie 
z innych norm prawnych, które regulują jakąś inną problematykę, przy jedno-
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czesnym dostosowaniu ich znaczenia na potrzeby konkretnego przypadku. Oznacza 
to, że w sytuacji wystąpienia wad fizycznych lub prawnych kupionego zwierzęcia 
(psa), kupującemu przysługują określone roszczenia z tytułu rękojmi, uregulowane 
w Kodeksie cywilnym. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej 
z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową m.in. jeżeli nie ma właściwości, 
które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo 
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia jak również, jeżeli nie ma właściwości, 
o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. Celem niniejszego artykułu 
naukowego jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie czy bezpłodność 
psa może zostać uznana za jego wadę fizyczną, a jeżeli tak to czy w każdym przy-
padku. Z uwagi na specyfikę omawianego problemu posłużono się przede wszystkim 
metodą dogmatyczno-prawną, opierającą się na analizie tekstu aktów prawnych. 

Brexit a strategie międzynarodowych przedsiębiorstw 
Zuzanna Maleszewska, domagalazuzanna7@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Psychologii 
Biznesu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, https://ue.poznan.pl/ 

Celem pracy jest omówienie strategii międzynarodowych przedsiębiorstw w okresie 
Brexitu. Bardzo ważnym aspektem jest poruszenie historii Wielkiej Brytanii 
w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej jak i strukturę, zasady funkcjonowania 
oraz znaczenie Unii Europejskiej dla gospodarek. W pracy poruszono również kwestię 
działania przygotowawcze krajów ekonomicznie związanych z Wielką Brytanią jak 
ich konkurencyjność, wymiary konkurencyjności, strategię konkurowania, jak 
i pozycję konkurencyjną. Wielka Brytania jako pierwszy kraj członkowski, opuściła 
Unię Europejską, omówione zostały również wszystkie daty planowanego Brexitu 
oraz wyjaśnienie, dlaczego było ich więcej niż zapowiadana jedna. Poddano 
analizie przyczyny oraz konsekwencję jakie może stwarzać Brexit. W pracy rozważa 
się również pytanie czy Brexit jest impulsem dla innych krajów do uniezależnienia 
się od Unii czy wręcz przeciwnie – zacieśni to relację krajów członkowskich oraz jak 
zareagowały międzynarodowe przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii oraz krajów 
członkowskich. 

Charakterystyka osoby popełniającej przestępstwa gospodarcze. 
Jakościowa analiza wywiadów pogłębionych 

Agnieszka Tajak-Bobek, agnieszka.tajak-bobek@up.krakow.pl, Instytut Spraw Społecznych UP Kraków 

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja wyników jakościowej analizy wy-
wiadów pogłębionych, które zostały przeprowadzone z osadzonymi w 6 polskich 
zakładach karnych. Badani to skazani za przestępstwa gospodarcze w tym recy-
dywiści penitencjarni i osoby pierwszy raz skazane. Prezentowane wyniki stanowią 
część szerszych badań jakościowo-ilościowych, które zostały przeprowadzone 
w ramach pracy doktorskiej pt. „Charakterystyka i uwarunkowania procesu podej-
mowania decyzji przestępczej. Znaczenia dla oddziaływań resocjalizacyjnych”. 
Przedmiotem analizy będzie osoba decydenta i kwestie związane z motywacją do 
zachowań niezgodnych z prawem. Następną kwestią będzie zaprezentowanie emocji, 
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które w uznaniu badanych towarzyszyły badanym przed w trakcie i po popełnieniu 
przestępstwa. Kolejno zaprezentowana zostanie ocena swojego życia przestępczego 
dokonana przez badanych. Zostanie również przedstawiona własna oceną swojej 
osoby która została ukazana w analizowanych wywiadach. Ukazane zostaną 
również plany na przyszłość które snują sprawcy przestępstw gospodarczych. 

Curator Economy w Chinach – odpowiedź na specyfikę rynku,  
czy zapowiedź nadchodzących zmian w światowym  

handlu elektronicznym? 
Marceli Hązła, marcelihazla@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Trade Fair”, Instytut 
Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://ue.poznan.pl/pl/ 

Do niedawna działalność kuratorów internetowych kojarzona była głównie 
z branżami kreatywnymi i produktami cyfrowymi, jednak obecnie w Chinach można 
zaobserwować trend rozszerzania się ich obszaru zainteresowań także na najpo-
pularniejsze grupy produktów w handlu internetowym, jak kosmetyki, ubrania czy 
żywność. Przegląd najważniejszych trendów technologicznych, gospodarczych oraz 
kulturowych dowodzi, że choć w Państwie Środka wystąpiły wyjątkowo korzystne 
warunki umożliwiające rozkwit gospodarki kuratorskiej, to w niedalekiej przyszłości 
może się ona zacząć rozprzestrzeniać także na resztę świata. Wynika to między 
innymi z postępującej cyfryzacji gospodarek i społeczeństw, przesuwania się środka 
ciężkości światowej produkcji i konsumpcji w kierunku krajów azjatyckich oraz 
przeciążenia informacyjnego konsumentów wywołanego gwałtownie rosnącymi 
wydatkami na działalność marketingową na świecie. Działalność kuratorska pozwa-
lająca ograniczyć nadmiar wyboru, wzbudzić dodatkową refleksję przed zakupem 
produktów oraz zmniejszyć podatność konsumentów na przekazy marketingowe 
będzie więc mogła stanowić ważny punkt w dążeniu gospodarek krajów rozwi-
niętych do zrównoważonego rozwoju. 

Czy wzrost cen na polskim rynku nieruchomości w okresie pandemii 
SARS-CoV-2 miał istotny wpływ na rozwój polskich miast?  

Percepcja zjawiska na podstawie raportów polskich mediów 
Jadwiga Szymańska, jadwiga.szymańska@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska; Hanna 
Trojanowska, hanna.trojanowska@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska 

Media uważane są za ważny element życia społecznego i gospodarczego. Ich 
rolą jest informowanie społeczeństwa o ważnych zjawiskach, jakie maja miejsce 
w otaczającym nas świecie.  

W okresie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 media były bardzo często 
jedynym źródłem informacji oraz kontaktu z zewnętrznym światem. Lęk przed 
wychodzeniem z domu, ograniczenia kontaktów społecznych, praca zdalna oraz tak 
zwane „lock downy” w znaczący sposób zwiększyły rolę mediów jako źródła infor-
macji, ale także percepcji rzeczywistości w tym okresie. 
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W wystąpieniu dokonano interdyscyplinarnej analizy zjawisk zauważonych przez 
dziennikarzy i opisanych w artykułach zamieszczonych na różnych stronach 
w Internecie. Punktem wspólnym, jaki łączy te zjawiska są ceny nieruchomości 
w okresie pandemii. Natomiast obszarem zainteresowania objęte zostały takie obszary 
jak wskaźniki ekonomiczne (inflacja, PKB), społeczne (praca zdalna, nauka zdalna), 
kulturowe (preferencje do lokalizacji bliższych naturze, tak zwana „patodewelo-
perka”). Autorki przedstawiły najważniejsze elementy obrazu, jaki wyłania się 
polskich mediów tego okresu oraz dokonały próby naukowej interpretacji tych 
zjawisk. Szczególną uwagę zwrócono tym aspektom, jakie wpływają na kształt 
polskich miast. Niektóre z tych kierunków miały swój początek już przed pandemią, 
natomiast inne związane były ściśle z pandemią. Za pomocą metody analitycznej 
udowodniły tezę, że relacje polskich mediów z okresu pandemii SARS-CoV-2 miały 
istotny wpływ na percepcję kierunków rozwojów polskich miast w czasie tej 
pandemii, a niektóre z nich będą miały skutki dłuższe niż tylko okres pandemii.  

Dobra matka w narracji studentek pedagogiki 

Dorota Ruszkiewicz, dorota.ruszkiewicz@ujk.edu.pl, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

Współcześnie trudno o jasną definicję dobrej matki. Dzieje się tak dlatego 
ponieważ kobieta pełni wiele ról społecznych i ma możliwość wyboru stylów życia. 
Celem badań było poznanie wyobrażeń studentek pedagogiki o dobrej matce. 
Dlatego problem badawczy zawierał się w pytaniu: Jaki wizerunek dobrej matki 
mają studentki pedagogiki? W badaniach, którymi objęto 83 studentki pedagogiki 
Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego. Jako technikę badawczą przyjęto ankietę. Wyniki 
badań dowiodły, że dobra matka w narracji studentek pedagogiki, wychowanie dziecka 
opiera na zbudowaniu z nim bliskiego związku emocjonalnego. Od najmłodszych 
lat przygotowuje je do wypełniania określonych obowiązków. Nie stosuje kar nie-
pedagogicznych. Odwołuje się do rozmów z dzieckiem i tłumaczeniem mu co wolno, 
a czego nie. Jeśli matka chce ukarać dziecko powinna z repertuaru kar wybrać kary 
pedagogiczne. Ponadto dobra matka stawia dziecku granice w wychowaniu, tzn. nie 
spełnia wszystkich jego zachcianek i nie obarcza je swoimi problemami. Wreszcie 
dobra matka nie hołduje nadopiekuńczej postawie rodzicielskiej. Po urodzeniu 
dziecka przynajmniej rok pozostaje z nim w domu. Jeśli już chce przekazać opiekę 
nad dzieckiem komuś innemu to babci bądź innemu członkowi rodzinie. 
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Doświadczenie powrotnego szoku kulturowego  
a tożsamość adolescentów 

Karolina Koźmin 

Zainteresowanie różnorodnymi programami wymian międzykulturowych dla 
uczniów szkół średnichwzrosło w ostatnich latach. Zjawisko to stanowi wyzwanie 
na poziomie administracyjnym ipedagogicznym, jak i w obszarze psychologii. Okres 
adolescencji wiąże się z wieloma wyzwaniami, wśródktórych wymienić należy 
kryzys związany z kształtowaniem się tożsamości człowieka. Zjawisko to stano-
wiwięc bardzo interesujący przedmiot badań dla dyscypliny psychologii. W 2020 
roku przeprowadzonowywiady z adolescentami, którzy spędzili kilka miesięcy poza 
granicami Polski. Badania zostałyprzeprowadzone w paradygmacie teorii ugrunto-
wanej, a ich celem było zdobycie szerokiej perspektywy nadoświadczenia uczniów. 
Przedstawione zostaną wyniki analizy danych dotyczących relacji pomiędzy 
doświadczeniem wymiany a rozwojem tożsamości adolescentów, którzy powrócili 
zza granicy. Zebranymateriał badawczy poddano analizie z uwzględnieniem trzech 
wymiarów tożsamości – kulturowego, społecznego oraz indywidualnego. W wyniku 
przeprowadzonej analizy zaobserwowano powstaniespecyficznej tożsamości 
społecznej wśród badanych jednostek. W odniesieniu do tożsamości kulturowej 
zauważono jej przesunięcie na pogranicze kultury pochodzenia oraz kultury kraju 
goszczącego. Z koleitożsamość indywidualna uczestników badania może być 
określona za pomocą wyższych statusówtożsamości (Marcia, 1980). Na podstawie 
wyżej wymienionych wniosków opracowano szereg hipotez, które mogą stanowić 
punkt wyjścia dla dalszych badań. 

Działalność kulturalno-oświatowa i sportowa  
jako oddziaływanie wychowawcze 

Joanna Zemlik, zemlik@kielce.com.pl, Gabinet Stomatologii Dziecięcej, Instytut Pedagogiki, Wydział 
Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Joanna Langer, langer048@gmail.com, 
Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 

Karanie czynów społecznie nieakceptowanych funkcjonuje od początku istnienia 
zaawansowanych struktur państwowych. Początkowo kara miała wyłącznie funkcje 
represyjne. Od XIX wieku w systemach penalnych uwzględniono funkcje poprawcze 
kary, poprzez wszechstronne oddziaływanie zmierzające do przywrócenia społe-
czeństwu osoby respektującej porządek prawny. W jednostkach penitencjarnych 
organizowane są krajowe i międzynarodowe konkursy literackie, bajkopisania, 
muzyczne, teatralne, wernisaże prac malarskich, rzeźbiarskich, które oprócz wymiaru 
artystycznego mają oddziaływanie autokreacyjne. 

Celem pracy jest wskazanie na wszechstronność oddziaływania technik kulturalno-
oświatowych i sportowych na zmianę postaw społecznych kobiet odbywających 
karę pozbawienia wolności. 
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Materiał i metody: analiza wielości oddziaływań kulturalno-oświatowych 
i sportowych jako środków korygowania postaw społecznych, obserwowanych 
w latach 2019-2021 w Domu Matki i Dziecka. 

Wyniki: większość matek brała udział w zajęciach fakultatywnych, proponowa-
nych w ramach kompleksowych oddziaływań resocjalizacyjnych. 

Wnioski: wszechstronność oddziaływań kulturalno-oświatowych i sportowych 
skutkuje prawidłowym pełnieniem funkcji społecznych. 

Efektywność Kundalini jogi, jako interwencji opartej na uważności, 
w obniżaniu symptomów PTSD 

Kinga Beczek, kbeczek@st.swps.edu.pl, Katedra Psychologii Zdrowia, Wydział Psychologii, Uniwer-
sytet SWPS, www.swps.pl 

Celem prezentacji jest przedstawienie efektywności Kundalini jogi w obniżaniu 
symptomów PTSD.  

Zespół stresu pourazowego jest konsekwencją doświadczenia silnych stresorów 
wynikających z zagrożenia życia. Joga, jako forma medytacji uważności w ruchu, to 
zbiór wykonywanych pozycji, technik oddechowych, medytacji i relaksacji. Istnieje 
niewiele badań dotyczących skuteczności praktyki jogi w obniżeniu symptomów 
PTSD. Kundalini joga jest stylem jogi, wykorzystywanym w leczeniu osób z PTSD. 
Badania pokazują, że ten styl jogi, okazał się skuteczniejszy w obniżaniu objawów 
PTSD, niż inne style oraz równie skuteczna, co terapia poznawczo-bahawioralna. 

W badaniu przebadano 11 kobiet w wieku od 21 do 59. Przeprowadzono 
10 tygodniowy program 1,5 godzinnej Kundalini jogi. Wykonano trzy pomiary (przed 
interwencją, w 5 tygodniu jej trwania oraz po jej zakończeniu). Mierzono symptomy 
PTSD, depresji, lęku, zachowań suicydalnych, uważności oraz sprężystości psychicznej.  

Wykonano serię testów t dla prób zależnych, miary wielkości d Cohena oraz 
wskaźnik RCI.  

Stwierdzono spadek symptomów PTSD w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz 
spadek unikania, jednak ta różnica wystąpiła jedynie między pierwszym a drugim 
pomiarem. Wystąpił również spadek zachowań suicydalnych między drugim 
a trzecim pomiarem.  

Program jogi Kundalini okazał się być efektywny w obniżaniu symptomów PTSD.  

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami 

Dariusz Szrejder, dariusz.szrejder@uwr.edu.pl, Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, 
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski 

Ustawa o dostępności wprowadziła w życie procedury wzmacniające uczestnictwo 
osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) w życiu 
publicznym. Obowiązkowo każdy podmiot publiczny stwarza warunki architekto-
niczne, komunikacyjne, proceduralne umożliwiające samodzielne funkcjonowanie 
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pracowników oraz osób z zewnątrz (klientów, odwiedzających) w budynku, na terenie 
zarządzanym przez podmiot publiczny.  

Zasady dostępności otwierają wiele niedostępnych dotychczas przestrzeni 
(fizycznych, organizacyjnych, itp.), co uznać należy za korzystne rozwiązanie 
w skali jednostkowej oraz całego społeczeństwa.  

Stworzenie warunków do samodzielności, bez względu na możliwości fizyczne, 
psychiczne, sensoryczne jest wprawdzie celem długoterminowym, jest jednak roz-
wiązaniem, które nakłada także określone obowiązki na pracowników podmiotów 
publicznych, organizacji pozarządowych. 

Zgodnie z tymi wytycznymi osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo 
oczekiwać dostępu do usług publicznych dostosowanego do własnych potrzeb 
i możliwości, mają prawo korzystać z przestrzeni publicznych, obiektów, imprez.  

Zarządcy obiektów/terenów mają określone obowiązki związane z bezpieczeń-
stwem osób przebywających w ich obrębie. Procedowane są zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przeciw pożarowe, w myśl, których każdy użytkownik danej 
przestrzeni ma prawo liczyć, w razie konieczności, na pomoc i zapewnienie 
bezpiecznej ewakuacji. 

Dostępność, potencjalnie, stwarza sytuacje, w których osoby ze szczególnymi 
potrzebami, mające problemy z samodzielną ewakuacją będą potrzebowały specjal-
nych procedur, sprzętu, asysty, umiejętności, aby w razie potrzeby bezpiecznie 
opuścić zagrożony obszar. 

Poniższa praca pokazuje ogólne zasady i możliwości dotyczące ewakuacji osób 
ze szczególnymi potrzebami, bazując na doświadczeniach instytucji pomocy 
społecznej, służb ratowniczych, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
w miejscu pracy. Intencją autora jest pokazanie ogólnych zasad, które można 
odpowiednio zmodyfikować w zależności od specyfiki podmiotu lub indywidual-
nych potrzeb osób przebywających na terenie, w obiekcie. Proponowane jest 
przygotowanie Indywidualnych Planów Ewakuacji, uwzględniających potrzeby 
i możliwości pracownika, klienta. 

Filozofia komplementu 

Bartosz Rakoczy, rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Pu-
blicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, www.law.umk.pl 

Komplement jako fenomen ma złożoną strukturę. Rozpoczyna się bowiem od 
dostrzeżenia określonej osoby i wyłuskania jej z grona innych osób. Następnym 
jego elementem jest dostrzeżenie w tej osobie jakiegoś zjawiska pozytywnego 
czego, co wzbudza zainteresowanie, przyciąga uwagę i odbierane jest jako wartość. 
Wreszcie trzecim elementem jest wyartykułowanie tych przeżyć i ocen nie tylko 
w kierunku innych osób, ale przede wszystkim w kierunku osoby, której ten kom-
plement dotyczy. Następnie zauważyć można płaszczyznę odbioru tego komple-
mentu przez adresata z podkreśleniem jego reakcji. Komplement nie jest zatem 
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jedynie zjawiskiem filozoficznym, ale stanowi również przeżycie psychologiczne, 
a także socjologiczne. Z punktu widzenia jurydycznego jest to jednak zjawisko 
irrelewantne, albowiem ustawodawca nie zajmuje się tego typu relacjami między-
ludzkimi. Zajmuje się on jedynie negatywnymi wypowiedziami osób na swój temat, 
a ujmuje reakcje jurydyczną w ramach ochrony dóbr osobistych. Komplement może 
być traktowany jako rzeczywistość prawna jedynie w wymiarze ewentualnego 
przestępstwa stalkingu. 

Identyfikacja zmian w modelach biznesu szkół tańca  
na skutek pandemii COVID-19 

Ewelina Kostępska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Obserwowane ciągłe i dynamiczne zmiany otoczenia, postęp technologiczny, 
ewolucja branż i sektorów oraz zróżnicowanie preferencji konsumentów wymusza 
wzrost poziomu innowacyjności i profesjonalizacji w zarządzaniu, efektem czego 
tradycyjne modele zarządcze wzbogacone są o element zarządzania strategicznego: 
model biznesu. 

Wystąpienie zostanie poświęcone identyfikacji zmian w strukturze zmian roz-
wojowych modeli biznesu szkół tańca pod wpływem determinantów egzogenicz-
nych i endogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń epidemicznych. 
Na czas obowiązywania obostrzeń zajęcia w formie stacjonarnej zostały całkowicie 
zawieszone, zaś w walce o utrzymanie się na rynku niektóre z przedsiębiorstw 
przeniosły obszary prowadzonej przez siebie działalności do Internetu. Po zdjęciu 
restrykcji część ludzi nadal unikała angażowania się w życie społeczne co znacząco 
odbiło się na kondycji finansowej przedsiębiorstw. Rozwiązaniem tego problemu 
w istocie może być zmiana modelu biznesu ukierunkowana na wykorzystanie techno-
logii cyfrowych które służyć będą świadczeniu usług zajęć prowadzonych w zdalnej 
formie oraz będą obecne w innych procesach zachodzących w przedsiębiorstwie 
tworzących przy tym nowe wartości. Niniejsze wystąpienie zostanie poświęcone 
prezentacji wyników z przeprowadzonego badania poświęconego ustaleniu kierunków 
rozwoju branży tanecznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Pandemii 
COVID-19 na funkcjonowanie szkół tańca. 

Informacja kodem dostępu do współczesnego świata 

Monika Miller, monika.miller@wat.edu.pl, Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

Dla człowieka żyjącego w trzeciej dekadzie XXI wieku, informacja stała się 
swoistym kodem dostępu, hasłem, kluczem do otaczającego świata. W wystąpieniu 
przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące istoty informacji, jej znaczenia 
oraz wyzwań i zagrożeń, które wiążą się z obszarem bezpieczeństwa informa-
cyjnego państwa. Podjęto próbę odpowiedzi na kluczowe pytania: Jak informacja 
zmieniła funkcjonowanie społeczeństw w ujęciu jednostkowym, ale i globalnym? 
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Dlaczego stała się współcześnie towarem cenniejszym niż złoto czy diamenty? 
W jaki sposób nowoczesne technologie wpłynęły na jej rozwój? Dlaczego człowiek 
nie umie już żyć bez informacji? Rozważania będące przedmiotem wystąpienia 
wynikają z analizy literatury oraz obserwacji uczestniczącej. W wystąpieniu 
ukazano siłę oddziaływania informacji, jej przemiany i znaczenie nowoczesnych 
technologii w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Omówiono aktualne 
aspekty problematyki bezpieczeństwa informacyjnego, które wiążą się z pojęciem 
walki informacyjnej i jej narzędziami – propagandą i dezinformacją. Zaakcento-
wano potrzebę umacniania bezpieczeństwa informacyjnego państwa i konieczność 
odpierania zagrożeń, które wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych, 
stanowią nowe wyzwania na przyszłość. 

Instytucje pomocy społecznej  
w perspektywie działań interdyscyplinarnych 

Jarosław Rutkowski, jaroslaw.rutkowski@phdstud.ug.edu.pl, Wydział Nauk Społecznych, Uniwer-
sytet Gdański 

Współczesne problemy społeczne są zjawiskami o złożonej naturze, dlatego ich 
rozwiązywanie przez instytucje pomocy społecznej wymaga wyjścia poza utrwalone 
schematy działania. Dlatego wypracowywanie przez samorząd lokalny optymalnych 
form wsparcia społecznego jest możliwe w ramach działań interdyscyplinarnych. 
W podejściu interdyscyplinarnym, wykraczającym poza działania sektorowe, 
łatwiej kształtować szeroką ofertę usług społecznych i rozwijać przestrzenie troski 
we wspólnotach lokalnych.  

W polskim systemie pomocy społecznej kluczową rolę pełnią ośrodki pomocy 
społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. To obecne na terenach gmin 
i powiatów jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które realizują działania 
interdyscyplinarne na rzecz zaspokojenia niezbędnych potrzeb i poprawy jakości 
życia ludzi cierpiących, wymagających pomocy.  

Wskazano, że budowanie przez instytucje pomocy społecznej zróżnicowanych 
formy wsparcia na rzecz i z udziałem osób potrzebujących wymaga rozwoju komu-
nikacji wzajemnej. Niezbędnym elementem projektowania i rozwoju optymalnych 
form wsparcia i aktywności podopiecznych są relacje społeczne między uczestni-
kami danego pola praktyki, z ich udziałem, kadry instytucji pomocy społecznej oraz 
mieszkańców. To w gminie, na terenie powiatu wspólnota lokalna troskliwa 
o osoby potrzebujące wsparcia poszerza pole dialogu obywatelskiego i partycypacji 
społecznej. Jednocześnie działania instytucji pomocy społecznej na rzecz integracji 
społecznej swoich mieszkańców, kształtowania ich rozwoju we wspólnocie lokalnej, 
wyrastają z myślenia o ich twórczym, bezpiecznym zamieszkaniu, byciu w domu 
jako byciu w-miejscu, złączonym z byciem na-miejscu. 
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Interdyscyplinarne przedmioty wsparcia  
jako narzędzia kształtowania myślenia analitycznego u studenta 

Małgorzata Makowska, malgorzata.makowska@ujk.edu.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Filia 
w Sandomierzu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://ujk.edu.pl 

Praktyka akademicka i analiza rynku pracy wskazują, iż zarówno absolwenci 
szkół średnich, jak i studiów wyższych posiadają niewielki repertuar tzw. umie-
jętności miękkich, jakże przydatnych we współczesnym świecie. Znikoma wiedza 
dotycząca reakcji mózgu i ciała na różne sytuacje stanowi jedno z podstawowych 
źródeł wielu ludzkich problemów. Współczesny człowiek często nie rozumie 
w pełni zjawisk w przestrzeni społecznej, bo nie rozumie samego siebie.  

W ramach dobrych praktyk w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
wprowadzono do programu studiów przedmioty wsparcia, mające wypełnić tę lukę 
edukacyjną. W Filii w Sandomierzu realizowano dwa autorskie przedmioty: Psycho-
biologiczne podstawy mowy ciała oraz Biologia komunikacji i relacji między-
ludzkich, prowadzone przez adiunkta UJK z certyfikatem ICI i NLP. Treść ćwiczeń 
to interdyscyplinarna i oparta na nowych odkryciach wiedza z obszaru neuronauk, 
biologii, psychobiologii, dietetyki, zarządzania, psychologii, coachingu i NLP. 
Studentom zaprezentowano działanie ludzkiego mózgu, umysłu, emocji, stresu, 
mowy ciała, motywacji, odporności psychofizycznej, komunikacji i budowania 
relacji jako narzędzi współczesnego człowieka.  

Obserwacja zajęć i ich ewaluacja wskazują na ogromne zainteresowanie 
studentów powyższymi treściami, z którymi nie zetknęli się na wcześniejszych 
etapach edukacji. Podczas zajęć kształtowano ich umiejętność analitycznego, 
interdyscyplinarnego postrzegania świata i motywowano do samopoznania. 

Interdyscyplinarny wymiar pracy pedagoga szkolnego 

Beata Ciupińska, beata.ciupinska@ujk.edu.pl, Zakład Edukacji i Profilaktyki Wychowania, Instytut 
Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia 
w Piotrkowie Trybunalskim, www. https://unipt.pl 

Stawisko pedagoga szkolnego wpisało się na stałe w rzeczywistość polskich 
szkół Jednak opisanie jednolitego modelu pracy na tym stanowisku nie jest łatwym 
zadaniem, gdyż w zależności od potrzeb konkretnego środowiska szkolnego pre-
ferowane są odmienne zapatrywania na realizację zadań zawodowych przez peda-
goga. Celem poniższego opracowania jest analiza zadań stawianych przed pedago-
giem szkolnym i ustalenie najistotniejszych obszarów integrowania, podczas realizacji 
zadań zawodowych, wiedzy różnych subdyscyplin pedagogiki oraz innych nauk. 

W niniejszej pracy przedstawiono ewolucję podejścia do realizacji zadań przez 
pedagogów szkolnych w świetle przepisów prawa oświatowego. Ukazano ponad to 
ich rolę w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku 
szkolnym. Podjęto także refleksję nad specjalizacją i integracją wiedzy w pracy 
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pedagoga szkolnego, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście opubli-
kowanych wyników badań naukowych. 

Analiza pokazuje wielowymiarowość pracy pedagogów szkolnych. Realizacja zadań 
zawodowych wiąże się z koniecznością podnoszenia kompetencji, zdobywania do-
datkowych kwalifikacji i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania proble-
mów podmiotów oddziaływań. Zasadnym zdaje się być podjęcie badań naukowych 
nad modelami pracy pedagogów szkolnych oraz ich interdyscyplinarnym wymiarem. 

Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego 
jako generalny akt administracyjny 

Sławomir Jasiński, slawomir.wojciech.jasinski@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, www.wpia.uw.edu.pl/pl 

15 lipca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zakazy w przed-
miocie wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w określonych przypadkach oraz 
zakresie zastosowania. 

W uzasadnieniu wskazanej wyżej decyzji zawarto kolejno: zwięzły opis rynku 
ubezpieczeń, związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, działania 
Komisji Nadzoru Finansowego na rynku ubezpieczeń (o charakterze regulacyjnym, 
analitycznym, nadzorczym oraz w zakresie współpracy z innymi organami 
państwowymi). 

Następnie, Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła charakterystykę wpro-
wadzanych zakazów oraz obszerne uzasadnienie faktyczne ich wprowadzenia, 
wskazując przy tym między innymi na powstanie poważnych obaw, dotyczących 
ochrony inwestorów, niewystarczający stopień przeciwdziałania zagrożeniom 
w dziedzinie ochrony inwestorów w ramach istniejących wymogów regulacyjnych 
w prawie Unii Europejskiej. 

W kolejnych częściach wyżej wymienionej decyzji, organ nadzoru poinformował 
o przekazaniu zawiadomienia w przedmiocie omawianej interwencji produktowej 
do Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Eme-
rytalnych, konsultacjach z zakładami ubezpieczeń, objętymi zasięgiem interwencji 
produktowej. Komisja Nadzoru Finansowego sprecyzowała również zakres pod-
miotowy, terytorialny oraz przedmiotowy wprowadzanej regulacji oraz jej moment 
wejścia w życie. 

Jak odebrać obywatelom wolność, czyli o łamaniu praw człowieka 
w Chińskiej Republice Ludowej 

Gabriela Sobiło, gabsobil@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, 
www.prawo.ug.edu.pl 

Mimo, iż prawa człowieka powinny stanowić gwarancję ochrony jednostki przed 
jej naruszeniem przez państwo i przez inne osoby, to niestety to właśnie rządzące 
partie stają się podmiotami, które ich nie egzekwują. Jednym z krajów, w których 
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od lat obserwuje się proceder nagminnego łamania praw człowieka jest Chińska 
Republika Ludowa. Poprzez procesy inwigilowania i kontroli całego życia obywatele 
Państwa Środka pozbawieni są podstawowych praw. Notorycznie pojawiające się 
prześladowania, manipulacje oraz cenzurowanie praktycznie całego życia obywateli 
sprawiają, iż chiński reżim zaczyna stopniowo zagrażać już nie tylko krajowemu, 
ale również międzynarodowemu systemowi praw człowieka. Szczególnie niebez-
pieczny wydaje się fakt, że w XXI wieku Chiny stanowią jeden z głównych świa-
towych partnerów handlowych, co sprawia, że rząd chiński może wpływać na 
zdanie swoich zachodnich kontrahentów i tym samym ograniczyć kierowaną przez 
nich krytykę względem polityki Chin. Łamanie podstawowych praw i wolności 
obywatelskich nasiliło się wraz z wybuchem epidemii COVID-19, który wpłynął na 
zwiększenie kontroli i ingerowanie w najbardziej intymne i wrażliwe aspekty życia 
wszystkich mieszkańców Chin.  

Niniejsze wystąpienie ma na celu przedstawienie istoty problemu jakim jest 
dokonująca się od lat polityka inwigilacji społeczeństwa chińskiego. Stanowi 
również próbę odpowiedzi na pytanie, czy proces ten można jeszcze zatrzymać.  

Jakość życia seniorów w kontekście doskonalenia kompetencji 
społecznych pracowników instytucji opiekuńczych  

na podstawie kursu online „Zrozumieć seniora” 
Magdalena Ślazyk-Sobol, magdalena.slazyk-sobol@uwr.edu.pl, Instytut Psychologii Uniwersytet 
Wrocławski; Justyna Śniecińska, justyna.sniecinska@uwr.edu.pl, Instytut Psychologii Uniwersytet 
Wrocławski 

Dbanie o jakość życia osób starszych nie jest możliwe bez wspierania tych, którzy 
się seniorami zajmują – lekarzy, opiekunów instytucjonalnych czy tych, którzy 
samodzielnie w domu dbają o bliskie sobie osoby starsze. To właśnie te osoby 
dzięki swej obecności i podejmowanym przez siebie działaniom mają wpływ na 
jakość życia osób starszych. Jest to szczególnie istotne w czasie pandemii, gdy dla 
części seniorów opiekunowie stają się jedynym źródłem zaspokojenia potrzeb. Stąd 
inspiracja do opracowania kursu online rozwijającego kompetencje społeczne 
opiekunów osób starszych, który powstał w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Ideą kursu było wypełnienie istniejącej na rynku luki i jedno-
cześnie udostepnienie go dla każdego, niezależnie od aktualnej sytuacji pandemicznej. 
W opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych wśród 
odbiorców kursu w zakresie percepcji wyzwań, oczekiwań i trudności związanych 
z podwyższaniem własnych kompetencji a tym samym podnoszeniem jakości życia 
seniorów.  

Z kursu korzysta już kilkaset placówek świadczących instytucjonalną opiekę nad 
osobami starszymi z całej Polski. Jest przeznaczony także dla tych, którzy opiekują 
się swoimi bliskimi w domu. Dotąd często osoby te były pozostawione bez wsparcia. 
Dzięki naszemu kursowi mogą dowiedzieć się, jak skutecznie zadbać o jakość życia 
swoich bliskich. 
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Kompetencje ekonomiczne inżyniera logistyka 

Joanna Nowicka, jnowicka@puas.pl, Instytut Techniczno-Przyrodniczy, Państwowa Uczelnia 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, www.puas.pl 

Logistyk to zawód wymagający kompetencji interdyscyplinarnych, będących 
szerokim wachlarzem umiejętności technicznych, interpersonalnych i społecznych. 
Wiedza ekonomiczna w zakresie podstawowych wielkości ekonomicznych np. 
kosztów, rachunku zysków i strat, a także kompetencji w zakresie ekonomicznych 
czynników innowacyjności, konkurencyjności i globalizacji w kontekście analizy 
rentowności procesów i systemów logistycznych wydaje się na tyle kluczowa co 
niezbędna. Koncepcje logistyczne w praktyce wykorzystują ekonomiczne metody 
optymalizacji, jak i metody rachunku kosztów docelowych. Specjaliści logistycy 
zwiększają przychody, rozwijają produkty, budują łańcuchy dostaw i sieć part-
nerstwa, wspierają funkcję marketingowa przedsiębiorstw i podejmują decyzje na 
tyle kompleksowe że mają odniesienie do kapitału rzeczowego i finansowego 
zaangażowanego w procesy logistyczne.  

Celem pracy było przedstawienie, analiza i interpretacja wyników badań ankie-
towych dotyczących kompetencji ekonomicznych logistyka – przeprowadzonych 
w 2019 roku a wzbogaconych o wyniki wywiadów swobodnych online w 2020 r. wśród 
studentów PWSZ AS w Wałbrzychu na kierunku logistyka uczących się w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym. Podstawową hipoteza badawczą było założenie: 
bez kompetencji ekonomicznych – komplementarnych do specjalistycznych – 
zawodowych – logistycy nie osiągnęliby możliwości wykonywania swojej funkcji 
zawodowej na najwyższym poziomie. Autorka skonfrontowała wyniki przeprowa-
dzonych badań z wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec logistyków 
w latach 2019 i 2020. Praca składa się z trzech części – w pierwszej części autorka 
definiuje kompetencje ekonomiczne inżyniera logistyka, w drugiej części poddaje 
analizie i interpretacji wyniki badań. Trzecia część zestawienie postulatów 
i wyników badań na rzecz rekomendacji wobec dydaktyki.  

Efekty badań to ważna wskazówka w komponowaniu programu nauczania, 
a także dydaktyce przedmiotów ekonomicznych kierunkowych a także współpracy 
uczelni z otoczeniem gospodarczym.  

Koncepcja wsparcia seniorów inspirowana metodą Marii Montessori 

Marzena Sondej, pocaa@wp.pl, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet 
Rzeszowski 

Podczas wystąpienia poruszony zostanie temat, wykorzystania pedagogiki Marii 
Montessori w celu poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku. Wykład roz-
pocznie się od wstępu, gdzie nastąpi wprowadzenie w temat. Kolejna część będzie 
obejmowała krótkie przedstawienie sylwetki Marii Montessori oraz ogólne zało-
żenia jej pedagogiki. Główna część wystąpienia skupi się na holistycznym wsparciu 
osób w podeszłym wieku oraz aktywacji sensorycznej. Przybliżone zostaną główne 
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obszary działalności wg M. Montessori (obszar: religijności, ćwiczeń, zmysłów, 
językowy, matematyczny, ogólnoświatowy, muzyczny) i propozycje zadań stawianych 
seniorom w ich obrębie. Na koniec przedstawiona zostanie implementacja pewnych 
założeń pedagogiki M. Montessori i zaprezentowanie praktycznych przykładów 
ćwiczeń. Najważniejszym aspektem całego wystąpienia jest, zwrócenie uwagi na 
postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost oczekiwanej długości 
życia. Autorka będzie starała się ukazać sposoby wpływające na poprawę jakości 
ostatnich lat życia seniorów, które wynikają z współudziału różnych czynników, 
w tym tych inspirowanych pedagogiką M. Montessori. 

Korporacje transnarodowe jako źródło dysproporcji ekonomicznych 

Karolina Pięta, karolina.pieta@kul.pl, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecz-
nych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Szczególną cechą współczesnego społeczeństwa są nieustannie pogłębiające się 
dysproporcje ekonomiczne nie tylko pomiędzy samymi jednostkami, ale także 
całymi krajami. Dysproporcje ekonomiczne są problemem istniejącym od wielu lat, 
jednak ich bezustanne pogłębianie się jest wynikiem intensywnych działań 
zawłaszczania rynków poprzez ogromne przedsiębiorstwa międzynarodowe. Zarówno 
w literaturze polskiej jak i zagranicznej korporacje transnarodowe uznawane są za 
jedne z najważniejszych aktorów gospodarki światowej, mających ogromny wpływ 
na lokalne rynki w obrębie których działają. 

Celem referatu jest omówienie problematyki korporacji transnarodowych, które 
w wyniku procesów globalizacji stały się jednymi z najpotężniejszych aktorów na 
rynkach całego świata przyczyniając się tym samym do postępujących dysproporcji 
ekonomicznych jak i nierówności społecznych w krajach zarówno słabiej jak i lepiej 
rozwiniętych. W referacie podjęto także kwestie zwalczania nierówności oraz 
wyrównywania szans jak i dążenia do zrównoważonego rozwoju odnosząc się do 
instytucji i organizacji oraz szeregu programów pomocowych, które poprzez swoje 
działania na rzecz podmiotów społecznych próbują zniwelować choć w małym 
stopniu występujące różnice. Ponadto dążono także do próby odpowiedzi na 
pytanie, gdzie tak naprawdę tkwi problem korporacji transnarodowych względem 
społeczeństwa? 

Kościół wobec utraty autorytetu 

Grzegorz Krawiec, grzegorz.wiktor.krawiec@gmail.com, redakcja czasopisma „Miłujcie się!” 

Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na załamanie się autorytetów w okresie 
ponowoczesności. Problem ten przekłada się na sytuację Kościoła notującego 
spadek osób deklarujących swoją wiarę i zaangażowanie religijne, co sygnalizuje 
brak kompetencji ludzi Kościoła w starciu z wyzwaniami zmieniającego się świata, 
w tym z teoriami naukowymi. Metodyka badań oparta jest o badania socjologiczne, 
a także analizę tekstów źródłowych chrześcijaństwa. Wnioskiem z analizy jest 
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przekonanie, że przemiany społeczne rodzą wyzwania konieczności uaktualniania 
przesłania Ewangelii w nowych warunkach. Jednym z możliwych sposobów odpo-
wiedzi jest miłość jako treść chrześcijaństwa i istota Boga oraz konieczność 
przeniknięcia nauczania Kościoła miłością, jako czynnik nadający sens sytuacjom 
kryzysowym i powoduje wzrost religijności (np. niektórzy Żydzi przetrwali 
Holokaust dzięki życzliwości chrześcijan i potem się nawrócili). Rodzi to wnioski 
o potrzebie „powrotu Kościoła do pierwotnej miłości” (zob. Ap 2,4), pozwalającej 
zaspokoić potrzeby ludzi, pomoże im przetrwać sytuacje kryzysowe i odbudować 
ład społeczny. Podkreślenia wymaga nowość takiej perspektywy jako rozwiązanie 
konfliktu wiara – nauka poprzez wykazanie, że wiara chrześcijańska sprowadza się 
do świadomego wyboru miłości, będącej istotą Boga i imperatywem, co wymaga nie 
tyle metodologii naukowej, ile przemiany postaw i zachowań pod wpływem 
doświadczenia tejże miłości ze strony Boga i Jego wyznawców. 

Łączenie modeli uczenia głębokiego i GARCH w prognozowaniu 
zmienności i ryzyka na rynkach finansowych 

Jakub Michańków, jakub.michankow@phd.uek.krakow.pl, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie; Łukasz Kwiatkowski, kwiatkol@uek.krakow.pl, Katedra Ekonometrii 
i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Janusz Morajda, morajdaj 
@uek.krakow.pl, Katedra Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

W badaniach zostaną wykorzystane autorskie propozycje modeli hybrydowych, 
łączących sieci neuronowe uczenia głębokiego z ekonometrycznymi modelami klasy 
GARCH. Stworzone w ten sposób narzędzia zostaną zastosowane w prognozowaniu 
zmienności i ryzyka wybranych aktywów finansowych. Spośród modeli klasy GARCH 
zostaną rozważone cztery specyfikacje: GARCH, EGARCH, GJR-GARCH oraz 
APARCH. Z kolei spośród technik uczenia maszynowego wykorzystane zostaną 
neuronowe głębokie sieci rekurencyjne typu GRU. W eksperymentach badawczych 
analizie zostaną poddane dzienne logarytmiczne stopy zmian wartości trzech 
aktywów: indeksu S&P500, złota (XAU/USD) oraz kryptowaluty Bitcoin (BTC/USD). 
Wybrane instrumenty reprezentują zróżnicowane segmenty rynku finansowego 
i charakteryzują się odmienną dynamiką zmienności. Jako główna miara zmienności, 
służąca do określenia wartości funkcji celu w modelu hybrydowym, wykorzystany 
będzie estymator bazujący na zakresie cen, zaproponowany przez Garmana i Klassa, 
dodatkowo uwzględniający różnicę pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia. Uzyskane 
prognozy wykorzystane zostaną w dalszej części badań do szacowania miar ryzyka 
w postaci wartości zagrożonej (VaR) oraz oczekiwanego niedoboru (ES), z pozio-
mami tolerancji wynoszącymi 5% i 1%. Uzyskane wyniki zostaną następnie porów-
nane pod kątem oceny trafności prognoz zmienności i ryzyka, a następnie w celu 
wskazania najlepszych modeli.  
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Media a lęk przed przestępczością (fear of crime) –  
świadomość i ocena zjawiska przez opinię publiczną 

Joanna Piotrowska, kotkagertruda@gmail.com, Uniwersytet Warszawski; Daniel Mider, d.mider 
@uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski 

Hipotezy odnoszące się do oddziaływania mediów od dawna wskazują na 
korelację pomiędzy konsumpcją mediów a lękiem przed przestępczością. Wyko-
rzystując dane zebrane w toku ilościowych badań empirycznych na ogólnopolskiej 
próbie dorosłych Polaków eksplorujemy związki pomiędzy typem konsumowanych 
mediów, a charakterystykami socjodemograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie, 
wykonywany zawód, wielkość miejsca zamieszkania, dochody) i psychograficznymi 
(autoidentyfikacja polityczna, postawy wobec religii) respondentów. W analizach 
wykorzystano baterię statystyk deskryptywnych oraz indukcyjnych, w tym metody 
regresyjne. W przypadku tej ostatniej metody zogniskowano się badaniu poziomu 
lęku przed przestępczością wśród trzech następujących typów konsumentów treści 
medialnych: konsumentów mediów tradycyjnych (prasy, radia, telewizji), konsu-
mentów mediów nowych (internetowych, niezwiązanych z „tradycyjnymi” mediami 
portali internetowych, mediów społecznościowych) oraz reprezentantów mieszanki 
dwóch ww. typów. Weryfikujemy hipotezę mediów jako mnożnika przestępczości 
rozumianego jako pozytywna korelacja pomiędzy typem i intensywnością konsu-
mowanego medium, a lękiem przed określonymi rodzajami przestępczości. 

Neurobiologiczne uwarunkowania romantycznych uczuć –  
przegląd badań 

Wioletta Karina Ozga, w.k.ozga@gmail.com Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, 
Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wczesne etapy nowego romantycznego związku charakteryzują się intensywnym 
uczuciem euforii, dobrego samopoczucia i zaabsorbowania romantycznym partnerem. 
Badania neuroobrazowania wiążą te odczucia z aktywacją systemów nagrody 
w ludzkim mózgu. Wysoka wartość nagrody międzyludzkiej jaką jest bliskość i dotyk to 
kluczowy mechanizmem ułatwiającym utrzymanie trwałego romantycznego mono-
gamicznego związku. Donosowe podanie oksytocyny selektywnie zwiększa subiek-
tywną przyjemność z dotyku partnera zwiększając zarazem aktywacje struktur układu 
nagrody – jądra półleżącego i przedniej kory zakrętu obręczy – w porównaniu do 
aplikacji placebo. Aktywność neuronalna w jądrze półleżącym podczas dotyku 
partnera jest pozytywnie skorelowana z oceną jakości relacji romantycznej. Biorąc 
pod uwagę naturalnie wytwarzaną, przez organizm badanej osoby, oksytocynę, wzrost 
jej poziomu jest tym większy im niższe zaangażowanie w związek deklaruje partner 
romantycznej relacji. Potwierdza to model relacji międzyludzkich „identyfikuj 
i inwestuj” również w romantycznych związkach. W sytuacji rozbieżności pomiędzy 
oceną swojego zaangażowania i partnera, organizm w naturalny sposób zwiększa 
wytwarzanie tego hormonu bliskości, w celu utrzymania monogamicznego związku. 
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Wyniki wielu badań wskazują, że już samo oglądanie zdjęć romantycznego partnera, 
wywołuje ulgę w bólu i powoduje aktywacją neuronalnych ośrodków układu nagrody. 
Większa pobudzenie neuronalne układu nagrody podczas oglądania romantycznych 
obrazów jest obserwowane u monogamicznych niż poligamicznych mężczyzn. 
Monogamiści i poligamiści nie różnią się natomiast aktywacją struktur układu 
nagrody podczas oglądania bodźców seksualnych. 

Niekonwencjonalność terapii z udziałem psa 

Ewelina Franczyk-Sikorska, ewelina.franczyk@doctoral.uj.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Spo-
łecznych, Uniwersytet Jagielloński, www.social-sciences.phd.uj.edu.pl 

Celem wystąpienia było przedstawienie terapii z udziałem psa (Animal Assisted 
Therapy) będącej częścią składową Animal Assisted Intervention. W świetle założeń 
opracowanych przez międzynarodowe organizacje, zaprezentowane zostały stan-
dardy jej stosowania.  

Skoncentrowano się na ukazaniu sfer, na które oddziaływać można stosując 
terapie z udziałem psa. Zwrócono uwagę na kompetencje, jakie powinna posiadać 
osoba, która tak niekonwencjonalną metodę pracy chce stosować oraz jakie cechy 
i umiejętności powinien posiadać pies, współtworzący duet terapeutyczny. Pod-
kreślono, że formalne regulacje stanowią fundament efektywnej terapii. Odnie-
siono się do przepisów prawnych, jakie obecnie funkcjonują w Polsce oraz jakie 
mogą mieć konsekwencje w praktyce edukacyjnej, pewne niedomówienia w ich 
obrębie.  

Wskazówek, jak przygotować się do prowadzenia w sposób prawidłowy terapii 
z udziałem psa, dostarczają międzynarodowe organizacje. Przedstawione zostały 
wytyczne dotyczące dobrostanu osób biorących udział w interwencji, a także psów 
w nich uczestniczących, które powinny być uwzględniane podczas planowania oraz 
realizacji terapii.  

Podkreślono, że terapia z udziałem psa stosowana może być we wszystkich 
grupach wiekowych, a o jej efektywności świadczą wyniki badań, które odnaleźć 
można w literaturze. Wskazano na rolę edukacji, w obrębie której powinno pro-
mować się prawidłowe korzystanie z tej niekonwencjonalnej metody, z uwzględ-
nieniem standardów międzynarodowych.  

O zastosowaniu kart kontrolnych  
do monitorowania przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce 

Tomasz Stachurski, tomasz.stachurski@uekat.pl, Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, www.ue.katowice.pl 

Pandemia COVID-19 stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia 
publicznego na świecie. Oprócz skutków zdrowotnych pandemia ma również poważny 
wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej, wywołując spadek dochodów, 
wzrost bezrobocia, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw itd. W celu 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

130 

ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii i łagodzenia jej negatywnych skutków 
decydenci polityczni podejmują szereg różnych działań i decyzji. Dlatego też istnieje 
potrzeba opracowania systemu wspomagającego podejmowanie właściwych decyzji.  

Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystanie kart kontrol-
nych Shewarta do monitorowania przebiegu pandemii COVID-19. W tym celu 
wykorzystano oficjalne dane epidemiczne o liczbie nowych zakażań koronawirusem 
w Polsce w okresie od marca 2020 roku do lutego 2022 roku. Na podstawie tych 
danych zaprezentowano, w jaki sposób karty kontrolne generują sygnały świadczące 
o rozregulowaniu procesu statystycznego, co w przypadku monitorowania przebiegu 
pandemii jest oznaką zmiany dynamiki zakażeń.  

Wykorzystanie kart kontrolnych umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu 
o przesłanki naukowe, a łatwość ich interpretacji sprawia, że mogą one być przy-
datnym narzędziem pomagającym decydentom politycznym stawienie czoła 
kryzysom takim jak pandemia COVID-19.  

Obecność kobiet w organach statutowych spółek  
a mierniki taksonomiczne 

Alina Błaszczyk, alinab5@o2.pl, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 

Celem prowadzonych badań empirycznych jest ocena wpływu obecności kobiet 
w organach statutowych na wyniki finansowe spółek notowanych na GPW w War-
szawie w latach 2010-2019. Przedmiotem badania są spółki z rynku głównego 
o różnej wielkości, należące do portfeli indeksów giełdowych. W badaniu uwzględ-
niono podział na spółki finansowe i niefinansowe. Do badania zostało wyko-
rzystanych razem 89 spółek.  

Jednym z najczęściej stosowanych w badaniach porównawczych miernikiem 
taksonomicznym jest syntetyczny miernik rozwoju (SMR). Aby wyznaczyć miernik 
SMR analizowanej spółki i porównać ją z inymi należy wyznaczyć te same 
wskaźniki finansowe. Ponieważ spółki z sektorów: produkcja, usługi, banki, ubez-
pieczenia oraz finanse – inne oceniane są na podstawie odmiennych wskaźników 
finansowych, dlatego postanowiono obliczyć wartości SMR: z 6 wspólnych wskaźników 
finansowych dla spółek finansowych niebędących bankami, spółek niefinansowych 
i banków oraz że wskaźników finansowych odrębnie dla spółek niefinansowych 
(16 wskaźników), banków (15 wskaźników) i spółek pozabankowych (16 wskaźników). 

Korelacje między SMR obliczonym z 6 wskaźników finansowych obrazują 
pozytywny wzrost liczby kobiet w organach statutowych (w zarządzie i w radach 
nadzorczych) banków, gdyż istotnie wpływa na poprawę wyników finansowych 
w bankach, natomiast przeciwieństwem są spółki niefinansowe, gdzie wzrost liczby 
kobiet istotnie przyczynia się do pogorszenia wyników finansowych.  
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Organizacja świadczeń zdrowotnych finansowanych  
ze środków publicznych w zakresie stomatologii w Polsce  

i w wybranych państwach świata 

Paulina Rotter, paurot5@wp.pl, Uniwersytet Szczeciński 

Głównym motywem podjęcia się powyższego tematu jest obecna sytuacja 
dotycząca finasowania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w Polsce, 
natomiast cel tej pracy stanowi porównanie stanu polskiego w tym przedmiocie ze 
stanem istniejącym w Japonii, USA oraz w Austrii. Analizując tę tematykę, 
powołano się na rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia stomatologicznego oraz na dyrektywę 2005/36/WE Unii Europejskiej. 

Przedmiotową problematykę rozpoczęto od zdefiniowania systemu ochrony 
zdrowia. Następnie, po przedstawieniu cech wspólnych wszystkich czterech systemów, 
przedstawiono ich różnice w świetle zdrowotnych świadczeń stomatologicznych. 

Charakteryzując w ten sposób tematykę powyższej pracy, powołano się na 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Posługując się 
krajowymi i unijnymi źródłami prawa oraz artykułami naukowymi wykazano 
znaczące różnice w zakresie leczenia stomatologicznego we wszystkich czterech 
krajach. Na tej podstawie udowodniono znaczące niedopracowania polskiego pra-
wodawcy formalnego w systemie ochrony zdrowia, przez co zdrowotne świadczenia 
stomatologiczne nie mogą znaleźć w nim całkowicie swojego miejsca celem ich 
publicznego sfinansowania. 

Polityka odpowiedzialnej gry i mechanizmy samokontroli uczestnika 
zakładów w czołowych ośrodkach branży bukmacherskiej 

Michał Wójcik, michal.micke.wojcik@gmail.com, Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny, 
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Wraz z nowelizacją ustawy hazardowej w 2016 roku wzrosła ochrona legalnych 
zakładów bukmacherskich. W dyskursie środowiskowym na znaczeniu zyskała 
customizacja – nie tylko w odniesieniu do oferowanego produktu, ale też rozumiana 
jako zapewnienie instrumentów pozwalających na samowykluczenie, zawieszenie 
lub zamknięcie konta. Jednym z kluczowych założeń wprowadzonych zmian była 
minimalizacja negatywnego wpływu szarej strefy na licencjonowane podmioty 
organizujące zakłady wzajemne obejmująca pomoc osobom uzależnionym od 
hazardu. Poddając komparacji najbardziej konkurencyjne marki na rynku bukma-
cherskim (Star-Typ Sport, Fortuna, forBet, Betclic – kolejność wedle udziałów 
w rynku w 2020 roku) można wyodrębnić zespół najczęściej spotykanych rozwiązań 
z zakresu samokontroli gracza oraz polityki odpowiedzialnej gry. Rozwiązania te 
mają charakter technologiczny, systemowy, ekonomiczny oraz terapeutyczny. Są 
one odpowiedzią na wyśrubowane wymogi licencyjne oraz stanowią element budo-
wania wizerunku marki. Badanie pozwoliło zweryfikować implementację zapisów 
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regulaminów odpowiedzialnej gry przy jednoczesnym wskazaniu potencjalnych 
zagrożeń. W opracowaniu kluczową rolę pełni analiza komparatywna treści regula-
minów oraz eksperymenty komunikacyjne z pracownikami Customer Service. 
W wyniku przeprowadzonych analiz szczególną uwagę zwraca niedostateczna ochrona 
przed hazardem użytkowników niepełnoletnich, nieprecyzyjność procesów samo-
kontroli oraz braki kompetencyjne centrów obsługi gracza. 

Polski wkład intelektualny w naukę światową  
przejawem społecznej odpowiedzialności nauki 

Marcin Żemigała, mzemigala@wz.uw.edu.pl, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, 
www.wz.uw.edu.pl 

Celem wystąpienia była próba nakreślenia ram koncepcyjnych społecznej 
odpowiedzialności nauki oraz analiza polskiego wkładu intelektualnego w naukę 
światową jako przejawu społecznej odpowiedzialności nauki. Przedstawiono 
fundamenty filozoficzne społecznej odpowiedzialności nauki oraz koncepcje jej 
pokrewne, głównie istotne ujęcia społecznej odpowiedzialności biznesu i uczelni. 
Następnie sformułowano pytanie badawcze: Jak kształtuje się wkład intelektualny 
badań naukowych prowadzonych przez polskich badaczy w naukę światową?). 
Analizy empiryczne prowadzono na danych z bazy Scopus za pomocą metod biblio-
metrycznych. Okazało się, że ilościowy (liczba publikacji) wkład polskich badaczy 
w naukę światową jest na poziomie 1,16% i jest to 18 wynik w klasyfikacji krajów. 
Największy wkład intelektualny odnotowała weterynaria oraz fizyka i astronomia 
(około 2%). Ważnymi obszarami w takim układzie są także np. chemia, mate-
matyka, materiałoznawstwo czy nauki o środowisku. Obszary, które wypadły słabiej 
i są warte wzmocnienia okazały się nauki społeczne, humanistyczne i sztuki. Za 
najważniejsze uczelnie polskie, które są platformami dyfuzji wkładu intelektu-
alnego uznano Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i Politechnikę Warszawską. 

Porównanie sposobu nawigowania u osób starszych  
różniących się pod względem stanu poznawczego 

Natalia Pawlaczyk, nata.pawlaczyk@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk 
Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl; Monika Lewandowska, 
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, www.umk.pl; Rafał Milner, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl; Bartłomiej Kiljanek, Instytut 
Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
www.umk.pl; Bibianna Bałaj, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.umk.pl; Magdalena Szmytke, Katedra 
Psychologii Rozwojowej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl 

Spadek w funkcjonowaniu poznawczym związany z procesem starzenia się może 
mieć charakter subtelny i trudny do uchwycenia przez tradycyjne testy neuropsycho-
logiczne. Raportuje się, że zmiany atroficzne w mózgu mogą być obserwowane nawet 
dekadę przed postawieniem diagnozy klinicznej. Zwiększony ubytek w obszarach 
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skroniowych opisywany jest jako czynnik ryzyka dla przyszłych zaburzeń poznaw-
czych i jest charakterystyczny dla przebiegu choroby Alzheimera.  

Pomiary zdolności nawigowania pokazują, że obszarem kluczowym dla oriento-
wania się w terenie są regiony skroniowe a u osób z chorobą Alzheimera trudności 
w tym zakresie są powszechne.  

Głównym celem badań własnych było zweryfikowanie czy między osobami star-
szymi z i bez atrofii w obszarach skroniowych rejestrowane będą różnice w sposobie 
wykonania zadania nawigacji. W trakcie prowadzonych pomiarów wykorzystano 
klasyczne miary oceny zdolności nawigowania (np. poprawność decyzji) i niestan-
dardowe wskaźniki (rejestracja parametrów chodu w trakcie nawigowania).  

Porównanie sposobu nawigowania między grupami ujawniło różnice w wybranych 
parametrach chodu (np. propulsja, szybkość chodu). Nie wykazano różnic w zakresie 
standardowych miar oceny zdolności nawigowania. Uzyskane rezultaty mogą 
stanowić potwierdzenie przydatności wykorzystania zadania nawigacji dla oceny 
stanu poznawczego, w sposób szczególny zwracają uwagę na analizę parametrów 
chodu w trakcie nawigowania. 

Postawy polskiej opozycji parlamentarnej  
wobec możliwości wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.  

Analiza wybranych przypadków 

Karol Piękoś, kpiekos@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce, Uniwer-
sytet Rzeszowski 

W związku z kryzysem migracyjnym, do którego doszło na granicy Polski z Biało-
rusią w 2021 r. polskie władze po raz pierwszy w dziejach Trzeciej Rzeczypospolitej 
zdecydowały się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Podjęta decyzja była szeroko 
komentowana zarówno przez przedstawicieli rządu, konstytucjonalistów oraz poli-
tyków opozycji. Nie był to jednak pierwszy przypadek, kiedy to politycy opozy-
cyjnych ugrupowań parlamentarnych, zajmowali stanowisko wobec możliwości 
wprowadzenia jednego z trzech konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Wpro-
wadzenie szczególnych rozwiązań przewidzianych w XI rozdziale Konstytucji RP 
wiąże się z ograniczeniem praw i wolności obywatelskich, co czyni tę materię 
niezwykle delikatną.  

Katastrofy naturalne, do których dochodziło w przeszłości stawały się przyczyną 
do dyskusji szczególnie w Sejmie, na temat tego, czy władze powinny sięgać po 
szczególne rozwiązania przewidziane w XI rozdziale Konstytucji RP. W niniejszym 
wystąpieniu pragnę przedstawić na przykładzie wybranych przypadków, jak 
zmieniało się podejście opozycji parlamentarnej do przedmiotowej kwestii.  
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Postawy Rad Młodzieżowych wobec wojny na Ukrainie 

Dominik Boratyn, dboratyn@ur.edu.pl, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski 

Rady młodzieżowe są jednym z podmiotów opiniodawczo-doradczych działają-
cych przy jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Stanowią reprezentację 
młodzieży dla danej społeczności lokalnej, a także tworzą forum dla współdziałania 
i współrządzenia pomiędzy władzami lokalnymi a młodzieżą. 

Rady Młodzieżowe od ponad 30 lat mają swój udział w życiu lokalnych wspólnot 
samorządowych oraz podejmują przedsięwzięcia społeczne, m.in. o charakterze 
charytatywnym. 

Wojna na Ukrainie z 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego, gospo-
darczego i politycznego. W niniejszym wystąpieniu autor dokona analizy materiałów 
zamieszczanych na oficjalnych stronach rad młodzieżowych pod kątem informacji 
dotyczących obecnej sytuacji politycznej w tym kryzysu migracyjnego na granicy 
z Ukrainą. 

Postawy studentów kierunków społecznych wobec badań naukowych 

Martyna Jarota, martyna.jarota@edu.uni.lodz.pl, Studenckie Koło Naukowe „ACoTo?”, Wydział 
Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl 

Postawa wobec badań naukowych to stosunek przejawiany wobec czynności 
związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz gotowość do wykorzystywania 
wyników badawczych uzyskanych w ramach danej dyscypliny. Wiąże się z subiek-
tywną oceną przydatności umiejętności prowadzenia badań w danym zawodzie, 
emocjami, jakie towarzyszą czynnościom składającym się na prowadzenie badań 
naukowych i procesowi kształcenia w tym zakresie, a także indywidualnymi predy-
spozycjami. Z postawą wobec badań naukowych ściśle łączy się postawa wobec 
statystyki, która stanowi pozytywną lub negatywną reakcję na sytuacje, ludzi 
i czynności związane ze statystyczną analizą danych oraz nabywanie wiedzy 
z zakresu statystyki.  

Niniejsze wystąpienie przedstawiało rezultaty z przeprowadzonych badań, 
których celem było poznanie postaw studentów kierunków społecznych wobec badań 
naukowych w kontekście kształcenia w zakresie przedmiotów związanych z meto-
dologią prowadzenia badań naukowych. Do zbierania danych od respondentów 
wykorzystano: Skalę postaw wobec badań naukowych (Attitude Toward Research 
Scale – ATR) oraz Inwentarz postaw wobec statystyki (Survey of Attitudes Toward 
Statistics – SATS).  

Główny wniosek wynikający z podjętych badań sygnalizuje potrzebę dalszego 
pochylenia się nad zagadnieniem omawianym podczas prezentacji, co jest nie-
zbędnym elementem przyczyniającym się do działań na rzecz doskonalenia treści 
i sposobu prowadzenia kursów z zakresu metodologii badań, w których uczestniczą 
studenci. 
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Preferencje zakupowe studentów w zakresie e-commerce 

Anna Hańczyk, amhanczyk@gmail.com, SKN Organizacja i Zarządzanie przy KPU Krosno, 
Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Zarządzania; Sylwia Tasz, sylwiatasz@gmail.com, SKN 
Organizacja i Zarządzanie przy KPU Krosno, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Zarządzania 

Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 roku, ukazała 
w jakim kierunku może rozwijać się zarówno rynek pracy jak i nowoczesne kanały 
dystrybucji towarów. Na pewno na popularności zyskały internetowe serwisy, 
streamingu, rozrywki, zakupu towarów i usług. W pierwszej części wystąpienia 
przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące rynku e-commerce w Polsce. 
Jest to obecnie najszybciej rozwijający się kanał przepływu towarów i usług, a jego 
wartość z roku na rok rośnie. Z sukcesu branży e-commerce korzystają takie 
podmioty jak: Allegro (największy serwis sprzedaży internetowej w Polsce) oraz 
InPost (firma kurierska, która zrewolucjonizowała rynek TSL), a także tysiące 
mniejszych firm, które mają ułatwiony dostęp do klienta. W dalszej części pracy 
przedstawione zostały wyniki badań ankietowych na grupie studentów Karpackiej 
Państwowej Uczelni w Krośnie w zakresie ich preferencji konsumenckich przy 
zakupach dokonywanych w Internecie. Studenci zostali zapytanie o to z jakich 
serwisów korzystają podczas zakupów, co najczęściej kupują, jakie przeznaczają 
kwoty na zakupy, a także o świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobo-
wych w Internecie. 

Problematyka przemocy seksualnej w polskiej perspektywie 

Marlena Mitka, mitka.marlena@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach, https://us.edu.pl/; Pamela Hyży, bagsik.mela@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach; https://us.edu.pl/ 

Praca przedstawia wynik badań własnych, skupiających się na problematyce 
zjawiska przemocy seksualnej wobec osób dorosłych w Polsce. Za pomocą wywiadów 
eksperckich zostało przebadanych 22 specjalistów, którzy posiadają wieloletnie 
doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy seksualnej. Badania zostały uzupełnione 
badaniami ankietowymi. Kwestionariuszem ankiety przebadano 108 pracowników 
służb interwencyjnych. Celem badania było przybliżenie problematyki przemocy 
seksualnej. Skupiono się przede wszystkim na przebiegu przemocy seksualnej oraz 
aspektach prawnych i profilaktycznych, jak również na kompetencjach i kwalifi-
kacjach zawodowych służb pomocowych.  

Z badań wynika, że istnieje ogromna potrzeba rzetelnej edukacji seksualnej 
i antyprzemocowej oraz kształtowanie kompetencji chroniących przed przemocą 
seksualną. Respondenci w wywiadach zwracali uwagę na konieczność zmian 
systemowych, dotyczących świadczeń pomocowych, jak również nowelizacji prawa. 
Ponadto brakuje programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych. Nie 
ma systemowej oferty pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz programów 
leczenia ofiar i sprawców. Konieczne jest stworzenie szkoleń dla organów ścigania, 
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personelu medycznego oraz specjalistów zajmujących się podmiotami przemocy 
seksualnej.  

Badania własne pokazują, że konieczne jest prowadzenie dalszych badań doty-
czących problemów związanych z przemocą seksualną.  

Przedsiębiorczość kobiet Jeleniej Góry w latach 2013-2021 

Agata Buczak, agata.buczak@ue.wroc.pl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział 
Ekonomii i Finansów, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej 

Celem jest zaprezentowanie sylwetki przedsiębiorczych kobiet, które w latach 
2013-2021 założyły w Jeleniej Górze działalność gospodarczą, a także próba okre-
ślenia, czy pandemia COVID-19 miała wpływ na przedsiębiorcze decyzje jelenio-
górskich przedsiębiorczyń, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i rodzajów 
założonych przez nie firm, a także liczby podmiotów, dla których rok rejestracji był 
jednocześnie rokiem wykreślenia z rejestru REGON. 

Analiz, w oparciu o metodę desc research oraz dedukcję, dokonano na danych 
statystycznych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego – opartych w głównej 
mierze na bazie REGON i zestawieniu PKD. Określono rodzaje aktywności bizneso-
wych, które były najczęściej wybierane przez kobiety w Jeleniej Górze podczas 
rejestracji działalności gospodarczych w latach 2013-2021. Wskazano również 
liczbę podmiotów, które zostały wykreślone z rejestru REGON w latach 2020-2021, 
dla których były to jednocześnie lata rozpoczęcia biznesowego funkcjonowania.  

Przeprowadzone analizy materiału badawczego wskazały dominujący rodzaj 
działalności, który w okresie poddanym obserwacji badawczej, był każdorazowo 
rejestrowany przez kobiety w Jeleniej Górze. Ustalono również, że przedsiębior-
czych wyborów badanej grupy nie zredefiniowało pojawienie się pandemii korona-
wirusa, jednak w latach 2020-2021 (na tle całego badanego okresu) zmniejszyła się 
ogólna liczebność nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Osadzenie rozważań w ujęciu regionalnym dotyczącym miasta Jelenia Góra, 
w kontekście pandemii COVID-19, stanowi nowe zagadnienie, a zaprezentowane 
wyniki badań przyczynią się do uzupełnienia luki poznawczej w tym zakresie. 
Stanowią również bazę do dalszych rozważań w zakresie tematyki zaproponowanej 
w opracowaniu.  

Przegląd zastosowań wybranych typów badań neurobiologicznych 
w naukach społecznych: EEG, FER, GSR 

Daniel Mider, d.mider@uw.edu.pl, Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego, Wydział 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Izabela Lassota, 
iw.lassota@student.uw.edu.pl, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski 

Coraz częściej i powszechniej mówi się wśród badaczy społecznych o neuro-
nauce, a bardziej precyzyjnie – o społecznej neuronauce (social neuroscience). 
Neuronauka społeczna jest interdyscyplinarną subdyscypliną ogniskującą się na 
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wyjaśnieniu w jakim stopniu i w jaki sposób biologiczne procesy zachodzące 
w systemie nerwowym człowieka wpływają na jego zachowania społeczne. Neuro-
nauka znajduje zastosowanie w takich dyscyplinach jak psychologia i ekonomia, 
a także filozofia, antropologia i socjologia. Wystąpienie zogniskuje się na praktycz-
nych zastosowaniach wybranych narzędzi służących do pomiarów neurobiolo-
gicznych w badaniach społecznych. Scharakteryzowane zostaną możliwości nastę-
pujących trzech typów szeroko rozumianych badań neurobiologicznych:  

1. Elektroencefalografii (electroencephalography) – badanie podstawowych sygnałów 
EEG oraz potencjałów wywołanych (ABM B-Alert EEG X24). 

2. Reakcje galwaniczne skóry (Galvanic Skin Response) a więc rejestracja zmiany 
oporu/przewodzenia elektrycznego (rezystancji/konduktancji) ludzkiej skóry wskutek 
zmian potliwości oraz fotopletyzmografia (PPG) (Shimmer GSR Kit). 

3. Rozpoznawanie emocji i mikroekspresji mięśni twarzy (Affectiva, Facial 
Expression Recognition, FER) – rejestracja zmian 21 elementów twarzy, między innymi: 
bruzd brwiowych, brwi, rzęs, zamknięcia oczu, zmarszczek na nosie, ruchów górnej 
i dolnej wargi, otwartych ust, kącików ust czy podbródka. 

Przemoc w pandemii czy pandemia przemocy? –  
Sytuacja pandemiczna COVID-19 a prawne uwarunkowania przemocy 

ze względu na płeć 

Justyna Trzcionkowska, justyna.trzcionkowska@o365.us.edu.pl, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, https://us.edu.pl/wydzial/wpia/ 

Celem wystąpienia było przedstawienie problematyki przemocy stosowanej ze 
względu na płeć w czasie pandemii COVID-19. W 2021 roku ONZ zorganizowała 
ogólnoświatową kampanię pt. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na 
Płeć”, mającej zwrócić uwagę na wzrost przemocy ze względu na płeć, która 
nastąpiła po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Mniejsza liczba zgłoszeń 
stwarzała pozorny obraz spadku tego rodzaju przemocy. W rzeczywistości jednak 
izolacja w trakcie lockdownu zwiększyła indywidualne i społeczne czynniki ryzyka 
przemocy ze względu na płeć, utrudniając ofiarom złożenie powiadomienia o prze-
stępstwie i poszukiwania pomocy. Statystyki w poszczególnych krajach wskazują na 
około 30% wzrost przemocy domowej wobec kobiet. Polska polityka kryminalna 
powinna rozwijać potrzebę zapobiegania i eliminowania zachowań wiążących się 
z przemocą. W związku z tym w wystąpieniu przeanalizowano występującą 
w ostatnich latach statystykę, podejmowane działania legislacyjne i uwarunkowania 
prawne oraz czynniki wpływające na ryzyko wystąpienia przemocy. Dokonano 
analizy prawa hiszpańskiego w zakresie zwalczania przemocy ze względu na płeć 
i zaproponowano, aby podjęte działania były wzorem dla wielu krajów, w tym Polski. 
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Przepadek niestanowiącego własności sprawcy  
przedsiębiorstwa osoby fizycznej 

Nadia Majda, nadia-majda@wp.pl, Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
https://us.edu.pl/szkola-doktorska/, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, https://us.edu.pl/wydzial/wpia/ 

Konstrukcja przepadku niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa 
osoby fizycznej uregulowanego w art. 44a § 2 KK i art. 91b KPK budzi istotne 
wątpliwości, zwłaszcza w kontekście przestrzegania podstawowych zasad obowią-
zujących w prawie karnym materialnym oraz procesowym, ale także prawie 
konstytucyjnym.  

Podjęte rozważania zmierzać będą do uwypuklenia tego, że przepadek stanowi 
reakcję na przestępstwo i tym różni się od wywłaszczenia. Przewidziana w art. 44a 
§ 2 KK regulacja wydaje się naruszać przewidzianą w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP 
konstrukcję odpowiedzialności karnej. Czy mamy w tym przypadku do czynienia 
z odpowiedzialnością karną za cudzy czyn? Wątpliwości budzi potrzeba i możliwość 
przypisania znamion strony przedmiotowej i podmiotowej czynu zabronionego. 
Ponadto ustawodawca posłużył się w art. 44a § 2 KK określeniami stosowanymi 
w KK dla normatywnego wyrażenia znamienia strony podmiotowej – umyślności. 

Co znamienne odpowiedzialności karnej według polskiego prawa podlegają 
wyłącznie osoby fizyczne, zatem jeżeli właścicielem przedsiębiorstwa niebędącego 
własnością sprawcy jest osoba prawna, to taka osoba odpowiedzialności karnej na 
podstawie tego przepisu nie poniesie. To wydaje się być sprzeczne z zasadą 
równości wobec prawa. 

Wątpliwa jest sytuacja właściciela przedsiębiorstwa w procesie karnym. Nie 
została bowiem jasno uregulowana pozycja procesowa owego podmiotu. Podobnie 
jak nie zostały jednoznacznie określone przyznane mu uprawnienia procesowe. 

Quasi-ratyfikacja polsko-tajwańskiego porozumienia o unikaniu 
podwójnego opodatkowania podpisanego 21 października 2016 roku 

Łukasz Rupniak, rupniak@yahoo.com, doktorant, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Szczeciński 

Polska, podobnie jak większość państw, nie uznaje Tajwanu za państwo. 
Konsekwencjami takiego stanu rzeczy są brak prawa legacji i zdolności traktatowej 
Tajwanu. Nie oznacza to jednak, że Polska nie utrzymuje z tym terytorium relacji.  

Tajwan, ze względu na swoje położenie i potencjał gospodarczy, odgrywa istotną 
rolę w stosunkach międzynarodowych, co skutkuje koniecznością uregulowania wielu 
dwustronnych kwestii. Jedną z nich jest określenie zasad wzajemnej współpracy 
w zakresie opodatkowania dochodów. Standardowo zagadnienie to regulowane jest 
w umowie międzynarodowej, która, po jej ratyfikacji, staje się częścią krajowego 
porządku prawnego. W przypadku Tajwanu takie rozwiązanie nie było możliwe.  
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W konsekwencji w polsko-tajwańskich relacjach problem ten rozwiązano zawie-
rając porozumienie między przedstawicielstwami Polski w Tajwanie i Tajwanu 
w Polsce. Porozumienie to nie stanowi umowy międzynarodowej, ale z uwagi na 
materię musiało być „wprowadzone” do polskiego porządku prawnego. Nastąpiło 
to w drodze ustawy, która wskazuje, że zasady unikania podwójnego opodatko-
wania określa wskazane porozumienie. W literaturze przedmiotu takie porozu-
mienia określa się czasem mianem quasi-umów. Z przeprowadzanej analizy treści 
porozumienia oraz procesu legislacyjnego wynika, że proces ten można analo-
gicznie określić mianem quasi-ratyfikacji.  

Główne metody użyte w opracowaniu zagadnienia to analiza przepisów prawa, 
analiza krytyczna literatury przedmiotu oraz metoda komparatystyczna. 

Reinterpretacje formuły wolności Isaiaha Berlina  
dokonana przez Geralda MacCalluma 

Olgierd Górecki, ogorecki@wpia.uni.lodz.pl, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Łódzki 

Wśród współczesnych badaczy pojęcia wolności panuje całkowita zgoda co do 
znaczenia, jakie dla nauki odegrał wykład inauguracyjny Isaiaha Berlina z 31 paź-
dziernika 1958 r. pt.: „Dwa pojęcia wolności”, wygłoszony na Uniwersytecie Oks-
fordzkim. Opublikowany później i wielokrotnie przedrukowywany uporządkował 
naukową refleksję nad pojęciem wolności, poprzez wprowadzenie terminów wolności 
pozytywnej i negatywnej. Pomimo pojawienia się w literaturze przedmiotu licznych 
głosów krytycznych, z pewnością nie można dziś uprawiać nauki bez przywołania 
wspomnianej dychotomii. Dziewięć lat później Gerald MacCallum zainspirowany 
m.in. teorią Berlina, przedstawił własny trójczłonowy model wolności jako relacji: 
wolności X od Y do Z. W przywołanym wzorze X oznacza podmioty, Y odnosi się do 
wszelkich ograniczeń wolności, zaś Z jest tożsame z działaniami, cechami cha-
rakteru jak i występującymi okoliczności.  

Celem wystąpienia jest ukazanie wyników przeprowadzonej analizy badawczej 
odnoszącej się do rekonstrukcji teorii wolności Berlina, która została dokonana 
przez MacCalluma. Osiągnięte w tym zakresie wyniki badań posłużyły do zbudo-
wania uniwersalnego instrumentarium służącego analizie kategorii wolności człowieka 
w doktrynach polityczno-prawnych – co stanowi cel przygotowywanej rozprawy 
habilitacyjnej. 

Samozarządzanie w świetle typów osobowości MBTI 

Paulina Dubas, paulinadariadubas@gmail.com, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, www.sgh.waw.pl 

Mówi się, że w dzisiejszych czasach organizacje stają przed koniecznością ope-
rowania w warunkach turbulentnego otoczenia. Wiele z nich opiera swoje struktury 
na hierarchicznym modelu zarządzania, który wpływa na szybkość przepływu 
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informacji oraz uplasowanie pracownika w firmie. W organizacjach hierarchicznych 
rola pracownika często sprowadza się do tzw. „trybu w machinie”, co powoduje 
wykonywanie określonych zadań oraz nie wykraczanie poza nie. Kultura samo-
zarządzania, w ramach której pracownik posługuje się odpowiedzialnością i pełnią 
zaangażowania staje się remedium, które pozwoli firmie na sukcesywne opero-
wanie w turbulentnym otoczeniu. Celem wystąpienia nie było jedynie zbadanie 
koncepcji samozarządzania, ale postawienie kroku dalej – zbadanie typu osobo-
wości pracownika oraz wskazanie, w jakich warunkach jest on skłonny do 
stosowania samozarządzania. W tym celu wykorzystano wskaźnik typu osobowości 
MBTI (ang. Myers-Briggs Type Indicator) i zbadano zależności między konkretnymi 
typami osobowości a samozarządzaniem. Autorka przeprowadziła ponad 70 wywiadów 
półustrukturyzowanych. Wyniki pokazują iż samozarządzanie występuje najczęściej 
u specjalistów oraz wśród tzw. „wolnych zawodów”. Typy osobowości z preferencją 
„F” potrzebują wsparcia, często w postaci samej obecności mentora/ przełożonego; 
typy osobowości z preferencją „J” wykazują potrzebę autonomii i wolności w podej-
mowaniu decyzji – są skłonne zmienić pracodawcę, jeśli takie warunki nie wystąpią. 

Skuteczność działalności organów antydyskryminacyjnych 
na przykładzie Polski i USA 

Piotr Sypecki, piotr.sypecki@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Łódzki, https://www.uni.lodz.pl/sdns 

Konieczność ochrony równości i przeciwdziałania dyskryminacji stanowi element 
polityki wielu państw. Przejawia się ona w działalności organów, które powołane 
zostały w celu strzeżenia praw obywateli. Opierają się one o normatywne gwarancje 
zawarte w obowiązującym prawie. Choć wydawałoby się, że standardy te są obecnie 
zbliżone, to można dostrzec znaczące różnice w podejściu państw do powyższej 
problematyki. 

 Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników badań nad działalnością organów 
państwowych realizujących politykę antydyskryminacyjną w zakresie zatrudnienia 
w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Porównano instytucje Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania z Equal Employment 
Opportunity Commission. Szczególną uwagę poświęcono ich skuteczności. Dostrze-
żone zostały dysproporcje pomiędzy systemem polskim a amerykańskim przeja-
wiające się w ilości rozstrzyganych spraw, ale również w sposobie realizacji zadań, 
co pozwoliło na sformułowanie wniosku, że amerykańskie organy cechuje większa 
aktywność oraz spójność działań. Wspomniane rezultaty zostaną wykorzystane 
w dalszych badaniach porównawczych obu systemów. 

 Choć temat został zbadany z perspektywy nauk prawnych, to poza metodą 
dogmatyczną zastosowano również analizę innych źródeł oraz danych liczbowych. 
Pozwoliło to na sformułowanie wniosków dotyczących praktyki.  
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Społeczna rola ubezpieczeń 

Krzysztof Ostaszewski, krzysio@ilstu.edu, Illinois State University, https://www.IllinoisState.edu 

Firmy ubezpieczeniowe prezentują się jako firmy zapewniające ochronę. W tym 
referacie pokazujemy, że jest to prezentacja fałszywa i szkodliwa dla firm ubezpie-
czeniowych i dla społeczeństwa. Prawdziwym zadaniem firm ubezpieczeniowych 
jest skłanianie osób fizycznych i firm do podejmowania ryzyka – co zostanie 
wyjaśnione w naszym wykładzie. 

Podane zostały przykłady sytuacji pokazujących jak ubezpieczenia zwiększają 
ryzyko i pokażemy, jakie to ma skutki dla społeczeństwa, a ponadto kiedy to jest 
proces o dobroczynnych skutkach dla społeczeństwa, a kiedy jest szkodliwy.  

Dodano także porównanie sytuacji ubezpieczeń prywatnych i ubezpieczeń spo-
łecznych. Czym różnią się ubezpieczenia społeczne od ubezpieczeń prywatnych? 
Czym różnią się ubezpieczenia społeczne od obowiązkowych ubezpieczeń prywatnych? 
Jak porównuje się historia ubezpieczeń prywatnych do historii ubezpieczeń społecz-
nych i jakie jest miejsce obu tych instytucji w historii gospodarczej świata?  

Omówiono też efektywność ekonomiczną podejmowania ryzyka. Czy podejmo-
wanie ryzyka jest dla społeczeństwa korzystne czy szkodliwe? Dlaczego? Jak 
możemy mierzyć efektywność podejmowania ryzyka i czy mierzymy ją właściwie? 
Oczywiście kluczem do odpowiedzi na te pytania są ubezpieczenia. 

„Spójnia” – sandomierskie pismo szkolne o ponad 100-letniej historii. 
Charakterystyka pisma i jego funkcji 

Joanna Mikosz, joanna.mikosz@filologia.uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki 

Celem referatu jest zaprezentowanie pisma „Spójnia”, które ukazuje się od 1916 
roku w liceum Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Praca składa się z dwóch 
części. W pierwszej przedstawiono historię periodyku (przedstawiono skład redakcji, 
zawartość pisma i omowiono ukazujące się w nim publikacje), w drugiej zaś doko-
nano charakterystki jego funkcji. Autorka opierając się na założeniach A. Szynola 
(podanych w artykule „Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce”, „Dzienni-
karstwo i Media” z 2012 roku) wskazała na rolę, jaką odgrywa pismo w społeczności 
szkolnej na przełomie lat. Wśród funkcji wskazała m.in. informacyjną, opiniotwórczą, 
integrującą, promującą „małą ojczyznę” i lokalną kulturę, edukacyjną, rozrywkową 
i reklamowo-ogłoszeniową. Autorka podkreśliła, że „Spójnia” mobilizuje również 
czytelników do różnych działań, np. kulturalnych, społecznych, rozbudza zaintere-
sowanie regionem oraz popularyzuje jego tradycje historyczne. W referacie zapre-
zentowano też okładki pisma z różnych okresów dziejów pisma. 
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Status mediatora w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

Łukasz Nasiadka, lukasz_nasiadka@o2.pl, Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego, 
Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl 

Nowością na gruncie polskiego postępowania administracyjnego jest wprowadzenie 
regulacji odnoszących się do postępowania mediacyjnego. Mediacja jest regulacją 
nową, gdyż została wprowadzona 1 czerwca 2017 r. Od tej pory, strona oraz organ 
mogą skorzystać z pomocy mediatora w celu wypracowania porozumienia, które 
znajdzie odzwierciedlenie w końcowym rozstrzygnięciu sprawy z zakresu prawa 
administracyjnego. Rola mediatora podczas mediacji sprowadza się do pomocy uczest-
nikom mediacji w polubownym załatwieniu sprawy, poprzez znoszenie komunika-
cyjnych barier, moderowanie oraz doradzanie. Zasadniczym celem niniejszej pracy 
jest przedstawienie statusu mediatora w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 
Przy tym zwrócono uwagę na rolę i funkcje mediatora podczas prowadzenia przez 
niego mediacji, przedstawiono i omówiono zasadnicze wymagania stawiane przed 
przyszłym mediatorem oraz wskazano na istotne problemy dotyczące regulacji 
kodeksowych dotyczących owego podmiotu. Umożliwiło to wyciągnięcie końcowych 
wniosków. 

Syndrom sztokholmski jako istotny element w negocjacjach kryzysowych 

Sylwia Adamczyk, adamczysylwia@tutanota.com, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, 
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, www.wspol.edu.pl 

Negocjacje kryzysowe jako działania komunikacyjne w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego uwzględniają wiele zmiennych, m.in. syndrom 
sztokholmski, który ma niebotyczny wpływ na efektywność komunikowania się 
poprzez analizę przestrzeni modyfikujących.  

Zjawisko to przejawia się w kształtowaniu się wzajemnie pozytywnych uczuć 
między oprawcą a zakładnikiem. Silne napięcie emocjonalne, zmieszanie w kontakcie 
z agresorem, poczucie utraty bezpieczeństwa i wolności, w obliczu przemocy powo-
duje, iż uruchamia się mechanizm ochronny i zakładnik ucieka w zaprzeczenia. Na 
podstawie badania aktów mowy pomiędzy negocjatorem a sprawcą można wyty-
pować strategie konwersacyjne. Są one rozumiane jako świadomie kierowane przez 
nadawcę i odbiorcę spójne ciągi aktów mowy, za pomocą których interlokutorzy 
dążą do osiągnięcia obopólnego celu komunikacyjnego. 

Jaka jest etiologia syndromu identyfikacji zakładniczej? Jakie zachodzą reakcje 
psychologiczne wśród zakładników w sytuacjach kryzysowych? W jaki sposób 
należy negocjować, mając do czynienia z ofiarami odczuwającymi empatię do swych 
oprawców? Na te pytania i wiele innych, odpowiedzi postaram się udzielić w trakcie 
mojego wystąpienia. 
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Sytuacja prawna małżeństwa osoby transpłciowej zawartego 
przed przeprowadzeniem procedury sądowego uznania płci 

Maria Lindner, ul0235556@edu.uni.lodz.pl, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 

Jak wynika z art. 18 Konstytucji RP, ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej 
objęte jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Brak legalizacji związków 
czy małżeństw osób tej samej płci niesie za sobą liczne negatywne skutki dla dużej 
grupy obywateli. Szczególnie niepewna jest sytuacja osób transpłciowych, które 
zawarły związek małżeński. W ramach projektu zbadano rzadko poruszany w doktrynie 
problem statusu małżeństwa osoby transpłciowej, która zawarła je przed przepro-
wadzeniem sądowej procedury uznania swojej płci. Rozważenie tej kwestii wymaga 
odpowiedzi na następujące pytania: czy obowiązujące przepisy dotyczące małżeń-
stwa oraz brak regulacji kwestii transpłciowości prowadzą do trudnych do rozwią-
zania w praktyce sprzeczności? Czy prawo powinno przyznawać silniejszą ochronę 
dobru, jakim jest identyfikacja płciowa jednostki, czy też tradycyjnemu pojęciu 
małżeństwa? Czy konieczność wyboru pomiędzy małżeństwem a uznaniem płci osoby 
prowadzi do naruszenia konstytucyjnego prawa do prywatności? Czy możliwe jest 
rozwiązanie tych problemów na tle obecnego stanu prawnego, czy też konieczne są 
jego zmiany? 

W celu odpowiedzi na te pytania dokonano analizy orzecznictwa sądów polskich 
oraz międzynarodowych. Ponadto zbadano poglądy przedstawicieli doktryny 
(zawierające postulaty de lege ferenda dotyczące stosownej regulacji), a także 
propozycje rozwiązań prawnych zawartych w odrzuconych projektach ustaw, które 
miały uregulować kwestie tranzycji. 

Teoria umysłu dziecka autystycznego 

Klaudia Szczęśniak, szk1429@gmail.com, Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-
społeczny, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa 

Spektrum autyzmu (ASD) jest zaburzeniem rozwojowym, którego głównym 
objawem jest upośledzenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci. Według 
definicji z podręcznika DSM-5, przedstawiającego nowe kryteria ASD jednostka 
musi przejawiać trzy deficyty w interakcji społecznej, komunikacji i w co najmniej 
dwóch powtarzalnych zachowaniach. 

 Celem wystąpienia będzie ukazanie badań z zakresu autyzmu u dzieci w wieku 
przedszkolnym. Tym samym, na ich podstawie, zostanie zaproponowane połączenie 
matematycznej teorii chaosu z najnowszymi informacjami na temat ASD. Teoria 
chaosu Lorentza zakłada, iż niewielkie różnice w układzie dynamicznym mogą 
wywołać późniejsze duże zmiany. Opisany przypadek pokaże, iż teoria chaosu ma 
szansę stać się metodą, dzięki której będzie można wytłumaczyć nagłe zmiany 
w funkcjonowaniu dzieci pozbawionych codziennych schematów. 
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Trudności w funkcjonowaniu dorosłych osób wychowujących się 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –  

przegląd wybranych wyników badań 

Żaneta Glogowska, zanetaglogowskaa@wp.pl, Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy 

Na sytuację życiową osób dorosłych wychowujących się w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych składa się wiele aspektów, a wkraczanie w dorosłość 
jednostek przynależących do tej grupy społecznej, jest niewątpliwie trudnym 
wyzwaniem. Związane jest to przede wszystkim, z tym że są to osoby często pozba-
wione najbliższej rodziny, z traumami z dzieciństwa, brakiem poczucia bezpie-
czeństwa, miłości, przynależności.  

 Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że dla dużej części wychowanków z rodzin 
zastępczych i domów dziecka próby wejścia w dorosłość po 18. roku życia nie 
kończą się najlepiej: powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy i pobierają 
zapomogi z opieki społecznej. Wielu rezygnuje i wraca do pieczy zastępczej, 
blokując miejsca dla młodszych. Powodem jest przede wszystkim brak mieszkań 
i pracy oraz mizerne świadczenia finansowe. Ten sam organ kontroli podkreśla, że 
wychowankowie z rodzin zastępczych i domów dziecka, gdy opuszczają piecze, często 
mają problemy z najprostszymi sprawami: ze zrobieniem zakupów, gospodarowa-
niem pieniędzmi, gotowaniem. Są też bardziej narażeni na bezdomność, bezrobocie, 
wejście w konflikt z prawem.  

 Problemy te wskazują na istotę poruszania problematyki dotyczącej życia osób 
dorosłych, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na szerszą 
skalę, uświadamiania społeczeństwa o istniejących trudnościach tych jednostek, co 
może stać się impulsem do chęci niesienia pomocy tej grupie społecznej.  

Uniewinnienie w świetle Kodeksu Postępowania Karnego  
z dnia 19 marca 1928 roku 

Monika Brzezina, brzezinamm@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Celem wystąpienia jest przedstawienie uniewinnienia w oparciu o przepisy 
Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 19 marca 1928 roku.  

 Problematyka uniewinnienia w procesie karnym jest jednym z zagadnień, 
któremu nie poświęca się należytej uwagi. Należy wskazać, że odsetek orzekanych 
wyroków uniewinniających w stosunku do wyroków skazujących jest niewielki. 
Wobec tego należałoby zastanowić się nad zasadnością kierowania aktów oskarżenia, 
a także sposobów przeprowadzania postępowania przygotowawczego. W okresie 
rozbiorów w polskiej procedurze karnej przyjęte były rozwiązania prawne obowią-
zujące na terenach państw zaborczych, a co za tym idzie przyjęto różne ustawy 
karnoprocesowe, charakteryzujące się znaczną odmiennością. Kodeks Postępo-
wania Karnego z dnia 19 marca 1928 roku był zbiorem oryginalnym i bardziej 
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nowoczesnym pomimo tego, że wiele zawartych w nim rozwiązań zostało 
zaczerpniętych z kodyfikacji pozaborczych. Zmiany wprowadzone w akcie prawnym 
z 1928 roku ułatwiały w uzasadnionych przypadkach orzekanie wyroku uniewin-
niającego.  

Warsztaty biblijne – wyniki badań ankietowych 

Mirosław Rucki, m.rucki@uthrad.pl, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humani-
styczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Celem pracy jest pozyskanie i analiza informacji zwrotnych dotyczących udziału 
w warsztatach biblijnych prowadzonych w ramach Ruchu Wiernych Serc. Program 
spotkań, mających dać impuls do podjęcia trudu samowychowania w kryzysie, 
został opracowany w celu zaspokojenia potrzeb ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji małżeńskiej. Badania ankietowe wśród uczestników po roku udziału 
w spotkaniach zostały przeprowadzone ze względu na konieczność pozyskiwania 
informacji zwrotnych w celu oceny efektywności podjętych działań i skorygowania 
błędów. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Większość pytań miała 
charakter oceniający w skali od 0 do 5 różne aspekty spotkań. Część pytań, doty-
czących ewentualnych propozycji poprawek do programu warsztatów, miała charakter 
otwarty. Z odpowiedziach prawie wszyscy ankietowani określały się jako osoby 
wierzące, które zauważają wpływ praktyk religijnych na swoje życie. Jako główna 
forma praktyk religijnych podawany był udział we Mszy św., zaś regularne czytanie 
Biblii było najmniej praktykowane. Wynik ten jest zgodny z wnioskami płynącymi 
z badań nad życiem religijnym Polaków, opublikowanymi w 2010 r. Jednym 
z ważniejszych pozytywnych rezultatów udziału w warsztatach biblijnych było 
zwiększenie poczucia sensowności sytuacji kryzysowej odnotowane przez prawie 
wszystkich uczestników. Z ankiet wynika też, że formuła spotkań zasadniczo 
spełnia oczekiwania ankietowanych i wspiera ich rozwój osobowy, w szczególności 
proces wychodzenia z kryzysu. 

Wartość natury kreowana na nagrodzonych fotografiach  
World Press Photo w II dekadzie XXI wieku 

Mariola Błażej, mariolakowalczyk93@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II 

Ówcześnie żyjąc w społeczeństwie ikon, audiowizualności, przedstawień, inter-
netu i mediów społecznościowych nie sposób zignorować w nauce przedmiotu 
badań jakim staje się fotografia. Celem jaki postawiliśmy sobie na potrzebę wystą-
pienia to ukazanie w jaki sposób autorzy fotografii, nagrodzonych na konkursie 
World Press Photo w II dekadzie XIX wieku w kategorii natura, kreują wartość 
świata przyrody, jako dobra zagrożonego. Drugim ważnym cel to przedstawienie 
potencjału analizy komunikatów wizualnych z perspektywy socjologii jakościowej. 
Pomogły nam w tym odwołania do socjologii fenomenologicznej i koncepcji 
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społecznego tworzenia rzeczywistości oraz semiologiczna analiza obrazów. W pracy 
zaprezentowano 10 zdjęć nagrodzonych 1 miejscem na World Press Photo w kate-
gorii natura w drugiej dekadzie XXI wieku. Każde zdjęcie posiada opis nadany mu 
przez jego autora. W naszej analizie skupiliśmy się jedynie na tym co widać? Nie 
wkraczając w nadmierną interpretację celu narzuconego przez autora fotografii 
i fundację World Press Photo. Przez naszą analizę pokażemy, że rozumienie sytuacji 
zaprezentowanych na zdjęciach przez randomowych odbiorców, bez przeczytania 
dodatkowych opisów sugerujących interpretację, jest obarczone „błędem”, a może 
i „prawdą” zwykłego postrzegania. 

Wiara katolicka czy polska rodzina?  
Co sprawia, że Polacy świętują Boże Narodzenie i Wielkanoc? 

Hanna Spychalska-Waszek, hspychalska-waszek@st.swps.edu.pl, Uniwersytet Humanistyczno-
społeczny SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu, www.swps.pl; Sadia Zaman, szaman 
@st.swps.edu.pl, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu, 
www.swps.pl; Katarzyna Byrka, kbyrka@swps.edu.pl, Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu, www.swps.pl 

Celem prezentowanego badania było sprawdzenie, jakie motywy kierują polskimi 
katolikami do świętowania Bożego Narodzenia i Wielkanocy tradycyjnie po polsku 
jak i religijnie. W badaniu zastosowano metodę kwestionariuszową. Zrekrutowano 
222 uczestników deklarujących bycie Polakami i katolikami oraz świętujących Boże 
Narodzenie i Wielkanoc.  

Uczestnicy odpowiadali na pytania samoopisowe zaczerpnięte z kwestionariusza 
MRBQ („Motywacja Dla Zachowań Religijnych”; Lazar i in., 2002).  

W celu porównania wyników pomiędzy grupami (dla obu świąt) i wewnątrz grup 
(dla każdego święta między podskalami) wykonano testy t-Studenta dla prób 
zależnych z powtarzalnymi pomiarami. 

Przeprowadzone analizy danych wykazały większą ważność motywów rodzinnych 
i wychowania dla świętowania Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wiara w boski 
porządek jako motyw okazała się najmniej znacząca. Motywy rodzinne i społeczne 
oraz wychowanie były bardziej znaczące dla obchodów Bożego Narodzenia w porów-
naniu do Wielkanocy.  

Prezentowane badanie pokazało, że istnieją różne motywy dla świętowania Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy.  

Na podstawie uzyskanych wyników, nie jest możliwe uzasadnienie, dlaczego 
ludzie kierują się tymi a nie innymi motywami. Ta kwestia jest otwarta do dalszej 
eksploracji. Dodatkowo można się zastanawiać, co kieruje niewierzącymi Polakami 
decydującymi się na celebrowanie świąt. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, 
że również dla tej grupy motywy rodzinne i społeczne oraz wychowanie byłyby 
szczególnie ważne. 
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Wniosek Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie ustawy.  
Studium przypadków 

Damian Wicherek, dwicherek@ur.edu.pl, Instytut Nauk o Polityce, Kolegium Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Rzeszowski 

W referacie pt. „Wniosek Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie ustawy. 
Studium przypadku” dokonano analizy stosowania weta ustawodawczego przez 
Prezydentów III Rzeczypospolitej Polskiej. Punktem wyjścia do niniejszych rozwa-
żań były przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
Odnośnie odmowy podpisania ustawy Konstytucja w artykule 122 ust. 5 stwierdza 
między innymi, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może z umotywowanym 
wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.  

W związku z tym w referacie dokonano analizy korzystania z tej kompetencji 
przez poszczególnych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, prezentując ich 
argumenty, które przesądziły o odmowie podpisania danej ustawy. W dodatku 
skupiono się na ukazaniu praktyki parlamentarnej dotyczącej wniosku o ponowne 
rozpatrzenie ustawy. To znaczy jak poszczególne komisje sejmowe oraz partie 
polityczne odnosiły się w Sejmie do zawetowanych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej ustaw. 

Zastosowanie danych skanowanych w pomiarze inflacji 

Natalia Pawelec, natpawelec@gmail.com, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki, www.eksoc.uni.lodz.pl 

Jak podaje EUROSTAT dane skanowane są to dane pochodzące z elektro-
nicznych terminali w punktach sprzedaży sieci handlowych, które dostarczają 
informacji o sprzedawanych produktach na poziomie kodu kreskowego (GTIN lub 
EAN), w których zawarte są dane o cenach i poziomie konsumpcji produktów. Dane 
skanowane są relatywnie tanie i ich pobór i obróbka jest automatyczna. Niemniej 
jednak praca z takim typem danych stwarza szereg wyzwań metodologicznych. 
Jednym z nich jest wybór formuły indeksu cenowego. W pracy uwzględnione 
zostały klasyczne metody bilateralne jak i dedykowane danym skanowanym metody 
multilateralne. Porównanie indeksów zademonstrowano w oparciu o autorskie 
skrypty napisane w środowisku R oraz przy wykorzystaniu pakietu PriceIndices. 
Spostrzeżenie jest następujące: ważone indeksy łańcuchowe generują efekt tzw. 
łańcuchowego dryfu i tym samym różnią się od swoich odpowiedników bilate-
ralnych. Z uwagi na dynamiczny charakter danych skanowanych indeksy multila-
teralne zdaję się być optymalnym wyborem ze względu na fakt, iż działają na 
całym, zadanym z góry, oknie czasowym. 
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Zmęczenie życiem codziennym wśród studentów pedagogiki 
Magdalena Wędzińska, magdaw@ukw.edu.pl, Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywa-
telskiej, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Sytuacja epidemiologiczna z jaką mierzy się ogólnoświatowa społeczność od 
marca 2020 roku przynosi wiele reperkusji o charakterze zdrowotnym, ale i społecz-
nym. Jedną z grup, która mierzy się z wyzwaniami stawianymi przez dynamiczne 
zmiany spowodowane pandemią są studenci. Celem wystąpienia jest prezentacja 
rezultatów badań własnych dotyczących zmęczenia życiem codziennym wśród 
studentów pedagogiki. Zmęczenie życiem codziennym rozpatrywane jest w kate-
gorii zmęczenia psychicznego, fizycznego, społecznego oraz ogólnego zmęczenia 
życiem codziennym. Zmęczenie życiem codziennym wśród studentów w aspekcie 
psychicznym, fizycznym, społecznym oraz ogólnym będzie także rozpatrywane 
w odniesieniu do aspektów takich jak: preferencje formy kształcenia wśród studentów 
(zdalna, hybrydowa, tradycyjna), ich aktywności zawodowej oraz udziału w wolon-
tariacie. Poziom zmęczenia życiem codziennym w wyżej wymienionych aspektach 
będzie także rozpatrywany w odniesieniu do zmiennych socjometrycznych chara-
kteryzujących badaną grupę (płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz typ studiów: 
stacjonarne i niestacjonarne). 

Zmiany w jakości kształcenia studentów w perspektywie zajęć zdalnych 

Marta Cyran, anotherstory20@gmail.com, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
www.ujk.edu.pl; Karolina Klimczyk-Miśtal, k.klimczyk@onet.pl, Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Eryk Pająk, eryk.pajak98@gmail.com, Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Małgorzata Porąbaniec, szach@interia.pl, Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl 

Pandemię COVID-19 rozpatruje się w ujęciu sytuacji kryzysowej, zauważając 
przy tym wiele konsekwencji, które wpłynęły na poszczególne sfery ludzkiej 
aktywności. Jednym z działań, ukierunkowanych na zapobieganie rozprzestrzeniania 
śmiercionośnego wirusa w Polsce, było czasowe wprowadzenie edukacji zdalnej 
w szkołach, w tym także na uczelniach wyższych. Nagła zmiana sposobu organizacji 
i realizacji zajęć dydaktycznych mogła spowodować negatywne konsekwencje zarówno 
dla pracowników uczelni wyższych jak i studentów. Nauczyciele akademiccy zostali 
zmuszeni do adaptacji do nowej sytuacji i podjęcia próby sprostania wyzwaniom 
jakie stawia przed nimi nauczanie zdalne. Dla studentów natomiast samo pojęcie 
studiowania i charakterystyka bycia studentem, względem stanu sprzed pandemii, 
zmieniły się diametralnie. Celem niniejszego opracowania była próba ukazania 
zmian, jakie nastąpiły w poziomie jakości kształcenia studentów i funkcjonowaniu 
uczelni wyższych w perspektywie zajęć, prowadzonych w formie zdalnej, a także, 
w jaki sposób uczestnictwo w zajęciach w tejże formie, wpłynęło na kondycję 
psychiczną studentów. 

  



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

149 

Zmiany w kompetencjach medialnych i informacyjnych dzieci  
w opinii rodziców. Wyniki badań własnych 

Magdalena Słowik, magdalena.slowik@uwm.edu.pl, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, 
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Obecna sytuacja wymusiła na wszystkich nie tylko zmianę sposobu funkcjo-
nowania czy modelu działania, ale często także zmianę postaw i przekonań. Jakże 
inaczej w obecnych czasach odczytamy fragment wypowiedzi P. Aftab dotyczący 
Internetu, bowiem jego zdaniem Internet jest niezwykłym miejscem – to medium, 
które pozwala jednocześnie porozumiewać się, uczyć i bawić (Aftab, 2003). Obecnie 
stał się on często jedynym dostępnym i możliwym medium w kontaktach 
międzyludzkich, pracy czy w nauce. Manuel Castells pisze: Internet jest globalną 
siecią komunikacyjną, lecz sposób jego wykorzystania i jego ewolucyjna natura są 
produktem ludzkiego działania w określonych warunkach historycznych (Castells, 
2003). Pandemia (a więc tak specyficzne, obecnie istniejące warunki) sprawiła, iż 
obserwujemy wszechobecną zmianę sposobu funkcjonowania wszystkich, także 
instytucji edukacyjnych – z tradycyjnego na zapośredniczony – głównie za pośred-
nictwem wspomnianiego Internetu, multimediów oraz telefonii komórkowej. 
Dzieci i młodzież korzystając z różnego rodzaju źródeł wiedzy bardziej zapamiętają 
niekompletne, nieobiektywne bądź nieprawdziwe informacje.  

 Niniejsze wystąpienie ma na celu ukazanie aktualnej sytuacji w edukacji 
i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w czasach pandemii wirusa powodującego 
chorobę COVID-19 w opinii rodziców szkoły podstawowej w dużym mieście woje-
wódzkim. W celu zebrania danych posłużono się badaniami jakościowymi. Techni-
kami badawczymi były głównie wywiady, obserwacje, badanie dokumentów oraz 
analiza treści. Zaprezentowane wyniki badań pozwoliły na ukazanie zmian w funkcjo-
nowaniu dzieci – w opinii rodziców – także zmiany w zakresie nabytych i posia-
danych przez nie kompetencji medialnych i informacyjnych w czasach pandemii 
COVID-19. 

Znaczenie zagranicznych przedsiębiorstw państwowych 
w największych gospodarkach na świecie 

Jakub Mroczek, jakub.mroczek@poczta.umcs.lublin.pl, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS, 
https://www.umcs.pl/pl/szkoly-doktorskie,16879.htm 

W ostatnich 20-30 latach przedsiębiorstwa państwowe (SOEs) coraz częściej 
dokonują międzynarodowej ekspansji na rynki innych krajów, tworząc w nich liczne 
filie. W ten sposób powstają zagraniczne przedsiębiorstwa państwowe (FSOEs). 
Literatura na temat pewnych aspektów ekspansji zagranicznej SOEs jest wprawdzie 
dość obszerna, jednak bardzo niewiele badań i analiz dotyczy FSOEs i ich znaczenia 
w gospodarkach goszczących inwestycje. W referacie przedstawiono zakres i zna-
czenie gospodarcze FSOEs wśród 100 największych przedsiębiorstw w 32 naj-
większych gospodarkach świata oraz zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie w latach 
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2009-2018. Analiza opierała się na zbadaniu udziału FSOEs w przychodach oraz 
aktywach wśród największych przedsiębiorstw oraz PKB. Analiza pokazała wzrost 
znaczenia FSOEs na przestrzeni badanych lat. Wzrost ten jednak był nierówno-
mierny i nie dotyczył wszystkich krajów. FSOEs największe znaczenie osiągnęły 
w krajach rozwiniętych, szczególnie w tych, w których krajowe SOEs odgrywały 
relatywnie mniejszą rolę. Analiza ich pochodzenia pokazała, że większość FSOEs 
pochodziła z krajów rozwiniętych, jednak w ostatnich latach nastąpił silny wzrost 
FSOEs pochodzących krajów rozwijających się (szczególnie Chin). Rozkład branżowy 
pokazał zaś, że najwięcej z nich funkcjonuje w branży paliwowo-gazowej oraz 
energetycznej. Wyniki badania pozwalają na dalszą analizę FSOEs oraz procesu ich 
internacjonalizacji o charakterze jakościowym. 

OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH 

Badania nad otrzymywaniem nanorenianu(VII) amonu 

Joanna Malarz, joanna.malarz@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Goc, 
karolina.goc@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Michał Babiński, michal.babinski@imn. 
lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke, grzegorz.benke@imn.lukasiewicz.gov.pl; 
Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydro-
elektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; 
Karolina Pianowska, karolina.pianowska@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektro-
metalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; 
Patrycja Kowalik, patrycja.kowalik@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Mateusz Ciszewski, 
Mateusz.Ciszewski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, 
katarzyna.leszczynska-sejda@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl 

W niniejszej prezentacji omówiono wyniki badań dotyczące otrzymywania 
nanorenianu(VII) amonu z wykorzystaniem krystalicznego renianu(VII) amonu 
oraz amoniakalnych roztworów renowych, pochodzących z bieżącej produkcji firmy 
Innovator Sp. z o.o. Przeprowadzono próby sonikacji renianu(VII) amonu z zastoso-
waniem myjki ultradźwiękowej Sonics-2 oraz sonikatora firmy Sonics model VC750. 
Rozdrabnianie ww. renianu(VII) amonu przy użyciu sonikatora wykonano w warun-
kach stacjonarnych oraz przepływowych. Podjęto także, próby krystalizacji formy 
„nano” renianu(VII) amonu z syntetycznych oraz przemysłowych amoniakalnych 
roztworów renowych, które różniły się między sobą stężeniem renu oraz jonów 
amonowych. Krystaliczny renian(VII) amonu rozdrabniano, również za pomocą 
młynka kulowego z wkładem agatowym (Pulverisette, Fritsch, Idar-Oberstein). We 
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wszystkich opisanych badaniach do weryfikacji otrzymanych struktur nanorenianów(VII) 
amonu wykorzystywano wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss 
Gemini 1525 oraz analizator Zetasizer ZS ZEN 3600. Analiza uzyskanych wyników 
potwierdziła, że w wyniku mechanicznego rozdrabniania oraz sonikacji krystalicz-
nego renianu(VII) amonu możliwe jest uzyskanie produktów o mniejszej wielkości 
ziarna, których średnice mieszczą się w zakresie od 50 do 1000 nm. 

Przedstawione w niniejszej prezentacji badania realizowano w ramach projektu 
NanoRen, pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów 
pochodzących z recyklingu” - POIR.04.01.04-00-0008/20. 

Barwniki syntetyczne –  
mikrozanieczyszczenia czy problem współczesnych czasów? 

Anna Kucharczyk, aniss112@wp.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, Instytut Nauk Chemicznych, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Zanieczyszczenia środowiska stanowią coraz istotniejszy problem współczesnych 
czasów. Barwniki syntetyczne pomimo faktu, że są zaliczane do mikrozanie-
czyszczeń stanowią istotny problem środowiska naturalnego. Wyjaśniono w jaki 
sposób barwniki przedostają się do środowiska i jaki mają wpływ na organizmy 
żywe. W związku z tym można było stwierdzić, że chodź stężenia syntetycznych 
barwników są niewielkie to ich duże ilości stanowią problem dla ekosystemu. Do 
środowiska wodnego dociera wiele związków chemicznych takich jak pestycydy, 
hormony steroidowe, antybiotyki czy barwniki. Ich rozprzestrzenianie się jest związane 
z corocznie zwiększającą się gospodarką. Do głównych źródeł zanieczyszczeń wody 
barwnikami zaliczamy przemysł włókienniczy, skórzany i kosmetyczny. Szybkie 
powstawanie nowych barwników powoduje brak możliwości kontroli, co wiąże się 
z brakiem przewidzenia skutków działania. Należy monitorować nowo powstające 
barwniki, ponieważ nie można ocenić ich wpływu na otaczający świat. 

Linia podczerwieni synchrotronu SOLARIS – możliwości badawcze 
Karolina Kosowska, karolina.kosowska@uj.edu.pl, Narodowe Centrum Promieniowania Synchro-
tronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/; Tomasz P. Wróbel, tomek.wrobel@uj.edu.pl; 
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/; 
Paulina Kozioł, paulina1.koziol@uj.edu.pl, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotro-
nowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/; Danuta Liberda, danuta.liberda@uj.edu.pl, 
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/ 

Obszar widma elektromagnetycznego między obszarem widzialnym, a mikrofa-
lowym nazywany jest podczerwienią (IR). Najczęściej wykorzystywanym w badaniach 
fizykochemicznych zakresem jest tzw. obszar średniej podczerwieni (MIR, 2,5-25 μm) 
znajdujący się pomiędzy daleką (FIR, 25-1000 μm) i bliską podczerwienią (NIR,  
0,8-25 μm), które również mają zastosowanie w zaawansowanych badaniach mate-
riałów. Rozdzielczość przestrzenna mikroskopii MIR dalekiego pola jest ograniczona 
przez limit dyfrakcji i wynosi około 2-10 μm. Nowe techniki dostarczają informację 
z nanoskalowego obszaru próbki. Jedną z nich jest rozproszeniowa skaningowa 
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mikroskopia optyczna bliskiego pola, czyli s-SNOM. Kolejną, która wykorzystuje 
efekt rozszerzalności fototermicznej, mikroskopia O-PTIR.  

Nasz zespół wykorzystuje z powodzeniem widma IR do tworzenia klasyfikatorów 
raka, czy wyznaczania orientacji makromolekuł w przestrzeni w biopsjach oraz 
polimerach z użyciem światła spolaryzowanego. Spektroskopie IR są używane 
w wielu innych dziedzinach nauki. 

Badania o bardzo wysokim stopniu zaawansowania będą oferowane nieodpłatnie na 
linii badawczej „Advanced IR Beamline – SOLAIR” polskiego synchrotronu SOLARIS. 
Planowana długość fali ekstrahowanego promieniowania to 0,2-500 μm. Jego 
źródłem jest magnes zakrzywiający w pierścieniu akumulacyjnym. System luster 
pozwoli na doprowadzenie wiązki do czterech stanowisk badawczych, w tym 
mikroskopu FT-IR, s-SNOM oraz potencjalnie O-PTIR. Otwarcie linii jest plano-
wane na rok 2023.  

Maska ochronna na bazie polimerów przyjaznych dla środowiska 
Longina Madej-Kiełbik, longina.madej-kielbik@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łuka-
siewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Karolina 
Gzyra-Jagieła, kjagiela@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Politechnika Łódzka Instytut Materiało-
znawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów, www.i42.p.lodz.pl 

Podstawą większości produkowanych tworzyw sztucznych są polimery synte-
tyczne pochodzące z przerobu ropy naftowej. Są one bardzo trwałe a co za tym 
idzie praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym, alternatywę 
w tym obszarze stanowią polimery biodegradowalne. Ich przedstawicielami są np.: 
PLA, chitozan, skrobia, celuloza, które z każdym dniem zyskują nowe zastosowania 
w kluczowych gałęziach przemysłu m.in. tekstylnego, medycznego, opakowanio-
wego itp. 

Jednym z proponowanych produktów wytworzonych na bazie polimerów bio-
degradowalnych jest maska ochronna przyjazna dla środowiska. Zwiększony popyt 
na środki ochrony osobistej czy maski medyczne wytwarzane z polimerów synte-
tycznych tj. polipropylen, pociągnął za sobą wystąpienie nowego problemu 
w postaci ogromnej ilości odpadów, większej emisji gazów cieplarnianych oraz innych 
szkodliwych gazów.  

W wyniku prowadzonych prac podjęto próbę wytworzenia elementów maski 
ochronnej na bazie biopolimerów pochodzenia naturalnego. Wytworzony produkt 
poddano procesowi biodegradacji zgodnie z obowiązującymi przepisami normatyw-
nymi. Maska ochronna ulega rozkładowi mikrobiologicznemu, stanowiąc alterna-
tywę dla obecnie stosowanych masek polipropylenowych tj. maski medyczne, jak 
również środki ochrony indywidualnej – półmaski filtracyjne, które są powodem 
zanieczyszczeń środowiska wprowadzając do niego mikroplastik. Wyniki przepro-
wadzonych badań wykazały 77,8% ubytek masy produktu po dwudziestu tygodniach 
procesu biodegradacji.  
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Matematyczna opowieść o mechanice 

Tomasz Zgraja, tzgraja@ath.bielsko.pl, Katedra Matematyki, Wydział Budowy Maszyn i Infor-
matyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.ath.bielsko.pl 

Mechanika jest działem fizyki zajmującym się badaniami ruchów ciał i stanów 
ich równowagi. Największy jej rozkwit nastąpił w XVIII wieku. Była ona wtedy 
częścią matematyki i oddziaływała w znacznym stopniu na inne nauki przy-
rodnicze, a także filozofię. Wśród działów mechaniki wyróżnia się m.in. mechanikę 
punktu materialnego, układu punktów materialnych, bryły sztywnej, bryły 
odkształconej i ośrodków ciągłych. Rozpatrując zjawiska w skali atomowej mamy do 
czynienia z mechaniką kwantową, a w przypadku dużych prędkości – z mechaniką 
relatywistyczną. W zjawiskach życia codziennego znajduje zastosowanie mechanika 
klasyczna, której historię przedstawiono wskazując najważniejsze osiągnięcia od 
czasów starożytnych aż do końca XIX wieku. Uwzględniono zasady dynamiki, 
prawa zachowania i zasady wariacyjne. Omówiono rozwijające się wraz z nią 
i powstające dla niej teorie matematyczne, a także zaprezentowano sylwetki 
i ciekawostki z życia najważniejszych ich twórców, w szczególności Galileusza, 
Newtona, Eulera, d’Alemberta, Lagrange’a i Hamiltona. 

Modelowanie i optymalizowanie polimeryzacji RAFT  
za pomocą symulacji Monte Carlo 

Filip Rękas, 158179@stud.prz.edu.pl, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza 

Polimeryzacja z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem 
łańcucha (RAFT) pozwala otrzymywać polimery o ściśle określonej strukturze oraz 
wąskim rozkładzie mas cząsteczkowych. Jej mechanizm różni się od mechanizmu 
tradycyjnej polimeryzacji rodnikowej. Poza etapami inicjacji, propagacji i termi-
nacji łańcucha, wyróżnia się w niej także etap addycji do czynnika przeniesienia 
łańcucha (CTA), reinicjacji oraz głównej równowagi. Istota metody RAFT polega na 
przedłużeniu czasu życia łańcucha poprzez zastosowanie CTA, umożliwiającego 
wytworzenie równowagi pomiędzy polimerem, zakończonym rodnikiem, a polimerem, 
znajdującym się w stanie uśpienia. 

W niniejszej pracy stworzono model procesu RAFT oraz opracowano algorytm, 
który wykorzystano do przeprowadzenia symulacji stochastycznych. Następnie, 
optymalizowano proces na podstawie oceny uzyskanych wyników. Dobrano taki 
zestaw wartości parametrów wejściowych, który umożliwił otrzymanie polimeru 
o współczynniku polidyspersyjności w zakresie od 1 do 1,2. 
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Modelowanie numeryczne propagacji światła z wykorzystaniem 
rozwinięcia pola w bazie modów własnych wyznaczonej metodą 

elementów skończonych 

Rafał Samuel Cichowski, 245088@student.pwr.edu.pl, Koło Naukowe SPIE, Wydział Podsta-
wowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, www.wppt.pwr.edu.pl 

Jedną z metod modelowania propagacji światła jest metoda wykorzystująca 
rozwinięcie w bazie modów własnych (EME, eigenmode expansion method). Bazę 
modów własnych na potrzeby tej metody można wyznaczać różnymi metodami. 
Jedną z metod jest metoda elementów skończonych, której zaletą jest możliwość 
modelowania obiektów o nieregularnych kształtach. 

Metoda elementów skończonych dla problemów z zakresu optyki (2D oraz 3D) 
jest zaimplementowana w module Wave Optics oprogramowania COMSOL 
Multiphysics. Celem pracy było zaimplementowanie metody modelowania propagacji 
światła wykorzystującej rozwinięcie pola w bazie modów własnych, w tym środo-
wisku. Wykorzystując metodę EME można istotnie zwiększyć efektywność modelo-
wania propagacji światła w strukturach falowodowych o zmieniającej się po długości 
geometrii. Struktury takie stosuje się w miniaturowych układach fotonicznych, 
które są obecnie przedmiotem intensywnych badań. 

W ramach pracy opracowano modele pozwalające obliczać rozkłady pól modów 
własnych dla przekrojów falowodów. Następnie w środowisku Matlab z wykorzysta-
niem modułu COMSOL LiveLink zaimplementowano skrypt wykonujący obliczenia 
metody EME oraz generujący wykresy składowych propagującego się pola elektro-
magnetycznego. Dodatkowo zweryfikowano działanie opracowanego modelu wyko-
rzystującego EME przez porównanie z modelem wykorzystującym wyłącznie metodę 
elementów skończonych. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników oraz przewagę 
metody EME w wymaganiach czasowych i pamięciowych. 

Nanostrukturalne tlenki metali do zastosowań środowiskowych 

Paulina Pietrzyk, p.pietrzyk5@student.uw.edu.pl, Pracownia Elektrochemii, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Warszawski; Magdalena Osial, mosial@chem.uw.edu.pl, Pracownia Elektrochemii, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk; Paweł Krysiński, 
pakrys@chem.uw.edu.pl, Pracownia Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 

Celem przeprowadzonych badań było wytworzenie nanostruktur na bazie tlenku 
żelaza domieszkowanych tlenkiem cynku. Wytworzone nanostruktury posiadają 
właściwości superparamagnetyczne, półprzewodnikowe i rozmiar w zakresie 10-30 nm. 
Dzięki rozwiniętej powierzchni aktywnej z powodzeniem można je zastosować do 
usuwania zanieczyszczeń ze środowiska wodnego z wykorzystaniem pola magne-
tycznego. W niniejszej pracy nanomateriały zostały zastosowane do adsorpcji 
związków organicznych, a także ich degradacji pod wpływem światła słonecznego 
w reakcji fotokatalitycznej Fentona. W ramach realizacji projektu porównane 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

155 

zostały właściwości fizyko-chemiczne otrzymanych tlenków metali celem wybrania 
optymalnego materiału do skutecznej i szybkiej degradacji oraz usuwania zanie-
czyszczeń ze środowiska wodnego. Opracowane materiały były charakteryzowane 
pod względem właściwości magnetycznych, przerwy energetycznej przy pomocy 
spektroskopii UV-Vis i technik elektrochemicznych. Ponadto, określono morfologię 
powierzchni stosując skaningową mikroskopię elektronową (SEM) oraz spektro-
skopię z dyspersją energii (EDS). 

Określanie wpływu parametrów modelu na splątanie termalne 
w układach spinowych 

Michał Kaczor, michalk@dokt.ur.edu.pl, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut 
Fizyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski; Paweł Jakubczyk, pjakubczyk 
@ur.edu.pl, Instytut Fizyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski 

Treścią prezentacji jest analiza układów spinowych pod kątem termalnego splą-
tania dwuczęściowego. Splątanie jest bowiem jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech fizyki kwantowej i jako takie stanowi jeden z najważniejszych zasobów 
w kwantowej teorii informacji. Rozważono model Isinga oraz modele Heisenberga 
w wariantach XXX, XXZ, XYZ. Modele te, oprócz oddziaływań wymiennych, 
obejmowały również sprzężenie z zewnętrznym polem magnetycznym oraz 
oddziaływanie Działoszyńskiego-Moriyi. Celem badań było określenie wielkości 
wpływu poszczególnych parametrów modelu na splątanie kwantowe w układzie, 
mierzone za pomocą zgodności (concurrence). W tym celu wykorzystano globalną 
analizę wrażliwości (tzw. metodę Sobola). Na jej podstawie określono parametry, 
które mają kluczowe znaczenie w przygotowywaniu układów kwantowoinforma-
tycznych charakteryzujących się wysokim splątaniem. Wyniki przeprowadzonych 
obliczeń posłużyć mogą w dalszych pracach, mających na celu głębszy wgląd 
w naturę splątania kwantowego w łańcuchach spinowych, stanowić będą także 
punkt wyjścia do analizy ewolucji czasowej splątanych układów magnetycznych. 

Pianki poliuretanowe z merami chitozanu rozpuszczalnego w wodzie 

Anna Maria Strzałka, d524@stud.prz.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na 
Politechnice Rzeszowskiej, www.szkoladoktorska.prz.edu.pl; Jacek Lubczak, jml@prz.edu.pl, 
Katedra Kompozytów Polimerowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.wch.prz.edu.pl 

Pianki poliuretanowe stanowią ważną grupę materiałów polimerowych o szerokim 
zastosowaniu, które w dłuższym wymiarze czasu przyczyniają się do powstawania 
dużej ilości, trudnych do utylizacji odpadów komunalnych. Rozwiązaniem tego 
problemu może być próba wprowadzania do tego typu materiałów związków pocho-
dzenia naturalnego, które ułatwiałyby ich późniejszy rozkład. Do takich substancji 
można zaliczyć między innymi chitozan, powszechnie występujący w przyrodzie 
polisacharyd pochodzenia zwierzęcego. W pracy zestawiono i porównano warunki 
oraz sposób spieniania trzech polioli (uzyskanych na drodze reakcji hydroksy-
alkilowania chitozanu rozpuszczalnego w wodzie glicydolem i węglanem etylenu 
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w różnym środowisku) z polimerycznym diizocyjanianem difenylometylu, wodą 
i trietyloaminą. Otrzymano sztywne pianki poliuretanowe, które zbadano pod kątem 
ich podstawowych właściwości fizycznych takich jak: gęstość pozorna, stabilność 
wymiarów, napięcie powierzchniowe, chłonność wody i współczynnik przewodzenia 
ciepła. Pianki PU poddano również badaniu odporności termicznej oraz wytrzy-
małości na ściskanie. Stwierdzono że uzyskuje się materiały o zbliżonych do siebie 
właściwościach fizycznych i o zwiększonej odporności termicznej. Otrzymane 
pianki poliuretanowe zachowują swoje właściwości użytkowe do temperatury 
175°C, podczas gdy pianki tradycyjne tracą je już w temperaturze ok. 100°C. 

Projekt CREDO – astrofizyka dla nauki i społeczeństwa 
Robert Kamiński, robert.kaminski@ifj.edu.pl, CREDO.science 

Projekt naukowy CREDO (Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory) powstał 
w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w celu 
rejestrowania promieniowania kosmicznego (pk) non stop na całej Ziemi. Celem 
jest m.in. badanie istnienia ciemnej materii, badanie struktury wszechświata oraz 
powiązanie zmian rejestracji pk z nadchodzącymi trzęsieniami Ziemi. Jest to pierwszy 
projekt badania pk o tak globalnym zasięgu działania i z tak dużym wachlarzem 
możliwości naukowych. Swój globalny zasięg projekt ma dzięki metodzie pracy – 
citizen science (CS) – będącej istotą jego działania. Obecnie rejestracja pk odbywa 
się za pomocą kamer w smartfonach z zainstalowaną bezpłatną aplikacją CREDO 
na Android i IoS. Dzięki temu globalna rejestracja jest tania i dostępna dla 
wszystkich. W roku 2021 prawie 50 instytucji naukowych z 19 krajów na wszystkich 
kontynentach współpracowało z CREDO, zebrano kilkanaście milionów danych 
i uczestniczyło kilkanaście tysięcy użytkowników aplikacji CREDO.  

 Wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób biorą udział w zdobywaniu danych 
lub w ich analizie mogą być współautorami poważnych publikacji naukowych. Projekt 
co roku organizuje tzw. konkursy „Łowcy Cząstek” oraz liczne serie wykładów 
i konferencji co wyraźnie zmniejsza istniejącą przepaść poznawczą i socjologiczną 
między naukowcami i resztą społeczeństwa. Wszystkie informacje o projekcie, jego 
działalności naukowej i działalności w ramach CS można znaleźć na stronie 
CREDO.science. 

Przetwarzanie sygnałów w układach rezerwuarowego obliczania 
Dawid Przyczyna, dawidp@agh.edu.pl, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii 
AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, https://acmin.agh.edu.pl/, http://www.ftj. 
agh.edu.pl/; Konrad Szaciłowki, szacilow@agh.edu.pl, Akademickie Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii AGH, https://acmin.agh.edu.pl/ 

Obliczenia rezerwuarowe to nowatorski paradygmat obliczeń neuromorficznych 
oparty na przetwarzaniu sygnałów przez systemy dynamiczne. Podstawą do prze-
prowadzania tego typu obliczeń jest bogata dynamika systemu, która może wynikać 
z naturalnej, wewnętrznej dynamiki rozważanego systemu obliczeniowego lub 
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może być indukowana przez opóźnioną pętlę sprzężenia zwrotnego. Oba podejścia 
okazują się skuteczne do celów obliczeniowych. Z uwagi na powyższe, wykonano 
badania nad wykorzystaniem obu tych podejść do rozwiązywania problemów obli-
czeniowych o różnej złożoności: (i) klasyfikację sygnałów względem ich kształtu 
oraz (ii) ocenę konsonansu/dysonansu muzycznego interwałów w skali naturalnej. 

Badania zrealizowano wykorzystując dwa różne substraty obliczeniowe: (i) beton 
domieszkowany metalem oraz nanocząstkami półprzewodnikowymi i (ii) układ 
mostkowy Wiena oparty na memrystorach (tzw. mostek synaptyczny) w układzie 
z pętlą sprzężenia zwrotnego. Obydwa podejścia dobrze radzą sobie z powierzonymi 
zadaniami. 

Rola biofilmu w biodeterioracji 
Katarzyna Kagan, kat.kagan.99@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologii, Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/ 

Biofilmy to najstarsze skupiska żywych organizmów na Ziemi zwane stromato-
litami lub mikrobialitami. Drobnoustroje osadzają się na powierzchniach, tworząc 
zbiorowiska, otoczone ochronną warstwą śluzu. Tworzenie biofilmu jest możliwe to 
dzięki zjawisku quorum sensing, czyli zdolności drobnoustrojów do identyfikacji 
własnego zagęszczenia i zmiany ekspresji genów w odpowiedzi na nie. Wewnątrz 
struktury biofilmu mikroorganizmy są chronione przed szkodliwymi warunkami 
środowiska. Co więcej, zmienia się także ich profil metaboliczny i poziom ekspresji 
poszczególnych genów, a tym samym zwiększa patogenność organizmów zasocjo-
wanych w postaci biofilmu.  

W niniejszej pracy przedstawiono przykłady biofilmów grzybowych, bakteryjnych 
oraz porostowych, które mogą przyczynić się do częściowego lub całkowitego 
zniszczenia materiałów technicznych, takich jak: drewno, kamień, klinkier, szkło, 
aluminium oraz obiektów muzealnych, np. książek, archiwaliów, grafik, tkanin, 
wyrobów ze skóry, rzeźb, pomników. Brak odpowiednich środków prewencyjnych 
przed czynnikami zewnętrznymi, może skutkować bezpowrotnym zniszczeniem 
budynków i eksponatów. 

Synteza i analiza właściwości fluorescencyjnych soli chinolinowych 
Paulina Sobczak, paulina.sobczak@dokt.p.lodz.pl, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Zespół 
Celulozownictwa i Biotechnologii, Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; 
Agata Trzęsowska-Kruszyńska, agata.trzesowska-kruszynska@p.lodz.pl, Wydział Chemiczny, 
Politechnika Łódzka 

W ostatnim czasie bardzo ważne stają się badania dotyczące możliwości 
otrzymania związków wykazujących właściwości fluorescencyjne w ciele stałym ze 
względu na ich szeroki zakres zastosowań np. w optoelektronice i medycynie. 
Fluorescencja związków organicznych w stanie stałym zależy nie tylko od struktury 
fluoroforu, ale także od upakowania cząsteczek w sieci krystalicznej i oddziaływań 
międzycząsteczkowych. Dostrojenie długości fali emisji, a także intensywności 
fluorescencji można osiągnąć, dzięki modyfikacji chemicznej związków. Przykładem tej 
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strategii jest wprowadzenie do struktury cząsteczkowej związków odmiennych pod-
stawników. Takie podejście pozwala nam na świadome modyfikowanie właściwo-
ściami fluorescencyjnymi, a także sterowanie zjawiskiem fluorescencji i tym samym 
pozwala na otrzymanie struktury o zadanych właściwościach emisji światła.  

Głównym celem badań była analiza wpływu wprowadzenia odmiennych pod-
stawników do struktury cząsteczkowej związku na ich właściwości fluorescencyjne.  

Badania obejmowały wykonanie syntez soli chinolinowych oraz charakterystykę 
właściwości uzyskanych związków za pomocą metody dyfrakcji promieni rentge-
nowskich na próbkach monokrystalicznych, spektroskopii w podczerwieni (IR), 
rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej oraz spektroskopii fluorescencyjnej ciał 
stałych (z ang. excitation-emission matrix – EEM). 

Synteza spienionych paliw rakietowych 
Kinga Łysień, lysienkinga97@gmail.com, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział 
Chemiczny, Politechnika Śląska, https://www.polsl.pl/ 

Stałe paliwa rakietowe to układy składające się z utleniacza, lepiszcza oraz 
substancji dodatkowych. Aktualnie stosowane stałe paliwa rakietowe w większości 
zawierają chloran(VII) amonu. Spalanie takich paliw w silnikach rakietowych 
prowadzi do emisji szkodliwych substancji. Z tego względu poszukiwane są nowe 
układy, które charakteryzowałyby się mniejszą szkodliwością środowiskową przy 
równoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów użytkowych. Celem pracy 
było opracowanie procedury otrzymywania spienionych oraz usieciowanych stałych 
paliw rakietowych opartych o poli(azydek glicydylu) (GAP) jako lepiszcze oraz 
bardziej przyjazne środowisku azotany(V) potasu i amonu jako utleniacze. 
Otrzymywanie spienionych paliw jest aktualnie jednym z najnowszych osiągnięć 
w dziedzinie stałych paliw rakietowych i prowadzi do polepszenia właściwości 
paliwa rakietowego (m.in. do zwiększenia prędkości spalania).  

W pracy do uzyskania spienionej struktury paliwa wykorzystano niskowrzący 
rozpuszczalnik pozostający w roztworze po syntezie GAP. Otrzymane próbki paliwa 
scharakteryzowano pod kątem typowych dla takich substancji właściwości (m.in.: 
liniowa prędkość spalania). Opracowana w ramach pracy procedura określająca sto-
sunki masowe w jakich występują poszczególne komponenty paliwa oraz warunki 
prowadzenia procesu stanowi podstawę do dalszych rozważań, mających na celu 
optymalizację syntezy spienionych i usieciowanych stałych paliw rakietowych. 

Wpływ gumy guar z dodatkiem pseudoamfoterycznego surfaktantu 
CAPB na stabilność wodnych suspensji montmorylonitu 

Ewelina Godek, ewelina.godek@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Radiochemii i Chemii Środo-
wiskowej, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm; Elżbieta Grządka, elzbieta.grzadka 
@mail.umcs.pl, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii, Instytut Nauk 
Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-
w-lublinie,42.htm 
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Celem pracy było zbadanie wpływu gumy guar (GG) z dodatkiem pseudoamfo-
terycznego surfaktantu CAPB na stabilność wodnych suspensji montmorylonitu 
(MMT). Układy koloidalne zawierające minerały ilaste mogą być wykorzystane w wielu 
gałęziach przemysłu, ale niestety nie są długotrwale stabilne. Rozwiązaniem tego 
problemu może być dodatek polimeru do układu. Dlatego też przeprowadzone badania 
mają duży potencjał aplikacyjny. W części eksperymentalnej wykonano pomiary 
wielkości adsorpcji niejonowego polimeru w obecności lub pod nieobecność CAPB 
na powierzchni montmorylonitu, a także pomiary stabilności wodnych suspensji 
montmorylonitu z dodatkiem GG w obecności lub pod nieobecność CAPB. Pomiary 
zostały wykonane metodą spektrofotometryczną. Z otrzymanych wyników można 
wywnioskować, że GG dobrze adsorbuje się na powierzchni MMT. Dodatek surfak-
tantu powoduje wzrost wielkości adsorpcji, a wynika to z tworzenia się kompleksów 
polimer-surfaktant, które zostały potwierdzone badaniami napięcia powierzchnio-
wego. Natomiast z pomiarów stabilności wynika, że wraz ze wzrostem stężenia 
polimeru w układzie wzrasta jego stabilność. Co więcej, dodatek surfaktantu powoduje 
znaczny wzrost stabilności. 

Wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne PLA  
w zakresie niskich temperatur 

Karolina Gzyra-Jagieła, karolina.gzyra-jagiela@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łuka-
siewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi; Politechnika Łódzka, Instytut 
Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Kompozytów Polimerowych; Konrad Sulak, konrad.sulak 
@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Zbigniew Draczyński, zbigniew.draczynski@p.lodz.pl, 
Politechnika Łódzka, Instytut Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Kompozytów Polime-
rowych, www.style.p.lodz.pl; Longina Madej-Kiełbik, longina.madej-kielbik@ibwch.lukasiewicz. 
gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi; 
Sylwia Jagodzińska, sylwia.jagodzinska@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi 

Polimery pochodzące ze źródeł odnawialnych, które dodatkowo ulegają procesom 
degradacji są obecnie ciekawą alternatywą dla konwencjonalnych polimerów 
pochodzenia petrochemicznego. Jednym z takich materiałów jest poli (kwas 
mlekowy), który może być wykorzystywany w wielu branżach. Niestety ze względu 
na dużą kruchość i sztywność materiału, wykorzystanie go jest ograniczone. 
Dlatego też, przeprowadzono modyfikację PLA. Zastosowano związki które wpłynęły 
na poprawę zdolności do plastycznej deformacji, również w zakresie niskich tempe-
ratur. Do modyfikacji wykorzystano trioctan glicerolu (TAC), cytrynian trietylowy 
(TEC), cytrynian tribtylowy (TBC) i adypinian bis (2-etyloheksylu) (ADO) w ilości 
10%, 14,5% i 19% wag. Dla modyfikowanych polimerów w temperaturze 20°C ozna-
czono nieznaczne niższe wartości wytrzymałości właściwej natomiast zaobserwo-
wano dla zastosowanych związków duży wzrost wartości wydłużenia. Analizę 
mechaniczną wykonano również po inkubacji w -12°C. W wyniku przechowywania 
w niskich temperaturach wydłużenie uległo spadkowi dla TEC o 23%, ADO o 30% 
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i TBC o ok. 15% natomiast dla polimeru z dodatkiem TAC nastąpił spadek o 99%. 
Modyfikowane próby również poddano Dynamicznej Analizie Mechanicznej. Dla 
modyfikacji wszystkimi plastyfikatorami w temperaturze powyżej 0°C oznaczono 
moduł zachowawczy znacznie niższy niż dla bazowego PLA, natomiast w tempera-
turach minusowych tylko modyfikacja z wykorzystaniem ADO spowodowała 
obniżenie modułu. 

Wpływ niemieckiej polityki energetycznej  
na kierunek rozwoju sektora energetycznego w Polsce 

Wojciech Ostrowski, wostro2007200@gmail.com, Student Politechniki Warszawskiej na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na 3 roku 

W wyniku światowego kryzysu naftowego z 1973 roku narodziła się idea 
transformacji energetycznej, która wyznaczyła nowy trend polegający na próbie 
odejścia od paliw kopalnych i zwrócenia się ku odnawialnym źródłom energii. Te 
założenia znalazły swe miejsce u podstaw niemieckiej polityki energetycznej, zwanej 
Energiewende. To właśnie ona od lat jest realizowana krok po kroku u naszego 
największego sąsiada. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie, jaki wpływ ma 
ona na polski sektor energetyczny i czy podobną strategię można przenieść na nasz 
grunt? Niewątpliwie charakterystycznym elementem krajowego systemu elektro-
energetycznego jest konieczność jego współdziałania z systemami ościennych 
krajów. Ten aspekt oraz ogromna ilość źródeł energii odnawialnej w Niemczech 
wiąże się z koniecznością odbiorów nadwyżek prądu od naszego sąsiada, która stanowi 
ryzyko powstania blackoutów, które groziły Polsce w 2015 roku. Innym czynnikiem, 
który tworzy silne więzi to eksport technologii. Niemcy to ogólnoświatowy lider 
w produkcji paneli fotowoltaicznych. Działa tam ok. 1,6 mln tego typu urządzeń. 
Niewątpliwie ten wpływ odciśnie piętno na sposobie rozwoju naszego sektora 
energetycznego i sprawi, że głównym beneficjentem programu Unii Europejskiej 
„Zielony ład” będą Niemcy, a Polska w dalszym ciągu będzie importerem tech-
nologii i rozwiązań powstałych u naszego zachodniego sąsiada. 

Wyjście z chaosu ku światłej wiedzy 
Jerzy Ciosek, jciosek1@poczta.onet.pl 

Przeciętnemu człowiekowi trudno jest zrozumieć istnienie cząstek w postaci 
paczek falowych, czy eliminacji pojęcia czasu w aspekcie absolutnym. Również 
wśród środowiska nauki występują drastycznie odmienne opinie w interpretacji 
zjawisk i wyników badań, ale nastał czas dla upowszechniania ogłoszonej przez 
autora kilkanaście lat temu spójnej i ogólnej teorii funkcjonowania praw natury. 
Przy pomocy oddziaływania fal elektromagnetycznych możliwe jest zrozumienie 
wszystkich oddziaływań obejmujących od zakresu skali kosmicznych odległości do 
zakresu reakcji wewnątrz jąder atomowych. Koncepcja pola elektromagnetycznego 
ma już długą historię, ale zawsze wprowadzano dodatkowe nie fizyczne parametry 
(na przykład nadmiarowa liczba wymiarów przestrzennych). Mimo że teoria pola 
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weryfikuje fundamentalne pojęcia fizyczne, takie jak masa, ładunki, grawitacja czy 
niektóre stałe fizyczne, może być przedstawiana w przystępnej formie. Do 
wyjaśnienia większości wskazywanych problemów wystarcza analiza zagadnień 
z zakresu skali nanometrów oraz związanych z falowymi efektami w obrębie 
nanostruktur. W celu poszerzenia zakresu analizy autor wskaże również literaturę 
z zakresu fizyki jądrowej, astronomii, chemii i matematyki, które potwierdzają 
elektromagnetyczne oddziaływania we wszystkich skalach. Celem autora jest popu-
laryzacja osiągnięć badawczych oraz dążenie do wyjścia z długo utrzymywanego 
stanu pseudo-chaosu w nauce. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii pomiarowych 
do monitorowania deformacji powierzchni terenu 

Aleksandra Mierzejowska, aleksandra.mierzejowska@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Górnic-
twa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej; Maciej Pomykoł, maciej.pomykol@polsl.pl, 
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 

Wpływy eksploatacji górniczej w postaci zmian rzeźby terenu spowodowane 
pracami eksploatacyjnymi określa się m.in. na podstawie obserwacji geodezyjnych. 
W celu poznania procesu deformacji terenu górniczego, na powierzchni zakłada się 
specjalne osnowy geodezyjne. Klasyczna linia pomiarowa składa się z punktów 
zastabilizowanych wzdłuż linii prostych lub łamanych i jest odpowiednio zoriento-
wana względem pola eksploatacyjnego. Aktualnie stosuje się metody wykorzy-
stujące sprzęt pomiarowy tj.: tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe czy też 
odbiorniki GNSS. Stosowanie tych metod pozwala uzyskiwać większe lub porówny-
walne z metodami tradycyjnymi dokładności pomiarów, optymalizację kształtu sieci 
i warunków nawiązania, a także skrócenie czasu pomiaru. Obserwacje geodezyjne 
obejmują pomiary wysokościowe oraz kątowo-liniowe, dzięki którym możliwe 

jest wyznaczenie współrzędnych punktów obserwacyjnych: X, Y, Z. W ostatnich 
latach zaobserwować można ogromny wzrost zainteresowania bezzałogowymi 
statkami latającymi (BSL) – dronami. Podczas przeprowadzonego nalotu tego typu 
jednostką wykonywane są zdjęcia lotnicze na podstawie, których tworzona jest 
m.in.: ortofotomapa lub Numeryczny Model Terenu. Możliwości zastosowania bez-
załogowych statków powietrznych są bardzo duże i wraz z rozwojem technolo-
gicznym ciągle się poszerzają. Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania 
danym uzyskanym z nalotów do monitorowania zmian rzeźby terenu wywołanych 
działalnością górniczą. 

Wyznaczanie orientacji makromolekuł w przestrzeni z użyciem 
spolaryzowanego liniowo promieniowania podczerwonego 

Karolina Kosowska, karolina.kosowska@uj.edu.pl, Narodowe Centrum Promieniowania Synchro-
tronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/; Paulina Kozioł, paulina1.koziol@uj.edu.pl, 
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/; 
Danuta Liberda, danuta.liberda@uj.edu.pl; Narodowe Centrum Promieniowania Synchro-
tronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/; Tomasz P. Wróbel, tomek.wrobel@uj.edu.pl, 
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, https://synchrotron.uj.edu.pl/ 
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Mikrospektroskopie oscylacyjne są jednym z podstawowych narzędzi stosowanych 
do uzyskania informacji o składzie chemicznym w badaniach materiałowych. Spektro-
skopia FT-IR w połączeniu z chemometrią jest wykorzystywana powszechnie do 
identyfikacji oraz analizy ilościowej związków chemicznych nawet w wieloskładni-
kowych układach. Mikroskopia pozwala także na wyznaczenie właściwości fizyko-
chemicznych. Rozszerzenie metody przez zastosowanie promieniowania spola-
ryzowanego liniowo dostarcza dodatkową informację o orientacji makromolekuł. 
Jeśli próbka ma budowę anizotropową, to absorpcja jest zależna od kierunku 
polaryzacji padającego światła i jest najwyższa, gdy wektor dipolowego momentu 
przejścia jest zgodny z kierunkiem polaryzacji. Przy użyciu czterech różnych pola-
ryzacji możliwe jest wyznaczenie orientacji makromolekuły w płaszczyźnie, a nawet 
w przestrzeni trójwymiarowej.  

Metodę „czterech polaryzacji” zastosowano dla dwóch wybranych systemów. 
Pierwszym z nich były biopsje trzustkowe bogate w kolagen. Wyznaczono kąt 
azymutalny oraz wartości funkcji Hermansa, która charakteryzuje stopień organizacji 
w materiale. Dostarczenie nowego typu informacji o mikrootoczeniu raka może być 
kluczowe dla aplikacji spektroskopii FT-IR w medycynie. Jednoczesna analiza 
dwóch pasm, których kierunki momentu przejścia nie były równoległe, umożliwiła 
trójwymiarową wizualizację struktury sferulitu polikaprolaktonu. Są to pierwsze 
badania tego typu na świecie.  

Grant NCN: 2018/31/D/ST4/01833 

Zastosowanie cienkich warstw polipirolu jako matryc 
do unieruchamiania różnego rodzaju nanocząstek 

Marianna Gniadek, mgniadek@chem.uw.edu.pl, Pracowania Teorii i Zastosowań Elektrod, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl; Mikołaj Donten, donten@chem.uw.edu.pl, 
Pracowania Teorii i Zastosowań Elektrod, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 
www.chem.uw.edu.pl 

Szybko postępujący proces miniaturyzacji w konstrukcji katalizatorów kontak-
towych, baterii, ogniw paliwowych i sensorów często wymaga otrzymania cienkich 
warstw materiałów kompozytowych osadzonych na różnego typu podłożach zarówno 
przewodzących, jak i nie przewodzących. Polimery przewodzące typu polipirol, 
polianilina czy PEDOT są wykorzystywane bardzo często jako tego rodzaju matryce.  

Z kolei unieruchomienie w strukturze polimeru przewodzącego nanocząstek 
może znacząco wpłynąć na zmianę właściwości tak wytworzonej cienkiej warstwy. 
W zależności od rodzaju umieszczonych w przewodzącej matrycy nanocząstek 
można nadać otrzymanej warstwie właściwości magnetyczne, fluorescencyjne, 
poprawić przewodnictwo lub poprawić ich właściwości antykorozyjne.  

W ten nurt badań doskonale wpisują się przedstawione tutaj wyniki prac nad 
unieruchamianiem w cienkich warstwach PPy osadzonego na podłożach przewo-
dzących i nieprzewodzących nanocząstek Fe-N-C, CdSe, Al2O3 i MWCNTs. Zapro-
ponowana procedura syntezy cienkowarstwowej pozwoliła na optymalizację 
warunków osadzania PPy umożliwiając wytworzenie materiałów kompozytowych 
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PPy z nanocząstkami. Otrzymane cienkie warstwy charakteryzowały się zróżnico-
wanymi właściwościami. Opracowanie materiały były charakteryzowane pod względem 
swoich właściwości fizykochemicznych przy pomocy skaningowej mikroskopii 
elektronowej wraz z analizą składu EDS, mikroskopii fluorescencyjnej, spektro-
skopii Ramana i technik elektrochemicznych. 

Zastosowanie interferometrii laserowej  
w badaniach wybranych właściwości materiałów 

Ilona Czarniawska, iczarniawska@gmail.com, Pronar Sp. z o.o. 

Do wyznaczenia modułu Younga zastosowano plamkową interferometrię 
laserową wraz z pomiarami częstotliwości rezonansowych. Badano PETG, PP, PE, 
316LVM, Ti6Al4V i PA6 o zdefiniowanych parametrach geometrycznych. 

Przygotowane płyty utwierdzono w imadle. Do rezonansu lub w zbliżonym 
zakresie, wzbudzano je głośnikiem komputerowym. Odczytane częstotliwości 
posłużyły policzeniu modułów z niepewnościami.  

Generowana przez laser wiązka trafiała na soczewki, a następnie na półprze-
puszczalne zwierciadło. Pojawiające się na ekranie monitora (dzięki zastosowanej 
w układzie kamerze) prążki były efektem termicznego i mechanicznego mikro-
odkształcania płytki. 

Najlepsze wyniki uzyskano dla stopu aluminium. Metal charakteryzuje się 
niskim współczynnikiem tłumienia wewnętrznego oraz stosunkowo niską sztywnością. 
Dodatkowo płytka miała największą powierzchnię, kwadratowy kształt i naj-
mniejszą grubość. Stal i stop tytanu potwierdziły właściwości tłumiące częstotli-
wości wyższych rzędów. Ich sztywność jest większa, a płytka Ti6Al4V była grubsza. 
Wycięto je też w mniej korzystnym stosunku długości boków.  

Główną cechą polimerów jest większy stopień tłumienia wibracji w porównaniu 
do metali. Na uzyskanie wyraźnych modów drgań w ich przypadku mogła mieć 
wpływ stosunkowo wysoka prędkość rozchodzenia się dźwięku, powodowana niską 
gęstością i modułem Younga.  

Zastosowana metodyka pozwala dosyć dokładnie wyznaczyć ten parametr, jednak 
istnieją czynniki mające wpływ na wyniki m.in. geometria płytki, mocowanie. 

Zastosowanie lignin i odpadów pochodzenia naturalnego 
w oczyszczaniu roztworów wodnych z metali ciężkich 

Patrycja Miros-Kudra, p.miros-kudra@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Zakład Celulozownictwa i Biotechnologii, www.ibwch.lodz.pl; 
Ewa Kopania, e.kopania@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych, Zakład Celulozownictwa i Biotechnologii, www.ibwch.lodz.pl; Karolina 
Gzyra-Jagieła, k.jagiela@ibwch.lodz.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych, Laboratorium Analityki chemicznej, Zespół Polimerów i Włókien Synte-
tycznych, www.ibwch.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzor-
nictwa Tekstyliów; Maciej Ciepliński, m.cieplinskia@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Laboratorium Jakości Papieru i Badań 
Włókienniczych,www.ibwch.lodz.pl 
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Celem prac badawczych było zbadanie zdolności sorpcji jonów cynku z roztworów 
wodnych przez produkty uboczne pochodzące z przemysłu celulozowo-papierni-
czego oraz odpadów pochodzenia naturalnego. Badania dotyczyły możliwości sorbo-
wania jonów metali przez ligninę wytrąconą z ługu czarnego wraz z wytypowanymi 
biosorbentami. Proces oczyszczania wód przebiegał z wykorzystaniem układów 
wielowarstwowych składających się z ligniny oraz biosorbentów. Ocena skutecz-
ności oczyszczania została przeprowadzona z wykorzystaniem jonów cynku 
i doborem odpowiedniej kombinacji sorbentów. Analiza danych literaturowych 
pozwoliła na wytypowanie biosorbentów pochodzenia naturalnego takich jak: 
otręby owsiane, łuski ryżowe, pektyny chitozan, alginian sodu, kora sosnowa, 
włókna kokosowe oraz węgiel aktywny. W toku przeprowadzonych prac niezwykle 
istotnym elementem było określenie skuteczności zaproponowanego procesu 
usuwania wytypowanych zanieczyszczeń nieorganicznych z układów wodnych. 
Zakres prac obejmował: wyodrębnienie frakcji ligninowych i analizę GPC uzyskanej 
ligniny, identyfikację powierzchniowych grup funkcyjnych (analiza widm FT-IR), 
analizę składu chemicznego prób pochodzenia roślinnego, przeprowadzenie serii 
testów adsorpcji pozwalających na określenie optymalnych warunków (czas 
kontaktu, wpływ pH układu, masa sorbentu, stężenie adsorbatu oraz temperatura 
procesu) usuwania wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych z modelowych 
układów wodnych na skuteczność usuwania jonów metali wykorzystując techniki 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS. 

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH 

Analiza anizotropii właściwości mechanicznych tytanu grade 2 
po dużym odkształceniu plastycznym 

Sylwia Przybysz-Gloc, sylwia@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk 

Metody dużych odkształceń plastycznych pozwalają rozdrabniać ziarna w metalach 
i ich stopach do rozmiarów nanometrycznych, co umożliwia uzyskanie m.in. bardzo 
wysokie właściwości mechaniczne. Zbadano wpływ dużych odkształceń plastycznych 
uzyskanych metodą wyciskania hydrostatycznego (HE) oraz przeciskania przez 
równoosiowy kanał kątowy (ECAP) na anizotropię właściwości mechanicznych tytanu 
grade 2. Cechą charakterystyczną procesu HE jest generowanie struktury o wydłu-
żonych ziarnach w kierunku wyciskania. Efektem jest anizotropia właściwości 
mechanicznych materiału po procesie deformacji. Cechą charakterystyczną procesu 
ECAP jest nierównomierny rozkład odkształceń plastycznych i naprężeń ścinających 
w strefie deformacji plastycznej. Sprzyja to niejednorodności strukturalnej i mecha-
nicznej deformowanego materiału. Zastosowanie metody ECAP przed procesem HE 
pozwala na wstępne rozdrobnienie mikrostruktury tytanu, co w efekcie ogranicza 
występowanie tekstury morfologicznej i związanej z nią anizotropię właściwości 
mechanicznych po HE. 
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Analiza wpływu zużycia narzędzi tnących w procesach wykrawania 
wybranych materiałów metalowych na jakość ciętej krawędzi 

z zastosowaniem MES 

Łukasz Bohdal, lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, 
Katedra Mechaniki i Konstrukcji, www.tu.koszalin.pl; Katarzyna Kośka, katarzyna.koska@s.tu. 
koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Konstrukcji, 
www.tu.koszalin.pl; Radosław Patyk, radoslaw.patyk@tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, 
Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Konstrukcji, www.tu.koszalin.pl 

W szeroko rozpowszechnionych procesach obróbki materiałów metalowych, jak 
i w przemyśle wykorzystuje się wiele procesów wywarzania elementów opartych na 
cięciu mechanicznym. W analizie tych procesów szczególnie trudnym do 
pominięcia jest zużycie narzędzi tnących. Mechanizmy zużycia mogą przebiegać 
w wyniku wielu zjawisk fizycznych, które są trudne w analizowaniu i przewidywaniu. 
Do zużycia narzędzi tnących przyczynia się również błędny dobór parametrów 
technologicznych procesu, przykładem może być niewycentrowane narzędzie czy 
też nieodpowiedni luz między stemplem a matrycą. W pracy przedstawiono analizę 
MES procesu wykrawania mającą na celu ocenę wpływu stopnia zużycia narzędzi 
tnących na stany naprężeń, odkształceń i jakość ciętej krawędzi wybranego stopu 
aluminium. Opracowano także model numeryczny za pomocą którego można 
przewidywać liczbę cykli pracy narzędzia tnącego w zależności od jego geometrii. 
Uzyskane wyniki mogą być przydatne w projektowaniu nowych narzędzi do 
wykrawania elementów ze stopów aluminium.  

Analiza prognoz krótkoterminowych metanu na wylocie z wybranej 
ściany i rejonu wentylacyjnego w kopalni węgla kamiennego 

Michał Wojaczek, michwoj947@student.polsl.pl, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa 
i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska; Paweł Jęsiek, pawejes490@student.polsl.pl, 
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska; 
Adam Niewiadomski (opiekun pracy), adam.niewiadomski@polsl.pl, Wydział Górnictwa, Inżynierii 
Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska; Grzegorz Pach (drugi opiekun 
pracy), grzegorz.pach@polsl.pl, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki 
Przemysłowej, Politechnika Śląska 

W pracy poruszono tematykę prognozowania stężeń metanu w kluczowych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa lokalizacjach, tj. na wylocie ze ściany oraz 
z rejonu wentylacyjnego wybranej ściany w kopalni węgla kamiennego. Metan, ze 
względu na swoje właściwości palne i wybuchowe, jako gaz współwystępujący 
z pokładami węgla kamiennego jest jednym z najbardziej istotnych źródeł zagrożeń 
we współczesnym górnictwie węglowym. W celu zminimalizowania prawdopodo-
bieństwa aktywacji zagrożenia wynikającego z obecności metanu w czynnych wyro-
biskach niezwykle istotna jest skuteczna i dopasowana profilaktyka. Narzędziem 
wspomagającym projektowanie jej zakresu jest m.in. prognostyka stężeń metanu. 
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Przedmiotem studium przypadku były prognozy średnich dobowych oraz maksy-
malnych dobowych stężeń metanu z wykorzystaniem dwóch różnych modeli krótko-
terminowych opracowanych w Politechnice Śląskiej. Do badania wybrano pomiary 
rzeczywiste rejestrowane w sposób ciągu w systemie metanometrii automatycznej 
wybranej ściany. Wyniki przeprowadzonych badań zestawiono ex post z rzeczy-
wistymi wynikami odnotowanymi w analizowanej ścianie w celu sprawdzenia 
skuteczności wykonanych predykcji. 

Analiza procesu produkcyjnego w ujęciu systemowym 

Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz, ipraszkiewicz@ath.bielsko.pl, Wydział Budowy Maszyn 
i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.ath.bielsko.pl; Tomasz 
Jerzy Praszkiewicz, tompraszkiewicz@gmail.com, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, www.agh.edu.pl  

Analiza systemowa obejmująca takie elementy jak: cel, wejście, wyjście, pracownik, 
środek produkcji, przebieg pracy oraz otoczenie umożliwia planowanie procesu pro-
dukcyjnego biorąc pod uwagę jego efektywność oraz skuteczność. Jednym z istot-
nych zagadnień związanych z planowaniem procesu produkcyjnego jest podział 
procesu na operacje, zabiegi oraz czynności, które są realizowane w stabilny sposób. 
Powszechnie stosowana standaryzacja pracy wymaga analizy procesu pracy, który 
uwzględnia wiarygodny opis procesu produkcyjnego zapewniający możliwość dokład-
nego wyznaczenia czasu realizacji zadań produkcyjnych. Analiza systemowa pozwala 
na uwzględnienie podstawowych czynników decydujących o stabilności procesu. 
Zmiana któregokolwiek elementu systemu może wpływać na jego skuteczność oraz 
efektywność. Ocena stabilności procesu może być realizowana poprzez zastosowanie 
estymatorów jądrowych do analizy czasu realizacji zadań produkcyjnych. Zapropo-
nowana metoda pozwala na analizę dużych zbiorów danych oraz ich interpretację 
pozwalającą na ocenę stabilności procesu. 

Analiza trendów czasowych czułości baroreceptorów tętniczych 
podczas zmian ciśnienia śródczaszkowego  

w urazowym uszkodzeniu mózgu 

Agnieszka Uryga, agnieszka.uryga@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Pod-
stawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska www.brainlab.pwr.edu.pl; 
Nathalie Nasr, nasr.n@chu-toulouse.fr, INSERM UMR 1297, Institute of Cardiovascular and 
Metabolic Diseases (I2MC), Toulouse, France; Department of Neurology, Toulouse University 
Hospital, Tuluza, Francja; Magdalena Kasprowicz, magdalena.kasprowicz@pwr.edu.pl, Katedra 
Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 
Wrocław, Polska; Małgorzata Burzyńska, malgorzata.burzynska@umed.wroc.pl, Katedra Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska; Marek 
Czosnyka, mc141@medschl.cam.ac.uk, Brain Physics Laboratory, Division of Neurosurgery, 
Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, Cambridge, UK 
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Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) jest jednym z głównych powodów śmierci na 
świecie. Badania wskazują na występowanie związku pomiędzy wzrostem ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego (ICP) a zmianami w funkcjonowaniu autonomicznego układu 
nerwowego (AUN). Jednym z parametrów oceniających AUN jest czułość baro-
receptorów tętniczych (BRS). U pacjentów z TBI narost ICP może prowadzić do 
zmian w AUN jednakże czas odpowiedzi BRS oraz charakter zależności ICP-BRS 
pozostaje nadal przedmiotem badań.  

Celem przedstawionej pracy była analiza czasowa związku pomiędzy ICP a BRS. 
Przeanalizowano dane pochodzące od pacjentów z TBI w pierwszej dobie po urazie 
(n = 15) (BRS–ICPp) oraz z kolejnych dni (n = 35) (BRS–ICPt); średni czas monito-
rowania: 5 ±2 dni. Do obliczeń zastosowano opóźnioną korelację wzajemną (TLCC) 
oraz TLCC z zastosowaniem ruchomego okna analitycznego (WTLCC).  

TLCC wskazują na tendencję, związaną z pogarszającą się synchronizację 
w kolejnych dniach po TBI: BRS–ICPp (mediana ±IQR): 1,33 ±17,33 [min] vs. BRS–
ICPt: 12,83 ±10,17 [min], p = 0,084. Zaobserwowano zwiększanie się BRS–ICPt 
u pacjentów, którzy zmarli: 14,83 ±0,33 [min] w porównaniu do pacjentów, którzy 
przeżyli: 9,33 ±24,67 [min], p = 0,015.  

Analiza WTLCC wykazała znaczącą zmienność w czasie zależności ICP–BRS.  
Wyniki wskazują na potencjał metody TLCC oraz WTLCC w ocenie związku BRS-

ICP. Pełniejsze zrozumienie zależności pomiędzy AUN a ICP może przyczynić się 
do lepszej predykcji zgonów u pacjentów z TBI. Praca powstała w wyniku realizacji 
projektu badawczego Nr DEC-2021/05/X/ST7/00454 finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki. 

Analiza właściwości substancji humusowych wykorzystywanych 
na cele rolnicze oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych 

Aneta Kłeczek, aneta.kleczek@pk.edu.pl, Katedra Technologii Środowiskowych, Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska 

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie produktów nawozowych, biosty-
mulator ma za zadanie poprawić właściwości rośliny lub ryzosfery w zakresie efek-
tywności wykorzystania składników pokarmowych, odporności na stres abiotyczny, 
cech jakościowych czy przyswajalności składników pokarmowych z form trudno-
dostępnych w glebie. Jednym z naturalnych biostymulatorów są substancje humusowe 
(SH). Stanowią one składnik naturalnej materii organicznej (NOM). Pozyskiwać je 
można na przykład z gleby, torfu, leonardytu, węgla brunatnego, wód powierzch-
niowych i podziemnych czy osadów dennych. Obecnie obserwuje się wzrost zainte-
resowania pozyskiwaniem SH z organicznych materiałów odpadowych, między 
innymi kompostu czy ścieków. Badania wykazują pozytywny wpływ dodatku SH do 
gleby oraz bezpośrednio do roślin.  

Dodatek SH do gleby wpływa na procesy glebowe i fizjologię roślin – struktura 
gleby ulega poprawie, zwiększa się retencja wody, napowietrzanie, pojemność wy-
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miany kationów i właściwości buforowe gleby. Ponad to poprawia się rozpusz-
czalność pierwiastków oraz zmniejsza się stopień ich wypłukiwania z gleby. 

Działanie SH na rośliny objawia się poprzez wpływ na kiełkowanie oraz rozwój 
systemu korzeniowego roślin, łagodzenie wpływu stresu abiotycznego i biotycznego 
(susza, zasolenie, nadmierne ciepło), regulację fitohormonalna oraz działanie anty-
oksydacyjne czy ochronę przed szkodnikami. 

W pracy przedstawiono najnowsze przykłady zastosowania rolniczego substancji 
humusowych. 

Analiza wpływu wykorzystania sztucznej inteligencji  
na zwiększenie efektywności zarządzania operacyjnego firmy  

na przykładzie rozwiązania chmurowego 
Sławomir Kulikowski, slawomir.kulikowski@atos.net, Cloud Enterprise Solutions, Atos Poland 
R&D Sp. z o.o., www.atos.net 

Według badań przeprowadzonych przez powszechnie uznane firmy konsul-
tingowe takie jak Gartner, IDC czy Forrester: 
• ponad 60% organizacji nie wie w jaki sposób właściwie wykorzystać zgroma-

dzone dane w celu lepszego zarządzania firmą; 
• z drugiej strony 88% danych korporacyjnych nie jest w ogóle wykorzystana 

w celu lepszego zarządzania organizacją. 
Odpowiedzią na powyższe potrzeby biznesowe, która pozwala osiągnąć konkretne 

korzyści ze zgromadzonych danych jest sztuczna inteligencja. 
Celem pracy jest przedstawienie właściwego podejścia, metodę projektowania 

i implementacji rozwiązania informatycznego bazującego na komponentach chmu-
rowych, które zwiększa efektywność zarządzania operacyjnego. Ponadto praca wy-
jaśnia także rolę poszczególnych bloków architektonicznych takich jak ETL, jeziora 
danych czy możliwość trenowania i publikowania modułów uczenia maszynowego. 
Pracę zamyka wyjaśnienie zachodzących interakcji oraz ich znaczenia dla organi-
zacji w szerszym ujęciu - jako element architektury korporacyjnej. 

Analiza wpływu wzmocnienia rozdzielczości przestrzennej obrazów 
na wyniki klasyfikacji pokrycia terenu  

na przykładzie zdjęć satelitarnych Sentinel-2 
Anna Żądło, zadlo@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Pośród różnego rodzaju źródeł optycznych danych satelitarnych zobrazowania 
Sentinel-2 wyróżniają się łatwym dostępem i stosunkowo dobrą rozdzielczością 
czasową. Dostarczane są przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i stanowią 
darmowe, wiodące źródło informacji teledetekcyjnych. Ze względu na specyfikę 
budowy sensora dane zawierają 13 kanałów spektralnych o różnej rozdzielczości 
przestrzennej (10 m, 20 m, 60 m). Znajdują one zastosowanie w wielu zagadnieniach 
monitorowania lądów, terenów przybrzeżnych oraz zarządzania kryzysowego. Od 
lat badane są również metody zwiększenia rozdzielczości (Super-resolution, SR) 
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dostępnych obrazów tak, by mogły z większą dokładnością odpowiedzieć na niektóre 
potrzeby zastosowań. Celem pracy jest wykonanie wzmocnienia rozdzielczości 
obrazów oraz zaproponowanie metody oceny dokładności w kontekście wyników 
klasyfikacji pokrycia terenu wykonanej na przetworzonych zdjęciach. W pracy 
wykonano przegląd dostępnych metod SR oraz zaproponowano metodę opartą na 
sieci neuronowej SRCNN. Wykonany został również przegląd wskaźników oceny 
jakości wzmocnienia obrazów oraz porównanie ich pod kątem przydatności w zakresie 
pracy na zobrazowaniach satelitarnych. 

Analiza zużycia energii na potrzeby klimatyzacji pomieszczeń 
w rewitalizowanym budynku 

Patrycja Kukuła, p.kukula@interia.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, 
www.polsl.pl; Kinga Kulik, kingkul992@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 
44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Krzysztof Adam, krzyada842@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. 
Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Karolina Tyrol, karolinatyrol97@gmail.com, Politech-
nika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Kamil Ciołka, kamicio847@student. 
polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Kacper Bochenko, 
kacpboc151@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; 
Anna Mainka, anna.mainka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Tomasz 
Grychowski, tomasz.grychowki@polsl.pl, Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania, Wydział Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; 
Maria Hurnik, maria.hurnik@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 20, 44-100 
Gliwice, www.polsl.pl 

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym wiele obiektów budowlanych znajdujących 
się w złym stanie technicznym zostaje odnowionych i mogą być one dalej wykorzy-
stywane. Po rewitalizacji budynek powinien spełniać wymagania techniczne stawiane 
nowym budynkom. Obecnie praktycznie wszystkie nowe budynki użyteczności 
publicznej są wyposażane w wysokoefektywne systemy klimatyzacji, które powinny 
zapewniać komfort cieplny i dobrą jakość powietrza wewnętrznego, przy jak naj-
mniejszym zużyciu energii. Do takich systemów należą przykładowo całkowicie 
powietrzne systemy ze zmiennym strumieniem powietrza VAV i systemy powietrzno-
wodne. Celem prezentowanych badań było przeprowadzenie analizy wybranych 
wysokoefektywnych systemów wentylacji i klimatyzacji pod kątem zużycia energii 
i możliwości spełnienia warunków komfortu cieplnego oraz sprawdzenie wpływu 
różnych strategii regulacji na zużycie energii i warunki cieplne. Analizę przeprowa-
dzono dla rewitalizowanego obiektu budowlanego przeznaczonego na działalność 
Studenckiego Centrum Kreatywności w Gliwicach. W badaniach wykorzystano program 
do obliczeń symulacyjnych IDA Ice. Badania wykazały, że najkorzystniejszym pod 
względem komfortu cieplnego i zużycia energii jest się system VAV z regulatorami 
indukcyjnymi wspomagany klimakonwektorami. Dla tego systemu zostały przepro-
wadzone dalsze analizy dotyczące charakterystyki nadążnej regulacji temperatury 
powietrza nawiewanego w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 
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Badania właściwości optoelektronicznych struktur  
na bazie Zn(Cd,Mg)O 

Radosław Szymon, 245058@student.pwr.edu.pl, Katedra Technologii Kwantowych, Wydział Podsta-
wowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska www.wppt.pwr.edu.pl; Eunika Zielony, 
eunika.zielony@pwr.edu.pl, Katedra Technologii Kwantowych, Wydział Podstawowych Problemów 
Techniki, Politechnika Wrocławska www.wppt.pwr.edu.pl; Mieczysław Pietrzyk, pietrzyk@ifpan.edu.pl, 
Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, www.ifpan.edu.pl 

Obecnie popularnym materiałem do zastosowań w wysokoenergetycznej opto-
elektronice z zakresu światła niebieskiego i ultrafioletu jest azotek galu (GaN). Jego 
alternatywą jest za to tlenek cynku (ZnO), który domieszkowany atomami kadmu 
(Cd) bądź magnezu (Mg) działa w zakresie od światła żółtego (ZnCdO) do ultra-
fioletu (ZnMgO), obejmując tym samym obszar działania układów z GaN. Niestety 
jednak struktury na bazie tych stopów charakteryzują liczne defekty i odkształcenia 
ze względu na niedopasowania sieciowe i obecność defektów punktowych. 

Trwające prace nad rozwojem technologii wzrostu tego typu materiałów wymagają 
wykonywania pomiarów podstawowych, które pozwalają na optymalizację procesu 
ich wytwarzania. W niniejszej pracy prezentowane są wyniki pomiarów właściwości 
strukturalnych, optycznych i elektrycznych struktur na bazie Zn(Cd,Mg)O wzra-
stanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych wspomaganych plazmą MBE.  

W tym celu zostały wykorzystane: spektroskopia Ramana, charakterystyki prądowo- 
i pojemnościowo-napięciowe oraz spektroskopia głębokich poziomów pułapkowych 
DLTS. 

Spektroskopia Ramana pozwoliła na zbadanie wzbudzeń fononowych i opis na 
ich podstawie struktury próbek w tym analizę odkształceń. Metody elektryczne 
posłużyły zbadaniu właściwości prostujących złączy na ich bazie zaś technika DLTS 
pozwoliła na charakterystykę poziomów pułapkowych. Wykonane badania posłużyły 
tym samym zbadaniu wpływu obecności atomów Cd i Mg na strukturę próbek. 

Badanie parametrów strukturalnych warstw wyhodowanych w procesie 
MBE za pomocą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej 

Klaudia Wiktor, kalka.wiktor@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrod-
niczych, www.ur.edu.pl 

Celem pracy było wyznaczenie składu warstw epitaksjalnych materiałów półprze-
wodnikowych A3B5 za pomocą wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej. 
Warstwy epitaksjalne Al1−xGaxAs/GaAs zostały wytworzone w procesie epitaksji 
z wiązek molekularnych w celu wyznaczenia parametrów wzrostu warstw o określonej 
zawartości Al. Pozwoli to na wykorzystanie materiału Al1−xGaxAs do produkcji 
bardziej złożonych struktur: tj. pojedyncze studnie kwantowe GaAs z barierami 
Al1−xGaxAs. Do badań użyto próbkę wyhodowaną w temperaturze 1100°C. Materiał 
został wcześniej przygotowany do badań. W tym celu wykonano kompleksową 
analizę strukturalną za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej. Przeprowadzono 
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pomiary dla analizowanych struktur dla obu osi optycznych dyfraktometru, a także 
analizę i symulację uzyskanych wyników. Porównanie zmierzonej krzywej dyfrakcyjnej 
z symulacją pozwoliło na precyzyjne wyznaczenie zawartości aluminium. Uzyskane 
wyniki potwierdzają wpływ temperatury użytej podczas wzrostu na grubość i skład 
warstwy. 

Badanie wpływu parametrów procesowych na strukturę powłok 
ze stali 316L natryskiwanych łukowo 

Adam Sajbura, 243749@student.pwr.edu.pl, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska; 
Paweł Sokołowski, pawel.sokolowski@pwr.edu.pl, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska 

W poniższej pracy podjęto temat wpływu parametrów procesowych na strukturę 
powłok natryskiwanych łukowo. Parametrami procesowymi było napięcie łuku, 
prędkość podawania drutu i ciśnienie gazu rozpylającego. Dodatkowo zastosowano 
układ zawężania strugi ArcJet. Badania prowadzone były na przykładzie powłok 
z austenitycznej stali chromowo-niklowo-molibdenowej. Wykorzystywano druty lite 
o średnicy 1,6 mm i handlowym oznaczeniu BD-1.1510. 

Próbki w postaci płaskowników ze stali konstrukcyjnej S235 zostały wypiasko-
wane, oczyszczone oraz odtłuszczone, w celu uzyskania możliwie wysokiej przy-
czepności natryskiwanego materiału. Podczas badań mierzono masę osadzanego 
materiału na podłożu, przeprowadzono próby przyczepności, dokonano wizualnej 
oceny osadzonych materiałów (pojedynczych splatów) oraz przeprowadzono badania 
metalograficzne. W ramach badań mierzono również profil osadzanego materiału. 
Badania wykazały, że zarówno zmiana parametrów procesowych jak i użycie układu 
dodatkowego zawężania strugi materiału poprzez układ ArcJet wpływają na: ilość 
i profil osadzanego materiału, grubość powłoki jak i jej przyczepność. 

Praca powstała w ramach projektu badawczego nr 0230/L-10/2018 finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Czynniki determinujące chropowatość powierzchni płyt HDF 
w procesie szlifowania w warunkach przemysłowych 

Milena Henke, milena.henke@up.poznan.pl, Laboratorium Klejenia i Uszlachetniania Powierzchni, 
Katedra Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Jedną z ważniejszych właściwości powierzchni płyt drewnopochodnych jest ich 
chropowatość. Określa ona sposób dalszej pracy z materiałem zarówno w procesach 
klejenia, jak i uszlachetniania podłoża. 

Celem pracy było określenie wpływu różnych konfiguracji gradacji materiałów 
ściernych podczas szlifowania przy uwzględnieniu dwóch prędkości posuwu trans-
portera taśmowego na chropowatość powierzchni płyt HDF. 

Do badań wytypowano trzy rodzaje płyt, pobrane z partii produkcyjnej. Po obróbce 
szlifowaniem wykonano pomiary parametrów chropowatości zarówno w kierunku 
poprzecznym, jak i wzdłużnym do kierunku szlifowania przy użyciu profilometru 
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Mitutoyo SJ-210. Na podstawie analizy wariancji ANOVA przeprowadzonej dla 
uzyskanych danych stwierdzono, że istotnie statystyczny wpływ na uzyskaną 
chropowatość miał rodzaj użytej płyty oraz konfiguracje zastosowanych taśm ścier-
nych. Najniższą chropowatość prezentowały próbki dla których proces szlifowania 
wykonano taśmami ściernymi o najwyższej ziarnistości. Dla parametrów amplitu-
dowych istotny wpływ miał kierunek przeprowadzanego pomiaru chropowatości. 

Powyższe badania mogą stanowić cenne wskazówki dla przemysłu meblarskiego 
w przygotowaniu powierzchni płyt HDF przeznaczonych do produkcji mebli. 

Elektrolityczne wytwarzanie kompozytowego proszku Ni–P–ZrO2 
z wykorzystaniem materiału odpadowego 

Jolanta Niedbała, jolanta.niedbala@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Magdalena Popczyk, magdalena.popczyk 
@us.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwer-
sytet Śląski; Grzegorz Benke, grzegorz.benke@imn.lukasiewicz.gov.pl; Centrum Hydroelektro-
metalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżalaznych 

Celem pracy było otrzymanie proszku kompozytowego z nano‐ lub amorficzną 
powłoką na ceramicznych cząstkach krystalicznych. Proszek Ni–P–ZrO2 otrzymano 
galwanostatycznie z galwanicznej kąpieli niklowej z dodatkiem proszku ZrO2 odzy-
skanego z materiałów odpadowych powstających przy ciśnieniowym nakładaniu 
powłok ZrO2. Uzyskany materiał kompozytowy charakteryzował się obecnością 
cząstek ZrO2 pokrytych nanokrystaliczną powłoką Ni–P. Mechanizm powstawania 
cząstek proszku kompozytowego wyjaśniono na podstawie procesu adsorpcji jonów 
niklowych na cząstkach tlenku metalu. Przepływ prądu przez komorę wymusza 
ruch cząstek w kąpieli. Ziarna tlenku z zaadsorbowanymi jonami są transportowane 
do powierzchni katody. Tam następuje rozładowanie jonów niklowych. W konse-
kwencji uzyskuje się materiał ceramiczny pokryty warstwą Ni–P. W celu scharakte-
ryzowania uzyskanego materiału określono jego skład chemiczny (metoda XRF), 
strukturę fazową (metoda XRD), morfologię (SEM) Ni–P–ZrO2 oraz rozkład pier-
wiastków i zobrazowano topografię za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM). 
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że otrzymany proszek zawierał 
około 50% wag. Zr i 40% wag. Ni. Analiza struktury fazowej wykazała, że podsta-
wowym składnikiem krystalicznym badanego proszku jest mieszany tlenek cyrkonu 
i itru Zr0,92Y0,08O1,96. Dodatkowo próbka zawiera bardzo duże ilości związków 
amorficznych (Ni–P). Właściwości otrzymanego materiału wskazują możliwość jego 
wykorzystania jako materiału elektrodowego po obróbce wstępnej, np. sprasowanie 
lub obróbka termiczna. 
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Elektroosadzanie powłok metalicznych oraz ich zastosowanie 
w procesie elektrolitycznego wydzielania wodoru 

Aleksandra Domańska, d517@stud.prz.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych 
na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 
www.wch.prz.edu.pl; Piotr Skitał, pskital.prz.edu.pl, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nie-
organicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, www.wch.prz.edu.pl 

Przeprowadzone badania miały na celu wyznaczenie parametrów elektroosa-
dzania powłok metalicznych, które mogłyby pełnić funkcję katody w procesie 
elektrolitycznego wydzielania wodoru. Weryfikacja morfologii powłok, za pomocą 
mikroskopu optyczno-cyfrowego, pozwoliła na wyselekcjonowanie benzenosulfonian 
sodu (SBS) jako dodatku organicznego. Jego rozbudowana struktura, właściwości 
inhibitujące przy stężeniu powyżej 1% oraz nieznaczna zmiana pH w trakcie osadzania 
pozwoliły na uzyskanie powłok o pożądanych właściwościach powierzchniowych 
i wytrzymałościowych. W celu określenia parametrów osadzania kobaltu zbadano 
złożony proces osadzania tego metalu z jednoczesnym wydzielaniem wodoru. Zare-
jestrowano krzywe cyklicznej woltamperometrii dla wodnych elektrolitów kobaltu 
(5 mM Co2+), stosując różne wartości pH oraz szybkości polaryzacji (0,05, 0,1, 0,2, 
0,5, 1, 2 V/s). Na podstawie krzywych doświadczalnych opracowano dwupłatowy model 
matematyczny. Obliczenia prowadzono z wykorzystaniem programu ESTYM_PDE. 
Wyznaczono kinetyczne parametry procesu oraz zbadano jakościowe i ilościowe 
dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych. Katalityczny wpływ powłok 
kobaltowych na proces wydzielania wodoru został potwierdzony przez odpowiednie 
wartości wyznaczonych parametrów kinetycznych. Jako kolejny etap badań zapla-
nowano sprawdzenie wydajności osadzanych powłok w procesie elektrolitycznego 
wydzielania wodoru. 

Emisja zanieczyszczeń pochodzących z materiałów i innych źródeł 
w pomieszczeniach 

Krzysztof Adam, krzyada842@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 
Gliwice, www.polsl.pl; Kinga Kulik, kingkul992@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Aka-
demicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Patrycja Kukuła, p.kukula@interia.pl, Politechnika 
Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Karolina Tyrol, karolinatyrol97 
@gmail.com, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Kamil Ciołka, 
kamicio847@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; 
Kacper Bochenko, kacpboc151@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-
100 Gliwice, www.polsl.pl; Anna Mainka, anna.mainka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 22B, 44-100 
Gliwice, www.polsl.pl; Tomasz Grychowski, tomasz.grychowki@polsl.pl, Katedra Pomiarów 
i Systemów Sterowania, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska ul. 
Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Maria Hurnik, maria.hurnik@polsl.pl, Katedra 
Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl 
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Jesteśmy świadkami stałego wzrostu liczby dostępnych źródeł informacji na temat 
różnego typu zanieczyszczeń obecnych w pomieszczeniach zamkniętych. Z tego 
powodu istotna jest stała analiza i sortowanie dostępnych artykułów i doniesień. 
Źródła te mogą zawierać informacje dotyczące ogólnych emisji różnych związków 
chemicznych przez dane źródła oraz aktualizacje dopuszczalnych stężeń danej 
substancji w powietrzu w celu ochrony zdrowia użytkowników. W pracy przeanali-
zowano dane literaturowe, dotyczące emisji związków chemicznych z różnych 
materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Skupiono się na informacjach doty-
czących emisji formaldehydu, radonu, aerozoli, ozonu oraz tlenków azotu, a także 
wpływu zjawiska smogu elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Zaobserwo-
wano wyraźne różnice między wynikami badań, które zostały przeprowadzone 
w różnych lokalizacjach, co potwierdza konieczność usystematyzowania dostępnych 
źródeł informacji. 

Inteligentny monitoring obiektów  
w zarządzaniu infrastrukturą techniczną 

Krzysztof Sell, ksell@medcore.pl, Medcore Sp. z o.o.; Grzegorz Surmacz, gsurmacz@medcore.pl, 
Medcore Sp. z o.o. 

Praca przedstawia nowoczesne sposoby nadzoru nad infrastrukturą techniczną, 
z zastosowaniem metod informatycznych. Wstępem jest omówienie zagadnienia 
zarządzania rozproszoną infrastrukturą techniczną w dużych obiektach użyteczności 
publicznej (problemy monitoringu stanów urządzeń, reakcji na awarie i ich usuwania). 
Omówiono także przeszkody w skutecznym zarządzaniu infrastrukturą bez wsparcia 
informatycznego. Analiza każdego z tych problemów poparta jest badaniami prze-
prowadzonymi wśród specjalistów IT i pracowników instytucji publicznych (np. 
szpitali). Przedstawiono również metodykę, przebieg i wnioski z tych badań. Zasad-
nicza część pracy poświęcona jest roli oprogramowania w zarządzaniu infrastruk-
turą techniczną i jej monitorowaniu. Praca na charakter teoretyczno-praktyczny, 
jej integralną częścią jest prezentacja demonstratora aplikacji inteligentnego moni-
toringu obiektów. Aplikację omówiono w ujęciach biznesowym i funkcjonalnym. 
Najpierw przedstawiono cele biznesowe rozwiązania, tj. jakie problemy rozwiązuje 
i do jakiej grupy docelowej jest kierowane. Następnie zaprezentowano założenia 
funkcjonalne aplikacji i jej zasadę działania, a także szczegółowe zagadnienia 
techniczne i sposób wykorzystania wymienionych metod informatycznych. Badania 
oraz testy aplikacji pozwalają stwierdzić, że wykorzystanie innowacyjnych metod 
informatycznych pozwala znacznie usprawnić procesy, skrócić czas reakcji na 
awarie oraz dostarczać najbardziej skuteczne rozwiązania w dostępnym czasie.  
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Intensyfikacja odzysku renu i innych metali  
z odpadów złomów superstopów 

Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-
sejda @imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke, grzegorz.benke@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; www.imn.gliwice.pl; Joanna Malarz, joanna.malarz 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Patrycja Kowalik, patrycja.kowalik@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; www.imn.gliwice.pl; Szymon Orda, szymon.orda 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Karolina Goc, karolina.goc@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łuka-
siewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Tadeusz Grabowski, t.grabowski 
@innovator.com.pl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator. 
com.pl; Andrzej Domagała, a.domagała@innovator.compl, Zakład Działalności Innowacyjnej 
„INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator.com.pl; Józef Deryło, j.derylo@innovator.compl, 
Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator.com.pl; Józef 
Śmieszek, j.smieszek@innovator.com.pl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. 
z o.o., www.innovator.com.pl 

Opracowana w projekcie POIR.01.02.00-00-0075/17 realizowanym w ramach 
konkursu sektorowego Innowacyjny Recykling, współfinansowanego przez NCBR, 
technologia przerobu wielkogabarytowych złomów superstopów zawierających ren, 
jest zarazem innowacyjna i ekologiczna. Technologia ta, polegająca na elektro-
roztwarzaniu dotąd nigdzie w świecie nieprzerabianych materiałów o średnicy 
powyżej 30 mm, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wydajności odzysku Re 
i uzyskaniem produktów w postaci związków wysokiej czystości. Spełnia również 
wszelkie wymogi ochrony środowiska, takie jak odpowiednie zagospodarowanie 
odpadów stałych i roztworów odpadowych. 

Technologia odzysku renu i innych cennych metali z wielkogabarytowych złomów 
pochodzących z recyklingu, jest obecnie wdrażana u głównego Beneficjenta 
projektu – w firmie INNOVATOR Sp. z o.o i obejmuje: 
• odzysk Re z wysoką, ponad 95% wydajnością i otrzymanie związków Re wysokiej 

czystości (kwas renowy o dużej zawartości Re wynoszącym powyżej 900 g/dm3 
i zawartości zanieczyszczeń metalicznych na poziomie ˂ 100 ppm, renian(VII) 
amonu o czystości katalitycznej i renian(VII) srebra wysokiej czystości z odpa-
dowych materiałów srebronośnych); 

• odzysk innych cennych metali w postaci koncentratu metali wysokotopliwych 
Ta-W-Ti (Mo) z wysoką ponad 98% wydajnością; 

• zminimalizowanie odpadów niklonośnych roztworów o co najmniej 70% i dodat-
kowo otrzymanie kolektywnego koncentratu Ni-Co, produktu handlowego, możli-
wego do wykorzystania przy produkcji stopów Ni i Co. 
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Interdyscyplinarność w eko projektowaniu produktów  
w rozwoju zrównoważonym 

Małgorzata Grotowska, malgorzata_grotowska@sggw.edu.pl, Wydział Technologii Drewna, Katedra 
Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
https://www.sggw.pl 

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych wpłynęła niekorzystnie na środo-
wisko naturalne, w związku z tym pojawiała się konieczność podjęcia działań 
w kierunku ochrony naszego środowiska oraz światowych zasobów surowców natu-
ralnych. Z tego powodu pracuje się nad tym, aby gospodarka linearna była zastępo-
wana przez gospodarkę o obiegu zamkniętym, która oferuje nowe sposoby tworzenia 
bardziej zrównoważonego rozwoju. Wg definicji Raportu Światowej Komisji ds. 
Środowiska i Rozwoju „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie”. 

Projektowanie i produkowanie produktów ma kluczowy wpływ na kreowanie 
zrównoważonego rozwoju, rozpoczynając od powstania materiałów zanieczyszcza-
jących środowisko przez eksploatację surowców naturalnych aż po ilość odpadów. 
Jedną z metod na wdrożenie zrównoważonego projektowania jest interdyscypli-
narne podejście do aspektu produktowego, polegające na wszechstronnej analizie 
założeń projektowych. Pochodzenie surowców, długość życia produktu oraz odpad 
po nim to jedne z kluczowych elementów do interdyscyplinarnego przeanalizowania 
ich wpływu na środowisko w zrównoważonym projektowaniu. 

Rozwój świadomości społecznej dotyczącej wymagań zrównoważonego produktu 
oraz zrozumienie finansowych, zdrowotnych i społecznych benefitów eko projekto-
wania leży u podstawy implementacji nowych kierunków gospodarki niezbędnych 
do rozwoju nie kredyt przyszłych pokoleń.  

Kreowanie i rozwój innowacyjnej marki  
na przykładzie JAGIELSKA.DESIGN 

Sabina Motyka, sabina.motyka@pk.edu.pl, Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji M06, 
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl; Martyna Jagielska, 
martynajagielska05@gmail.com, Koło Naukowe Inżynierii Produkcji – sekcja: Zarządzanie Inno-
wacjami i Systemy Jakości, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, www.koloip.pk.edu.pl 

Głównym celem pracy było przedstawienie istoty, charakterystyki oraz sposobów 
kreowania innowacyjnych produktów w przedsiębiorstwach. Generowanie i rozwój 
nowych produktów należy do złożonych przedsięwzięć bez względu na ich rodzaj, 
branżę, wielkość czy fazę rozwojową firmy, w której powstają. Od pomysłu do 
stworzenia i rozwoju koncepcji, przez wdrożenie, aż do wprowadzenia na rynek jest 
długa i wymagająca droga, nie zawsze kończąca się sukcesem szczególnie dla 
mniejszych i mniej doświadczonych firm. W pracy przedstawiony został model 
kreowania innowacyjnych produktów oraz charakterystyka głównych uwarunkowań 
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tworzenia nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach, uwzględniających zarówno 
aspekty techniczne jak sam projekt produktu, dobór materiałów, działania 
marketingowe i inne. Analizie poddana została młoda, rozwijająca się marka 
JAGIELSKA.DESIGN działająca w branży dodatków do wystroju wnętrz. W wyniku 
oceny głównych etapów kreowania i rozwoju marki produktowej, zostały zapro-
ponowane działania doskonalące dalszy rozwój uwzględniające między innymi 
aspekty prawne oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych.  

Krytyczna ocena zasadności prowadzenia badań 
nad zagospodarowaniem popiołów po termicznej utylizacji 

osadów ściekowych z wykorzystaniem próbek osadów spalanych  
w warunkach laboratoryjnych 

Oskar Ronda, s171310@student.pg.edu.pl, Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki 
Gdańskiej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, https://pg.edu.pl/; Bartłomiej Cieślik, 
bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Gdańska, https://pg.edu.pl/ 

Środowisko naukowe opracowuje możliwe drogi zagospodarowania popiołów 
powstających po spalaniu osadów ściekowych, jednak w swoich badaniach często 
wykorzystuje popioły wytworzone w skali laboratoryjnej, a nie pochodzące z insta-
lacji przemysłowych (pieców fluidalnych). W ramach prezentowanych badań wykonano 
analizę specjacyjną metali ciężkich (z zastosowaniem zmodyfikowanej techniki 
ekstrakcji sekwencyjnej BCR) w próbkach popiołów otrzymywanych przez spalenie 
osadów ściekowych w laboratoryjnym piecu muflowym oraz pochodzących z prze-
mysłowych pieców fluidalnych. Oznaczenia zawartości poszczególnych frakcji miedzi, 
kadmu, ołowiu, chromu i niklu dokonano z wykorzystaniem atomowej spektrometrii 
emisyjnej z atomizacją w plazmie mikrofalowej (MP-AES). Ponadto, oznaczono całko-
witą zawartość rtęci w badanych próbkach z wykorzystaniem techniki atomowej 
spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją techniką zimnych par (CV-AAS). Na pod-
stawie analizy wykazano znaczące różnice w udziale poszczególnych frakcji metali 
ciężkich pomiędzy popiołami otrzymywanymi laboratoryjnie, a tymi otrzymywanymi 
w piecach fluidalnych. Ponadto zaobserwowano, że popioły otrzymane w labora-
torium charakteryzują się kilkudziesięciokrotnie mniejszą zawartością rtęci niż ich 
odpowiedniki pochodzące z instalacji przemysłowych. Wobec otrzymanych wyników 
stwierdza się, że próbki popiołów otrzymywane w laboratorium nie stanowią repre-
zentatywnego materiału badawczego.  

Litografia jako narzędzie do uzyskiwania nowoczesnych nanostruktur 
Anna Juś 

W niniejszej pracy opisano metody tworzenia struktur przy użyciu technik wywo-
dzących się od litografii. 

Celem pracy była próba zoptymalizowania procesu trawienia mokrego materiałów 
półprzewodnikowych z grupy A3B5 oraz dodatkowo określenie najkorzystniejszych 
parametrów wykorzystanych w procesie fotolitografii.  
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Uzyskiwane wyniki były poddawane analizie przy użyciu aparatury dostępnej 
w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak 
profilometr stykowy, mikroskop optyczny, elektronowy oraz sił atomowych. Został 
zastosowany system klasycznej fotolitografii, wykorzystującej promieniowanie ultra-
fioletowe oraz wykonano metalizację powierzchni próbki metodą PVD. 

Praca ma charakter pilotażowy oraz edukacyjny, jest podstawą w poznaniu technik 
wywodzących się od litografii, trawienia mokrego oraz określeniem barier wdroże-
niowych. Celem przeprowadzenia badań było zebranie informacji praktycznych 
wynikających z doświadczeń. 

Mikrosfery alginianowe, jako nośnik substancji aktywnych 
Anna Łętocha, anna.letocha@doktorant.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska; Elżbieta Sikora, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Poli-
technika Krakowska 

Alginiany pozyskiwane są z alg morskich. Należą do polisacharydów, stanowią 
nierozgałęzione kopolimery kwasu D-mannurowego (M) i kwasu L-guluronowego (G) 
połączone wiązaniami β (1-4) glikozydowymi. Poszczególne monomery w łańcuchu 
są ułożone w nieregularny wzór blokowy o różnych proporcjach bloków GG, MM i MG.  

Biodegradowalne mikrosfery alginianowe otrzymywane są w wyniku sieciowania 
struktury alginianu kationami dwuwartościowymi, w szczególności Ca2+. Do naj-
częściej stosowanych metod otrzymywania kapsułek alginianowych zaliczamy techniki 
takie jak: ekstruzja, emulsyfikacja oraz suszenie rozpyłowe. Rozmiary otrzymywa-
nych w ten sposób mikrosfer mieszczą się w przedziale od nano- do mikrometrów.  

Ze względu na biokompatybilność i nietoksyczność alginiany znalazły zastoso-
wanie w różnych gałęziach przemysłu, jako nośniki substancji aktywnych w formie 
mikrożeli, mikrokapsułek i mikrosfer. Mikrosfery alginianowe w przemyśle spożyw-
czym, stosuje się w celu modyfikacji tekstury produktów oraz poprawy stabilności 
i efektywności działania określonych związków. Natomiast, w produktach kosme-
tycznych czy farmaceutycznych mikro i nanokapsułki biopolimerowe stosowane są 
oprócz poprawy stabilności również w celu ochrony kapsułkowanej substancji 
czynnej przed warunkami zewnętrznymi. Należy podkreślić, że zapotrzebowanie na 
nośniki substancji aktywnych o coraz mniejszych rozmiarach ciągle wzrasta. Dlatego 
ważnym tematem jest opracowanie wydajnych technik tworzenia mikro- i nanocząstek.  

Modelowanie i analiza numeryczna procesu gięcia stali ocynkowanej 
Mateusz Miksza, mateusz.miksza@s.tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, 
Katedra Mechaniki i Konstrukcji, www.tu.koszalin.pl; Leon Kukiełka, leon.kukielka@tu.koszalin.pl, 
Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Konstrukcji, www.tu.koszalin.pl; 
Łukasz Bohdal, lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, 
Katedra Mechaniki i Konstrukcji, www.tu.koszalin.pl 

Gięcie należy do podstawowych procesów obróbki stosowanej w zakresie przeróbki 
metali, znajduje zastosowanie między innymi w budowie maszyn i motoryzacji. Proces 
polega na zmianie kształtu materiału w postaci blach lub rur. Szeroko stosowanym 
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procesem gięcia jest wyginanie arkuszy blach na prasach krawędziowych z wyko-
rzystaniem matryc w kształcie litery V. Właściwe projektowanie procesów gięcia 
wymaga rozpatrzenia szeregu czynników, takich jak cechy materiału, stan jego 
powierzchni, kierunek walcowania, a także stan materiału wynikający z obróbki 
poprzedzającej. W pracy przedstawiono analizę MES procesu gięcia w matrycy V 
ocynkowanej stali DC01. Ponieważ większość badań dotyczy analiz eksperymen-
talnych, które wymagają budowy kosztownych stanowisk badawczych przedstawiono 
nowe podejście do analizy procesu gięcia blach powlekanych, z uwzględnieniem 
nowoczesnych technik modelowania zjawisk nieliniowych procesu i możliwością 
prognozowania stanów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń materiału kształto-
wanego. Wyznaczono maksymalne odkształcenia plastyczne oraz siły reakcji na 
stempel. Przeprowadzono analizę zjawiska sprężynowania. Przedstawione podejście 
umożliwia sterowanie procesem na linii produkcyjnej i jego optymalizację ze względu 
na przyjęte kryteria.  

Możliwości zagospodarowania ubocznych produktów  
termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

Łukasz Szarek, lukasz.szarek@pw.edu.pl, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa 

Pomimo systematycznego wzrostu ilości wytworzonych odpadów komunalnych 
(OK) Polska plasuje się zdecydowanie poniżej średniej unijnej ilości odebranych 
odpadów na mieszkańca, co pozwala przypuszczać, iż ilość odbieranych OK będzie 
systematycznie rosła. Coraz bardziej popularnym sposobem postępowania z OK 
jest ich termiczne przekształcanie (TPOK) z odzyskiem energii. W 2018 r. w kraju 
zagospodarowano w ten sposób 23% OK. Ubocznymi produktami procesu są m.in. 
popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne (19 01 13*) oraz odpady stałe 
z oczyszczania gazów odlotowych (19 01 07*), które obecnie są utylizowane, co 
stanowi koszt dla zakładów TP. 

Celem badań było określenie możliwości wykorzystania ubocznych produktów 
TPOK w zaprawach z uwzględnieniem wymywania z nich metali ciężkich. 

Badane odpady, choć różne pod względem granulometrycznym, charakteryzowały 
się podwyższoną wodożądnością oraz wysoce zasadowym odczynem wyciągu wodnego. 
W badanych zaprawach zastąpiono cześć cementu odpadami. Ich wpływ na wytrzy-
małość materiału na ściskanie i rozciąganie należy uznać za negatywny. Inten-
sywność uwalniania wybranych metali ciężkich z zapraw na bazie odpadów była na 
porównywalnym poziomie co zaprawy normowej, w większości przypadków poniżej 
wartości dopuszczalnych dla wód odciekowych ze składowisk. 

Wyniki prac wskazują no możliwość utylizacji ubocznych produktów TPOK 
w zaprawach, jednak ze względu na problematyczne właściwości odpadów, 
konieczne jest prowadzenie dalszych badań.  
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Naturalne konserwanty na bazie ekstraktów z kawy zielonej 

Bartłomiej Koźniewski, kozniewski@o2.pl, Grupa mediaM Sp. z o.o. Sp. k.; 
https://grupamediam.pl/pl/projekty; Tomasz Gitner, tomasz@mediam.eu, Grupa mediaM Sp. 
z o.o. Sp. k.; https://grupamediam.pl/pl/projekty; Izabela Cielecka, br@grupamediam.pl, Grupa 
mediaM Sp. z o.o. Sp. k.; https://grupamediam.pl/pl/projekty; Katarzyna Wiśniewska, 
br@grupamediam.pl, Grupa mediaM Sp. z o.o. Sp. k. https://grupamediam.pl/pl/projekty 

Poszukiwania nowych konserwantów spożywczych i kosmetycznych są jednym 
z tematów związanych bezpośrednio ze zdrowiem człowieka. W ramach projektu 
„Opracowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego” 
przeprowadzono serię eksperymentów nad pozyskaniem preparatu konserwująco-
przeciwutleniającego opartego o mieszaniny ekstraktów z zielonej kawy i ekstrakty 
oraz olejki eteryczne z ziół i przypraw. Przebadano i zoptymalizowano proces pozyski-
wania niskokofeinowych ekstraktów kwasów chlorogenowych (CQA) oraz ekstraktów 
z tymianku, anyżu, anyżku, oregano i jałowca. Przebadano aktywność antydrobno-
ustrojową mieszanin CQA i powyższych ekstraktów oraz olejków z jałowca, goź-
dzików i oregano. Pozyskane mieszaniny wykazywały aktywność przeciwbakteryjną, 
przeciw drożdżową lub przeciwpleśniową, przy czym wykazano synergię działania 
CQA i wybranych preparatów przypraw. Dla wybranych materiałów przeprowadzono 
analizę sensoryczną w przypadku zastosowania w wybranych produktach, udowad-
niając potencjał wykorzystania takich naturalnych mieszanin jako alternatywy dla 
kwasu sorbowego/sorbinianów i innych komercyjnych konserwantów. Dodatkowo, 
ze względu na aktywność przeciwutleniająca takie preparaty dają dodatkową korzyść 
w postaci zwiększenia stabilności oksydacyjnej wybranych wyrobów. Przeprowa-
dzone badania otwierają drzwi do rozwoju badań w obszarze naturalnych, syner-
gistycznych mieszanin o aktywności konserwantów, do wykorzystania w produktach 
konsumenckich.  

Niestabilność częstotliwościowa oscylatorów kwarcowych –  
metody zapobiegania dryfowi częstotliwości w rezonatorach kwarcowych 

Mateusz Pietrzak, mpietrzak@camk.edu.pl, Szkoła Doktorska GeoPlanet, Centrum Astrono-
miczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk 

Rezonatory kwarcowe są powszechnie stosowane jako wzorce czasu, w szcze-
gólności popularne są w systemach cyfrowych realizujących systemy akwizycji danych, 
gdzie dane pomiarowe są zapisywane w postaci szeregów czasowych. Niestety źródła 
częstotliwości nie zachowują długotrwałej stabilności drgań. Ze względu na dryf 
częstotliwościowy wynikający z różnic w wykonanej fizycznie strukturze wzorca 
częstotliwości lub przez czynniki środowiskowe takie jak np. zmiany temperatury. 
Desynchronizacja może nastąpić już po kilku godzinach pracy, a po kilku dniach 
błąd może nawet wynosić ponad sekundę. Stwarza to poważne problemy z syn-
chronizacją takiego wzorca czasu względem innych systemów pomiarowych. 
W przypadku rozproszonej sieci czujników bez możliwości zastosowania wspólnego 
zegara uzyskanie satysfakcjonującej stabilności częstotliwości dla indywidualnych 
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urządzeń pozostaje nadal problemem. Niniejsza praca zawiera omówienie przyczyn 
dryfu oscylatorów kwarcowych oraz przedstawia inżynierskie metody kompen-
sowania fluktuacji ich częstotliwości.  

Nowoczesne techniki komputerowe  
w projektowaniu obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych 

Malwina Tubielewicz-Michalczuk, m.tubielewicz@onet.eu, Katedra Budownictwa Lądowego, 
Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska, https://wb.pcz.pl 

Obecnie do poprawnego procesu projektowania służą projektantom nowoczesne 
programy komputerowe. Technologie informatyczne rozszerzają możliwości kre-
atywnego projektowania, ułatwiając w ten sposób prace twórcze. W pracy omówiono 
na wybranych, specjalistycznych programach komputerowych przeznaczonych dla 
architektów i projektantów niezbędne narzędzia programów, które pomagają w spo-
rządzaniu rysunków i dokumentacji technicznej na każdym etapie projektowania. 
W ramach Koła Naukowego Architektury działającego na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Częstochowskiej przedstawiono różnorodne rozwiązania projektowe 
wybranych obiektów i przestrzeni publicznych. We współczesnych czasach inżynie-
rowie, architekci i projektanci mają do dyspozycji różnego rodzaju programy specja-
listyczne, które sprawdzają się w takich dziedzinach projektowych jak: archi-
tektura, budownictwo, infrastruktura, urbanistyka, architektura krajobrazu, inżynieria, 
projektowanie wnętrz, scenografia. Należą do nich: AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, 
CATIA, ArCADia BIM, Konstruktor, Revit, Vectorworsk Architect, 3D SketchUp, 
Lumion, CAD Decor, jak również te, które służą do tworzenia i obróbki graficznej 
rysunków m.in. CorelDRAW, Adobe Photoshop. Bogate właściwości programów, 
kreatywność narzędzi, szybkość działania, wysokiej jakości modele 3D, pozwalają 
na tworzenie skomplikowanych projektów, a także wyrafinowanych kształtów 
różnego typu obiektów.  

Nowoczesne technologie oczyszczania powietrza  
w pomieszczeniach biurowych 

Kinga Kulik, kingkul992@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, 
www.polsl.pl; Krzysztof Adam, krzyada842@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 
16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Patrycja Kukuła, p.kukula@interia.pl, Politechnika Śląska ul. 
Akade-micka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Karolina Tyrol, karolinatyrol97@gmail.com, 
Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Kamil Ciołka, kamicio847 
@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Kacper 
Bochenko, kacpboc151@student.polsl.pl, Politechnika Śląska ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, 
www.polsl.pl; Anna Mainka, anna.mainka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział 
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice, 
www.polsl.pl; Tomasz Grychowski, tomasz.grychowki@polsl.pl, Katedra Pomiarów i Systemów 
Sterowania, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska ul. Akademicka 
16, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl; Maria Hurnik, maria.hurnik@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa 
Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, 
ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl 
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Do 2020 r. motywacją do zakupu oczyszczacza powietrza była niska emisja 
występująca w sezonie grzewczym, nasilająca zjawisko smogu. Pandemia wirusa 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 spowodowała wzrost 
zainteresowania oczyszczaczami powietrza w kontekście bezpieczeństwa biologicz-
nego. Obecnie na rynku można znaleźć wiele nowoczesnych systemów i instalacji 
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach. Technologie stosowane w oczyszcza-
czach powietrza pozwalają na skuteczną eliminację większości zanieczyszczeń 
z powietrza wewnętrznego, co przekłada się na realne zmniejszenie ryzyka, a nawet 
poprawę stanu zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach. W pracy przed-
stawiono dostępne technologie oczyszczania powietrza oparte na procesach elektro-
statycznych i fotokatalitycznych wspomagających filtrację. Są to przykłady nowo-
czesnych metod poprawy jakości środowiska wewnętrznego. Podkreślono możliwość 
zastosowania procesów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza w budynkach 
biurowych o dużej powierzchni.  

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynku –  
porównanie metod na przykładzie pomieszczenia biurowego 

Stanisław Kocik, stanislaw.kocik@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki 
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska; Joanna Ferdyn-
Grygierek, joanna.ferdyn-grygierek@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki 
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska; Izabela Sarna, 
izabela.sarna@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział 
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska 

Obecnie zużycie energii na cele ogrzewania i wentylacji w polskich gospo-
darstwach domowych pochłania około 70% całej energii dostarczanej do budynku. 
Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, przedstawionymi 
m.in. w Monitorze Polskim 2015 poz. 614 udział zapotrzebowania na energię dla 
instalacji grzewczych i wentylacyjnych powinien wynosić 35% sumarycznej energii 
zużywanej w gospodarstwach domowych. W kontekście globalnie wzrastającej kon-
sumpcji energii i związanych z tym zmian środowiskowych zasadnym jest podejmo-
wanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia ciepła do ogrzewania przestrzeni 
wewnątrz budynków. Poza wdrażaniem nowoczesnych technologii budowlanych 
lub OZE, w tym celu istotne jest również rozwinięcie i wykorzystanie narzędzi oblicze-
niowych i symulacyjnych pozwalających na określanie zapotrzebowania energii 
cieplnej w budynkach, diagnozowanie przyczyn największych strat energii i poszu-
kiwania optymalnych rozwiązań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród, strategii 
wentylacji pomieszczeń i użycia systemów HVAC. Autorzy opracowania porównali 
działanie inżynierskiego programu obliczeniowego pozwalającego wyznaczyć oblicze-
niowe zapotrzebowanie cieplne budynku z zaawansowanym środowiskiem symula-
cyjnym umożliwiającym uzyskanie wyników dot. przepływu ciepła w budynku 
w okresie całego roku. Porównana została dokładność wyników obliczeń, rodzaj 
danych wprowadzanych przez użytkownika i czas pracy w programie potrzebny do 
uzyskania wyników.  
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Ocena wpływu stosowanych terapii na zmiany wybranych parametrów 
chodu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym 

Daniel Kaczmarski, d.kaczmarski@tu.kielce.pl, Katedra Systemów Informatycznych, Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska, www.tu.kielce.pl; Mariusz 
Bedla, m.bedla@tu.kielce.pl, Katedra Systemów Informatycznych, Wydział Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska, www.tu.kielce.pl; Paweł Pięta, p.pieta@tu.kielce.pl, 
Katedra Systemów Informatycznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Poli-
technika Świętokrzyska, www.tu.kielce.pl; Roman Deniziak, deniziak@tu.kielce.pl, Katedra Systemów 
Informatycznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska, 
www.tu.kielce.pl 

W pracy przedstawiono ocenę zmian wybranych parametrów biometrycznych 
pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), które nastąpiły na skutek 
odbytej terapii. W tym celu wykorzystano rezultaty badań klinicznych chodu oraz 
równowagi. Wyniki te zostały pozyskane z zastosowaniem bieżni Zebris FDM-T, 
która jest urządzeniem powszechnie stosowanym w diagnostyce i rehabilitacji chodu. 
Przeprowadzona analiza statystyczna dotyczyła pacjentów z obustronnym pora-
żeniem kurczowym (diplegią), jak również osób z paraliżem czterokończynowym 
(tetraplegią). Wszyscy badani, których dane zostały poddane ewaluacji, charakte-
ryzowali się poziomem niepełnosprawności GMFCS II. Pacjenci zostali podzieleni 
na dwie grupy, dla których stosowane były różne postępowania terapeutyczne. 
Chorzy należący do pierwszej z nich byli rehabilitowani z użyciem bieżni i platform 
stabilometrycznych, natomiast osoby z drugiej grupy również z zastosowaniem 
platform oraz egzoszkieletu. Zaprezentowano porównanie zmian wybranych para-
metrów biometrycznych, zwracając szczególną uwagę na różnice parametrów w obu 
grupach. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do automatycznej oceny 
skuteczności poszczególnych terapii, jak również do opracowania metod predykcji 
efektu terapii dla pacjenta o określonych parametrach biometrycznych.  

Odwzorowanie krzywizn anatomicznych ciała człowieka  
na podstawie skanu 3D w projektowaniu powierzchniowym modeli 

dla protetyki oraz ortotyki 

Marcin Dziemianowicz, m.dziemianowicz@designprotechnology.com, Design Pro Technology 
Sp. z o.o.; Piotr Sacharczuk, p.sacharczuk@designprotechnology.com, Design Pro Technology 
Sp. z o.o. 

Technologia skanowania 3D na stałe zagościła w zakładach ortopedycznych 
w XXI wieku, a skaner 3D stał się podstawowym narzędziem technika ortopedy. 
Obecnie na podstawie skanów 3D wykonywane są leje protetyczne, ortezy, pokrycia 
kosmetyczne oraz inne indywidualnie dopasowane zaopatrzenie ortopedyczne. 
Technologia ta jednak niesie ze sobą ryzyko niedokładnego pomiaru ze względu na 
warunki podczas skanowania, błędy operatora, poruszanie się skanowanego obiektu, 
artefakty, a także późniejszą nieodpowiednią obróbkę skanu 3D w środowisku CAD. 
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W pracy przeanalizowano możliwe przyczyny defektów skanu 3D, zaproponowano 
ich rozwiązanie. Skupiono się na przedstawieniu sekwencji czynności, która pozwala 
na dokładne odwzorowanie krzywizn anatomicznych człowieka w modelu geome-
trycznym w środowisku CAD, a następnie odtworzenie jej w procesie druku 3D 
w technologii FDM. W ramach badania przeskanowana została geometria kończyn 
górnych oraz dolnych człowieka pod kątem wykorzystania jej w protetyce oraz ortotyce. 

Odziaływanie grubości elementu na właściwości mechaniczne 
podczas procesu zginania tworzyw sztucznych 

wytwarzanych technologią przyrostowa 

Mateusz Musiałek, mmusialek@tu.kielce.pl, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki 
i Budowy Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii 

Wraz z rozwojem dziedzin naukowych, zadania opierające się na druku 3D 
stawiają nowe wyzwania. Ich rozwój wymusza zastosowanie nowych rozwiązań, 
dostosowanie, czy spełnienie wymagań dotyczących parametrów materiałów: właści-
wości fizycznych oraz mechanicznych. Wraz z postępem technologii druku 3D 
rozwijane są nowe materiały stosowane w druku. W pracy przedstawiono badania 
nad elementami wytwarzanymi techniką przyrostową FDM (fused deposition 
modeling – modelowanie ciepłym tworzywem). Do testów posłużono się próbkami 
wykonanymi w oparciu o normę ISO 178. Próbki zaprojektowano w programie 
SolidWorks. Na bazie filamentu ABS wydrukowano próbki. Analizowano wpływ gru-
bości próbki na właściwości mechaniczne, pod uwagę wzięto próbki do zastosowań 
cienkościennych o wybranych grubościach, oraz próbkę o grubości znormali-
zowanej. Istotny jest również kierunek nakładania materiału (w płaszczyźnie XY). 
Poza gęstością wypełnienia na wytrzymałość wpływ ma także rodzaj wypełnienia. 
W przypadku konstruowania i wytwarzania modeli w budowie maszyn metodami 
przyrostowymi, funkcjonalnych modeli mogących służyć jako prototypy, należy 
zwrócić szczególną uwagę na właściwości mechaniczne i fizyczne.  

Odzyskiwanie energii elektrycznej z plecaka turystycznego 

Gabriela Ślusarska, gabriela.slusarska@pollub.edu.pl, Studentka Inżynierii Biomedycznej, Poli-
technika Lubelska, www.pollub.pl; Ewelina Stężycka, ewelina.stezycka@pollub.edu.pl, studentka 
Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl; Krzysztof Kęcik, ek.kecik@pollub.pl, 
Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl 

W pracy przedstawiono badania doświadczalne odzyskiwania energii elektrycznej 
z plecka turystycznego podczas chodzenia i biegania człowieka na bieżni elek-
trycznej. W tym celu wewnątrz plecaka zamontowano specjalnie zaprojektowany 
układ do odzyskiwania energii (tzw. harwester), który wykorzystuje zjawisko indukcji 
elektromagnetycznej. Układ ten składał się trzech magnesów neodymowych odpo-
wiednio ustawionych w tubie oraz cewki indukcyjnej. Analizowano wpływ prędkości 
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chodu i biegu człowieka, wpływ rezystancji oraz nachylenie bieżni na poziom 
odzyskanej energii. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że podczas biegania wartość 
skuteczna odzyskanej energii elektrycznej była na poziomie ok. 0,25 W, gdy 
podczas chodzenia maksymalnie odzyskiwano 0,5 mW. Ponadto wykazano, że 
rezystancja odbiornika oraz kąt nachylenia bieżni również mają znaczący wpływ na 
poziom odzyskiwanej energii elektrycznej. 

Praca została sfinansowana w ramach projektu naukowego NCN OPUS18: 
Teoretyczno-doświadczalna analiza możliwości definiowania charakteru sprzęgnięć 
elektromechanicznych w układach do odzyskiwania energii elektrycznej, 
nr 2019/35/B/ST8/01068.  

Opracowanie i budowa nowoczesnej, zautomatyzowanej linii 
technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych 

specjalnego przeznaczenia 

Marcin Lijewski, marcin.lijewski@pit.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański 
Instytut Technologiczny, ul. Jana Pawła II 14 61-139 Poznań, www.pit.lukasiewicz.gov.pl; 
Sławomir Styczyński, slawomir.styczynski@claio.poznan.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, www.claio.poznan.pl; 
Marcin Kempka, m.kempka@inzynieria.pro, iPRO Sp. z o.o. ul. Poznańska 72, 62-200 Gniezno, 
www.inzynieria.pro 

Ostatnie lata przynoszą dalszy rozwój i modernizację przemysłu. W zakładach 
instalowane są nowoczesne linie technologiczne, automatyzowane są też poszczególne 
operacje jednostkowe, w tym procesy rozdrabniania dozowania, naważania czy mie-
szania określonych składników. Producenci szukają rozwiązań, które usprawniają 
procesy produkcyjne. Nowoczesne technologie, które obecnie stosuje się w przemyśle, 
poprzez komputeryzację i wsparcie zaawansowanych układów automatycznego 
sterowania, nie do końca umożliwiają uzyskanie upragnionej precyzji i późniejsze 
jej wykorzystanie w każdym z etapów procesu produkcyjnego. 

Praca i prezentowane wyniki stanowią kompleksowe podejście do zagadnienia 
precyzyjnego dozowania czyli wydzielanie w ściśle określonych ilościach czy pro-
porcjach produktu lub czynnika w określonym czasie. Zaprojektowany system mo-
dułowy precyzyjnego dozowania metodą traconej wagi, został wykorzystany do 
zbudowania unikatowej i prototypowej linii technologicznej do wytwarzania katod 
w bateriach termicznych dla przemysłu zbrojeniowego. Baterie termiczne stanowią 
osobliwą grupę chemicznych źródeł prądu, a każda z konstrukcji, w porównaniu 
z innymi bateriami, jawi się jako skomplikowane urządzenie. Tego typu baterie 
stosowane są do zasilania układów sterowania i systemów samonaprowadzających 
rakiet, bomb, pocisków sterowanych i torped czy też w systemach bezpieczeństwa 
jak na przykład systemów katapultowania się pilota lub system uruchamiający 
zasłony przeciw ogniowe.  
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Optymalizacja pozyskania danych z Bezzałogowych Statków 
Latających do fotogrametrycznego pomiaru obiektów liniowych 

Karolina Pargieła, pargiela@agh.edu.pl, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inży-
nierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl 

Fotogrametria z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Latających (BSL) stała 
się źródłem danych o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywana jest również do 
mapowania obiektów liniowych na przykład dróg. Ze względu na brak możliwości 
lub nieopłacalność utworzenia tradycyjnego bloku zdjęć składającego się z wielu 
wzajemnie nakładających się pasów, obiekty liniowe uznawane są za skomplikowane 
pod względem przetworzenia fotogrametrycznego. Kluczowym aspektem podda-
wanym analizom jest uzyskiwanie wymaganych dokładności pomiarowych. BSL ze 
względu na ograniczony czas lotu i nośność wymagają przemyślanego planowania 
misji fotogrametrycznych. Celem prowadzonych badań było wykonanie wielowa-
riantowego wyrównania danych z BSL w celu znalezienia optymalnego planu misji, 
zarówno pod względem uzyskanych dokładności ostatecznych jak i czasu trwania 
nalotu. Analizom poddano obiekt liniowy. Zdjęcia do badań pozyskano przy pomocy 
drona DJI Phantom 4 Pro v2.0, punkty naziemne służące do georeferencji i oceny 
dokładności pomierzono technikami geodezyjnymi. Wyrównanie przeprowadzono 
w oprogramowaniu Agisoft Metashape, natomiast loty wykonano autonomicznie 
z użyciem aplikacji DJI Pilot. Ostateczne wyniki oceniono na podstawie błędów 
RMS uzyskanych dla punktów kontrolnych nie biorących udziału w wyrównaniu. 
Badania pokazały, że stosując odpowiednie techniki wykonywania nalotu możliwe 
jest zwiększenie dokładności bez znacznego wydłużenia czasu trwania lotu.  

Optymalizacja rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej  
jako jedno z kryteriów obniżenia kosztów przewietrzania 

Paweł Kondrat, pawekon102@student.polsl.pl, Politechnika Śląska; Dawid Fabijański, Poli-
technika Śląska; Dariusz Musioł, dariusz.musiol@polsl.pl, afiliacja Politechnika Śląska; Adam 
P. Niewiadomski (drugi opiekun pracy), adam.niewiadomski@polsl.pl, Politechnika Śląska 

Koszty przewietrzania ponoszone przez kopalnie podziemne są obecnie bardzo 
wysokie. Jak wskazują liczne źródła koszt ten oscyluje wokół 10% całkowitego kosztu 
energii elektrycznej doprowadzanej do kopalni. Praca wentylatorów głównych 
w czasie jednej doby dla średniej wielkości zakładu górniczego waha się w granicach 
25-30 tys. zł. Kolejnym elementem podnoszenia kosztów w kopalniach metano-
wych są prawa do emisji dwutlenku węgla, a w niedalekiej przyszłości metanu. 
W związku z tym kopalnie poszukują sposobów ograniczenia kosztów związanych 
z przewietrzaniem poprzez optymalizację sieci i ograniczenie energochłonności prze-
wietrzania. Jedną z możliwości ograniczenia kosztów przewietrzania jest regulacja 
wentylatorów głównego przewietrzania oparta na zmianie prędkości obrotowej 
wirników tychże wentylatorów w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 
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W wystąpieniu na podstawie optymalizacji rozpływu powietrza w przykładowej kopalni 
został przedstawiony sposób regulacji wentylatorów głównego przewietrzania w celu 
ograniczenia kosztów przewietrzania. 

Porównanie długoterminowych właściwości spoiw cementowych 
z dodatkiem odpadowego szkła i mielonego, granulowanego żużla 

wielkopiecowego, dojrzewających w różnych temperaturach 

Jakub Szydłowski, szydlows@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowla-
nych, agh.edu.pl, https://www.ceramika.agh.edu.pl 

Głównym celem badań było porównanie zapraw, zawierających mielone szkło, 
zastępujące cement w ilości 15 lub 30% (masowo) z analogicznymi zaprawami, które 
zawierały dodatek mielonego, granulowanego żużla wielkopiecowego. Badania te 
przeprowadzono w trzech różnych temperaturach, w czasie od 2 do 720 dni. Ponadto 
po dwuletnim okresie dojrzewania zaprawy autoklawizowano. Badane spoiwa poddano 
pomiarom wytrzymałości na ściskanie, a dla części z nich wykonano analizę XRD 
oraz termograwimetryczną (TG/DTG), co pozwoliło oznaczyć zawartość wodoro-
tlenku wapnia. Uzyskane wyniki potwierdzają, że szkło mielone, pod pewnymi warun-
kami, może zastąpić mielony, granulowany żużel wielkopiecowy. Dodatkowo, badania 
pokazują również, że zaprawy z udziałem szkła mielonego utrzymują stały poziom 
wytrzymałości po długim okresie, a część z nich nawet po autoklawizowaniu. Na 
podstawie zebranych danych potwierdzić można pucolanowy charakter szkła mielo-
nego, co daje możliwość zastąpienia nim części cementu. Wyniki przestawiają 
dwuletnie rezultaty prac.  

Pozycjonowanie precyzyjne przy użyciu mechanizmu monolitycznego 

Mikołaj Czyrnek, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny; 
Grzegorz Tora, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny 

Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie urządzenia monolitycznego do 
precyzyjnego pozycjonowania obiektów. Głównym jego elementem jest mechanizm 
monolityczny składający się z jednego kawałka blachy. Monolit zawiera belki 
połączone do ramy i między sobą przewężeniami o profilach kołowych. Wykonany 
prototyp mechanizmu, w którym ogniwo robocze – trójkątna platforma – wykonuje 
niezależne dwa przemieszczenia liniowe i jedno przemieszczenie kątowe w płasz-
czyźnie. Jako napędy, zastosowano trzy silniki krokowe. Sterowanie silników reali-
zowane przez sprzężenie zwrotne z wykorzystaniem sygnałów pomiarowych trzech 
czujników laserowych, które precyzyjnie pozwalają określić położenie platformy 
w czasie rzeczywistym. Kołowe przewężenia pełnią rolę przegubów o ograniczonych 
zakresach ruchów. Brak luzów i zewnętrznego tarcia w przewężeniach zapewnia dużą 
dokładność i powtarzalność przemieszczeń platformy mechanizmu. Mechanizm mono-
lityczny redukuje ruchy napędów i składa je mikroprzemieszczenia w wybranym 
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punkcie na platformie. Pole robocze manipulatora stanowi kwadrat o boku 20 μm, 
z dokładnością ruchu około 1 μm. Nieodzownym w procesie projektowania był 
model komputerowy, który potwierdzał założenia i przyjęte decyzje konstrukcyjne. 
Pierwszy prototyp urządzenia potwierdza zakładany sposób jego działania i jest 
podstawą do wprowadzenia udoskonaleń.  

Produkcja tlenku ołowiu o programowalnych właściwościach 
w reaktorze Bartona 

Stanisław Małecki, stanmal@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych; Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Krzysztof Gargul, krzygar@agh.edu.pl, Wydział 
Metali Nieżelaznych; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Rafał Szela, 
rszela@autopart.pl, Wydział Metali Nieżelaznych; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, firma AutoPart 

Ze względu na niezawodność, niskie koszty produkcji oraz niemalże 100% poziom 
recyklingu najczęściej użytkowanym źródłem energii elektrycznej w samochodach 
jest akumulator kwasowo-ołowiowy. Dążąc do utrzymania dominującej pozycji aku-
mulatora kwasowo-ołowiowego potrzebne jest jego ciągłe udoskonalanie. Podsta-
wowym czynnikiem wpływającym na parametry oraz żywotność akumulatora jest 
jakość tlenku ołowiu używanego do produkcji masy aktywnej. Dwiema najbardziej 
powszechnymi metodami produkcji tlenku ołowiu są: młyn kulowy oraz reaktor 
Bartona. Tlenek wytwarzany w obu tych metodach, choć pod pewnymi względami 
jest podobny, różni się w kilku kluczowych aspektach.  

W pracy przedstawiony został proces produkcji tlenku ołowiu w reaktorze 
Bartona. Określono wpływ rodzaju ołowiu na wydajność, jakość powstającego tlenku 
oraz ilość powstających zgarów.  

Do badania składu chemicznego ołowiu używanego do produkcji tlenku wyko-
rzystano spektrometr iskrowy. Otrzymywany tlenek ołowiu badano za pomocą mikro-
skopu elektronowego oraz określano jego skład fazowy metodą XRD. Pozwoliło to 
określić korelację między absorpcją, a rozmiarem, kształtem i powierzchnią właściwą 
ziaren tlenku ołowiu uzyskiwanych przy różnych parametrach procesu. W konse-
kwencji możliwym jest dobór odpowiednich wartości parametrycznych dla produkcji 
tlenku ołowiu o wysokiej powierzchni właściwej oraz odpowiedniej absorpcji.  

QBASS protokół kryptograficzny z kluczami jednorazowymi 

Szymon Sarna, szymon.sarna@dcd.pl, Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k., www.dcd.pl, Katedra 
Systemów Cyfrowych, Politechnika Śląska, www.polsl.pl 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem algorytmów kryptograficznych i ich 
implementacji nieustannie ewoluują. Dlatego, pomimo stosowania algorytmów 
powszechnie uważanych za bezpieczne, często rekomenduje się cykliczną zmianę 
certyfikatów, kluczy lub haseł. Wynika to z potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa 
związanych z wyciekami danych, błędami w implementacji itp. Dostrzegając te 
problemy i wyzwania, w ramach realizacji projektu QBASS, opracowano protokół RSA-
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OTP, którego klucz szyfrujący zmienia się po każdej przeprowadzonej transakcji. 
Podnosi to w znaczący sposób bezpieczeństwo względem pierwowzoru – algorytmu 
kryptografii asymetrycznej RSA. Mechanizm ten umożliwia zaszyfrowanie i wymianę 
krótkich informacji. Niestety, podobnie jak pierwowzór jest on zdecydowanie mniej 
wydajny od np. popularnego standardu szyfrowania blokowego – AES. Dlatego, 
w opracowanym protokole mechanizm RSA-OTP służy do cyklicznej zmiany klucza 
szyfrującego AES po wymianie określonej liczby komunikatów, zachowując przy 
tym wysoką wydajność systemu. Protokół ten wyróżnia się na tle popularnych 
rozwiązań typu OTP (ang. One Time Password), wśród których generowane 
komunikaty są jednorazowe, ale klucz kryptograficzny pozostaje stały.  

Skład fazowy betonu popiołowego niewrażliwego na zmiany objętości 
na przykładzie betonu klasy BP 2,5 

Zdzisław Adamczyk, zdzislaw.adamczyk@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa, 
Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Katedra Geologii Stosowanej, www.polsl.pl; 
Andrzej Porszke, andrzej.porszke@apgeotechnika.pl, AP Geotechnika Sp. z o.o. sp.k.; 
www.apgeotechnika.pl 

Przyrost objętości betonów popiołowych to problem budowlany, który w skrajnych 
przypadkach może skutkować zniszczeniem elementów konstrukcyjnych budowli.  

W pracy zaprojektowano beton popiołowy BP 2,5 skomponowany na bazie żużla 
z kotłów konwencjonalnych (70%) i popiołu lotnego z kotłów fluidalnych (28%), 
z dodatkiem cementu portlandzkiego (2%), który miał wykazywać jak najmniejsze 
zmiany wartości pęcznienia liniowego po pielęgnacji normowej i eksperymentalnej. 

Przeprowadzone badania wskazują, że wyższe wartości pęcznienia liniowego 
były charakterystyczne dla próbki betonu z normową pielęgnacją, w której obserwo-
wano niższy udział faz wtórnych w porównaniu do próbki betonu o niższej wartości 
pęcznienia liniowego (pielęgnacja eksperymentalna), w której odnotowano wyższy 
udział faz wtórnych. 

Zaprojektowany beton popiołowy BP 2,5, niezależnie od sposobu pielęgnacji, 
wykazywał niskie wartości pęcznienia liniowego, a zatem jego zmiany objętości były 
tak minimalne, że należy uznać, że beton ten był niewrażliwy na zmiany objętości.  

Sposoby otrzymywania renianów(VII) wybranych metali 
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-sejda@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz – 
Instytut Metali Nieżelaznych; Grzegorz Benke, grzegorz.benke@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łuka-
siewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Joanna Malarz, jonanna.malarz@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Karolina Goc, karolina.goc@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Karolina Pianowska, karolina.pianowska 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Patrycja Kowalik, 
patrycja.kowalik@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; Michał 
Ochmański, michal.ochmanski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; 
Arkadiusz Palmowski arkadiusz.palmowski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz – Instytut 
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Metali Nieżelaznych; Julita Sztandera, julita.sztandera@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz – 
Instytut Metali Nieżelaznych 

Ren jest metalem występującym niezwykle rzadko, jednak mimo tego tworzy wiele 
związków na różnych stopniach utleniania. Związki renu na wyższych stopniach, 
głównie VII i VI, są trwałe, a te na niższych stanowią produkty znacząco mniej 
stabilne. Tlenek renu(VII) w reakcji z wodą tworzą silny kwas renowy(VII), którego 
sole – reniany(VII) (nadreniany), stanowią podstawę dla całej chemii renu. 
W referacie przedstawiono hydrometalurgiczne metody wytwarzania renianów(VII) 
różnych metali, np.: niklu, kobaltu, srebra, chromu, glinu, cezu i rubidu. Źródłami 
renu do ich wytwarzania były: kwas renowy(VII) – otrzymywany z stosowaniem 
metody jonowymiennej – oraz renian(VII) amonu pochodzący z recyklingu. Jako 
źródła ww. metali zastosowano ich handlowo dostępne sole. Metody stosowane do 
wydzielania tych związków to przede wszystkich wymiana jonowa z zastosowaniem 
jonitów, ale również metody strąceniowe.  

Praca finasowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 
– Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. 
Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds 
from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense 
industry.  

Statystyczne sterowanie procesem połączeń gwintowych  
w przemyśle motoryzacyjnym 

Rafał Popiel, rafalwincentp@poczta.onet.pl, Politechnika Śląska w Gliwicach, https://www.polsl.pl/; 
Grzegorz Dziatkiewicz, grzegorz.dziatkiewicz@polsl.pl, Politechnika Śląska w Gliwicach, 
https://www.polsl.pl/ 

Połączenia gwintowe to połączenia rozłączne, kształtowo-cierne, w których 
wykorzystuje się siły spójności materiałów elementów połączenia oraz siły tarcia 
występujące na powierzchniach przylegania elementów połączenia. W przemyśle 
motoryzacyjnym wykorzystanie technologii połączeń gwintowych jest bardzo 
częstą formą łączenia elementów konstrukcyjnych w operacjach montażowych. 
Nowoczesne przedsiębiorstwa wykorzystują w tym celu zaawansowane narzędzia 
dynamometryczne, których użycie dostarcza numerycznych informacji o jakości 
procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych. 

Główną charakterystyką jakościową w procesie połączeń gwintowych jest sta-
tyczny moment kontrolny, nazywany także momentem inspekcyjnym. Celem każdego 
przedsiębiorstwa jest przede wszystkim opłacalna produkcja wyrobów odpowia-
dających specyfikacjom, ale także podnoszenie wydajności produkcji i jakości wytwa-
rzanych wyrobów. W związku z tym należy monitorować i sterować procesami 
w taki sposób, aby praktycznie wszystkie jednostki spełniały wymagania zapisane 
w specyfikacjach.  
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Praca dotyczyć będzie wykorzystania SPC na przykładzie montażu kół jezdnych 
samochodu osobowego, które mocowane są do zawieszenia pojazdu za pomącą 
pięciu śrub dokręcanych w strategii na określony moment dokręcania. Podczas 
wystąpienia zaprezentowane zostaną statystyczne metody analizy danych pocho-
dzących z procesu kontroli dokręconych śrub.  

System „CyberMatryca” czyli Internet Rzeczy w służbie turystyki 

Radosław Belka, r.belka@tu.kielce.pl, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki, Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce, www.tu.kielce.pl; Przemysław Gawroński, 
przemek.p.l.d@gmail.com, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki, Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce, www.tu.kielce.pl; Paweł Pięta, p.pieta 
@tu.kielce.pl, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, 
Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce, www.tu.kielce.pl; Grzegorz Łukawski, g.lukawski@tu.kielce.pl, 
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Al. Tysiąclecia 
P.P.7, 25-314 Kielce, www.tu.kielce.pl; Mateusz Godlewski, mgodlewski25@gmail.com, Politechnika 
Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 
Kielce, www.tu.kielce.pl; Roman S. Deniziak, s.deniziak@tu.kielce.pl, Politechnika Świętokrzyska, 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Infor-matyki, Al. Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce, 
www.tu.kielce.pl; Piotr Czekaj, p.czekaj@2p-info.pl, 2P-INFO, ulica Tytusa Chałubińskiego 42, 
25-619 Kielce, Poland, www.2p-info.pl; Sebastian Korus, s.korus@2p-info.pl, 2P-INFO, ulica 
Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, Poland, www.2p-info.pl; Mariusz Urbański, m.urbanski 
@2p-info.pl, 2P-INFO, ulica Tytusa Chałubiń-skiego 42, 25-619 Kielce, Poland, www.2p-info.pl; 
Norbert Orlikowski, n.orlikowski@2p-info.pl, 2P-INFO, ulica Tytusa Chałubińskiego 42, 25-
619 Kielce, Poland, www.2p-info.pl; Karol Turek, k.turek@2p-info.pl 2P-INFO, ulica Tytusa 
Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, Poland, www.2p-info.pl; Piotr Wołowiec, p.wolowiec@2p-
info.pl, 2P-INFO, ulica Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, Poland, www.2p-info.pl; 
Mirosław Hejduk, miroslaw.hejduk@geonatura-kielce.pl Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 
25-202 Kielce, geonatura-kielce.pl; Michał Poros, michal.poros@geonatura-kielce.pl, Geonatura 
Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, geonatura-kielce.pl; Witold Wesołowski, witold.wesolowski 
@geonatura-kielce.pl, Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, geonatura-kielce.pl 

Branża turystyczna jest jednym z istotniejszych filarów światowej gospodarski, 
odpowiadająca za blisko 1/10 światowego dochodu narodowego. Wśród licznych 
destynacji turystycznych znajdują się m.in. plenerowe, rozproszone parki turystyczne 
o interesujących walorach krajoznawczo-edukacyjnych. Jednym z przykładów są 
przyrodniczo cenne tereny zlokalizowane w zachodniej części regionu świętokrzy-
skiego, znane pod terytorialną marką jako „Geopark Świętokrzyski”. Obiekty takie 
mogą nierzadko być odwiedzane przez setki tysięcy osób rocznie. W związku z tym 
pojawia się potrzeba tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycz-
nych wspomagających proces prawidłowego zarządzania monitorowania i funkcjo-
nowania tego typu obiektów.  

W pracy przedstawiono zintegrowany system obsługi turysty o nazwie „Cyber- 
-Matryca”, który może być odpowiedzią na oczekiwania rynku. System, opierający 
się na rozwiązaniach Internetu Rzeczy i zaawansowanej analityce danych, ułatwia 
m.in. na pozyskiwanie informacji o stopniu zainteresowania poszczególnymi 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

192 

atrakcjami (POIs), obrazowanie tras zwiedzania, prognozowania przewidywanego 
obciążenia atrakcji czy dalszej ścieżki turysty. Informacja te ułatwią zarządcom 
parków na lepsze dostosowanie oferty turystycznej oraz właściwszą obsadę kadrową. 
System „CyberMatryca” integruje technologie śledzenia (GPS i BLE), elementy 
architektury IoT (Edge Computing), potencjał mikrokomputerów SBC, nowoczesne 
technologie sieciowe i bazodanowe (InfluxDB), a także odpowiednio opracowane 
algorytmy dyskryminujące, klasyfikujące i prognozujące. System opracowano przez 
konsorcjum w składzie Politechnika Świętokrzyska oraz spółka informatyczna  
2P-Info z Kielc, we współpracy z Geonatura Kielce.  

Taksonomia metod objaśnialnej sztucznej inteligencji 

Dominik Sepioło, sepiolo@agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl 

Głównym celem badań było usystematyzowanie powszechnie stosowanych metod 
objaśniania działania modeli sztucznej inteligencji. Na podstawie przeglądu litera-
tury wyszczególnione zostały dwie najczęściej stosowane taksonomie metod 
objaśnialnej sztucznej inteligencji (ang. eXplainable Artificial Intelligence, XAI): 
podział na metody lokalne i globalne oraz podział na metody agnostyczne i specy-
ficzne dla danego modelu. Motywacją do podjęcia badań był brak ustandaryzo-
wanych rozwiązań i terminologii w obszarze metod XAI. Choć problem XAI dopiero 
niedawno zyskał zainteresowanie badaczy, i z tego względu terminologia nie jest 
jeszcze jednolita i powszechnie używana, zaobserwować można znaczący wzrost 
liczby badań oraz publikacji w tym zakresie. Wobec rozwoju i sukcesów w obszarach 
metod uczenia maszynowego, w tym metod nietransparentnych (zwłaszcza uczenia 
głębokiego), problematyka objaśnialności stała się niezwykle istotna, dla zasto-
sowań w obszarach, w których podejmowane decyzje muszą spełniać wymagania 
niezawodności i bezpieczeństwa (np. sterowania pojazdem autonomicznym, dia-
gnostyki medycznej, etc.). 

Udział integracji metanizacji z procesami przetwórczymi paliw 
kopalnych w niskoemisyjnym otrzymywaniu produktów 

węglowodorowych 

Karolina Gałęziowska, karolina.galeziowska@student.pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii 
Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-55 Kraków, www.chemia.pk.edu.pl; Piotr Michorczyk, 
piotr.michorczyk@pk.edu.pl; Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 
31-55 Kraków, www.chemia.pk.edu.pl 

W prezentowanej pracy dokonano charakterystyki procesu metanizacji w oparciu 
o przegląd aktualnego stanu wiedzy i badań zawartego w dostępnej w literaturze. 
Pośród licznych zastosowań podkreślono szczególny udział metanizacji w zmniej-
szaniu emisji niepożądanych substancji, przyczyniających się do globalnych zmian 
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klimatycznych, realizowany poprzez integrację z procesami przetwórczymi paliw 
kopalnych, którym towarzyszy wytwarzanie dużych stężeń ditlenku węgla (CO2) 
zaliczanego do tzw. gazów cieplarnianych. Dokonano rozważań nad termodyna-
miką oraz kinetyką reakcji również w przypadku współobecności reagentów innych 
niż wymagane do jej przebiegu. Udowodniono, że metanizacja jako reakcja uwo-
dornienia ubocznie generowanych tlenków węgla (COx) do użytecznego metanu 
prowadzona w obecności katalizatorów pracujących w niskich temperaturach oraz 
zachodząca w warunkach zapewniających elastyczność w łączeniu z innymi obiegami 
stanowi obiecującą metodę neutralizacji nadmiernych ilości szkodliwych dla środo-
wiska gazów wpisującą się w nurt zasad zielonej chemii.  

Wbudowany system percepcji i sterowania  
dla modelu pojazdu autonomicznego 

Maciej Baczmański, mbaczmanski@student.agh.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe AVADER, 
Katedra Automatyki i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
https://kair.agh.edu.pl/wsw/; Balbina Molerus, bmolerus@student.agh.edu.pl, Studenckie Koło 
Naukowe AVADER, Katedra Automatyki i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani-
sława Staszica w Krakowie, https://kair.agh.edu.pl/wsw/; Robert Synoczek, synoczek@student. 
agh.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe AVADER, Katedra Automatyki i Robotyki, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, https://kair.agh.edu.pl/wsw/; Tomasz 
Kryjak, tomasz.kryjak@agh.edu.pl, Zespół Wbudowanych Systemów Wizyjnych, Katedra Automatyki 
i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, https://kair.agh. 
edu.pl/wsw/ 

Systemy percepcji otoczenia i sterowania stanowią istotny komponent pojazdów 
autonomicznych oraz zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Pozwalają 
one wykryć obiekty znajdujące się w otoczeniu, tj. pojazdy, pieszych, rowerzystów, 
przeszkody, ale też znaki drogowe i sygnalizację świetlną, a także określić prze-
strzeń, po której może poruszać się pojazd oraz, w razie potrzeby, zareagować na 
sytuację drogową. 

W ramach prezentacji przedstawione zostaną prace nad realizacją systemów 
percepcji i sterowania na platformach wbudowanych eGPU NVIDIA Jetson Xavier 
NX oraz SoC FPGA Kria KV260 System-on-Module. Zostały one użyte w pojeździe 
wyposażonym w koła Mecanum i zweryfikowane na makiecie miasta. Wykorzystano 
informację wizyjną oraz czujnik głębi (LiDAR). Zaimplementowano detekcję oraz 
lokalizację przechodniów i przeszkód, detekcję przejść dla pieszych, detekcję i roz-
poznawanie świateł drogowych oraz segmentację jezdni. Wykorzystano szereg algo-
rytmów klasycznych (np. transformata Hougha), jak i głębokich sieci neuronowych 
(U-Net, Mask R-CNN). Podjęto również prace nad zastosowaniem sieci do jedno-
czesnej segmentacji i detekcji, co pozwoliło istotnie zredukować złożoność oblicze-
niową systemu. Porównano także zastosowane platformy obliczeniowe. Wykonany 
model pojazdu samodzielnie porusza się po makiecie miasta i odpowiednio reaguje 
na wybrane sytuacje drogowe (np. omijanie przeszkód).   
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Wizualizacja pracy i sterowanie koncentratorem słonecznym 

Adam Głogowski, adamglo881@student.polsl.pl, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, 
Politechnika Śląska; Michał Weiss, michwei570@student.polsl.pl, Wydział Automatyki Elek-
troniki i Informatyki, Politechnika Śląska; Mateusz Wudecki, matewud648@student.polsl.pl, Wydział 
Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska; Artur Rabenda, arturab482 
@student.polsl.pl, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska; Hubert 
Zięba, hubezie783@student.polsl.pl, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika 
Śląska; Karol Marciniak, karomar254@student.polsl.pl, Wydział Automatyki Elektroniki i Informa-
tyki, Politechnika Śląska 

W obecnych czasach istotną kwestią jest zmiana polityki energetycznej. Odejście od 
paliw kopalnych i rozwój odnawialnych źródeł energii powinno być priorytetem. 
Instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne stają się coraz bardziej popu-
larne. Skoncentrowanie promieniowania słonecznego może znacznie poprawić 
wydajność urządzeń solarnych. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej skonstruowano testowy koncentrator promieniowania słonecz-
nego. W pracy przedstawiono sposób akwizycji danych pomiarowych z tego 
urządzenia i proces budowy platformy do ich prezencji i dalszego rozwoju o kolejne 
urządzenia naukowe. Na podstawie analizy układu dokonano modyfikacji systemu 
sterowania silnikami koncentratora, które pozwoliły na poprawę jego działania. 
W dzisiejszych czasach dąży się do wirtualizacji, pozwalających na powszechny 
dostęp do stanowisk laboratoryjnych. W ramach pracy utworzono witrynę inter-
netową, pozwalającą na przeprowadzenie zajęć zdalnych, składających się z analizy 
pracy obiektów naukowych. Do kompleksowej oceny wpływu modyfikacji na układ 
wymagane są dalsze pomiary, które zależne są od warunków atmosferycznych.  

Wpływ dodatku mączki z mielonych odpadowych muszli ostryg 
na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne 

kompozytów cementowo-szklanych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inży-
nierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Materiał odpadowy w postaci pyłu oraz mączki powstały z mielonych muszli 
ostryg uznawany jest we współczesnej technologii kompozytów jako częściowy 
zamiennik spoiwa cementowego w składach mieszanek betonowych. Rolą tego 
składnika jest również poprawa właściwości reologicznych mieszanek na spoiwie 
cementowym, tj. lepkość plastyczna, czas oraz średnica rozpływ mieszanki. Tema-
tem przedstawionym w rozdziale jest wpływ dodatku mączki z mielonych odpa-
dowych muszli ostryg na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne 
kompozytów cementowo-szklanych wysokich wytrzymałości. Mieszanki cementowo-
szklane zmodyfikowano dodatkiem mączki z muszli ostryg w zakresie 5÷15% masy 
spoiwa cementowego. Dokonano charakterystyki komponentów tworzących mieszankę 
cementowo-szklaną, tj. spoiwa cementowe niskolalkaliczne, domieszki chemiczne 
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płynne, dodatki w postaci popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego, granulaty szklane 
sodowe tworzące stos okruchowy oraz mączki z muszli ostryg. Przedstawiono 
metodykę projektowania składów kompozytów z uwzględnieniem dodatku mączki 
z muszli ostryg. Opisano wyniki badań wytrzymałości mechanicznej w zakresie 
statycznego oddziaływania obciążenia, tj. badanie wytrzymałości na ściskanie, 
rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym oraz rozłupywanie. Określono wpływ 
procentowych modyfikacji dodatkiem mączki z muszli ostryg na parametry cieplne 
stwardniałych kompozytów, tj. współczynnik przewodzenia ciepła, ciepło właściwe 
materiału oraz dyfuzyjność cieplna. Dokonano interpretacji wyników badań doświad-
czalnych oraz opisano wpływ procentowych modyfikacji mączką z muszli ostryg na 
uzyskane właściwości mieszanek oraz stwardniałych kompozytów cementowo-
szklanych.  

Wpływ dodatku popiołu wulkanicznego  
na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne  

kompozytów cementowo-szklanych 
Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inży-
nierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Popiół wulkaniczny uznawany jest za naturalną pucolanę spełniającą kryteria 
norm dotyczących modyfikacji składu kompozytów cementowych. Skład tego odpa-
dowego materiału bogaty jest w cząstki wielkości nanometrycznych charaktery-
zujące się wyjątkowymi właściwościami wpływającymi korzystnie na strukturę matrycy 
cementowej co sprzyja poprawie trwałości stwardniałego kompozytu, tj. wysoka 
szczelność i mrozoodporność oraz obniżona nasiąkliwość. Tematem przedstawio-
nym w rozdziale jest wpływ popiołu wulkanicznego na wytrzymałość mechaniczną 
oraz właściwości cieplne stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych. Opisano 
metodykę projektowania składu mieszanek kompozytu modyfikowanego dodatkiem 
popiołu wulkanicznego. Dokonano charakterystyki składników receptur mieszanek 
kompozytu. Składy mieszanek cementowo-szklanych zmodyfikowano dodatkiem 
popiołu wulkanicznego w ilościach 6%, 9%, 12%, 15% oraz 18% masy spoiwa 
cementowego. Próbki poddano badaniom w zakresie wytrzymałości mechanicznej 
po 28, 56, 90 oraz 180 dniach dojrzewania stwardniałego kompozytu. Określono 
również wpływ poszczególnych procentowych modyfikacji dodatkiem popiołu 
wulkanicznego na parametry cieplne kompozytów, tj. współczynnik przewodzenia 
ciepła, ciepło właściwe oraz dyfuzyjność cieplna. Dodatek popiołu wulkanicznego 
wpływał na poprawę urabialności mieszanki oraz krótszy czas zagęszczania. Przed-
stawiono wyniki badań eksperymentalnych na podstawie których potwierdzono 
przyrost wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu oraz 
korzystniejsze parametry cieplne wpływające na poprawę właściwości termoizola-
cyjnych materiału.  

  



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

196 

Wpływ dodatku pyłu wulkanicznego na wytrzymałość mechaniczną 
oraz właściwości cieplne kompozytów cementowo-szklanych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inży-
nierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Pył wulkaniczny to interesujący materiał odpadowy ceniony w technologii kom-
pozytów ze względu na wyjątkowe właściwości pucolanowe wpływające na poprawę 
wytrzymałości oraz trwałości matryc cementowych stwardniałych kompozytów. 
Doskonale sprawdza się w składach ciekłych mieszanek o bardzo dobrej urabial-
ności, chroniąc przed zjawiskiem segregacji składników. Dodatkowo składnik ten 
skutecznie uszczelnia strukturę wewnętrzną stwardniałych kompozytów podnosząc 
ich trwałość. Temat przedstawiony w rozdziale dotyczy wpływ dodatku pyłu wulka-
nicznego na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne kompozytów 
cementowo-szklanych. Ocenie wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu 
oraz rozłupywaniu podlegały stwardniałe próbki kompozytu cementowo-szklanego 
modyfikowanego dodatkiem pyłu wulkanicznego w ilościach 6%, 8%, 10%, 12% 
oraz 14% masy spoiwa cementowego. Opisano metodykę projektowania mieszanek 
modyfikowanych pyłem wulkanicznym z uwzględnieniem mielonych odpadów 
szklanych oraz materiałów z tworzyw sztucznych. Dokonano charakterystyki kom-
ponentów tworzących skład receptur poszczególnych modyfikacji materiałowych 
kompozytów cementowo-szklanych, tj. pył wulkaniczny, domieszki biopolimerowe 
płynne, spoiwa cementowe specjalne, frakcje granulatów szklanych sodowych oraz 
dodatki w postaci kordu tekstylnego i włókien celulozowych. Przedstawiono wyniki 
badań po 28, 56, 90 oraz 180 dniach dojrzewania stwardniałego kompozytu 
w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz parametrów cieplnych materiału.  

Wpływ dodatku pyłu z mielonych odpadowych muszli morskich 
na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne  

kompozytów cementowo-szklanych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inży-
nierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Drobno mielone muszle morskie stanowią częściowy zamiennik spoiwa cemen-
towego, kruszone mechanicznie odpadowe fragmenty muszli pełnią rolę drobnej 
frakcji kruszywa łamanego w składzie niekonwencjonalnych kompozytów. Uzyskane 
materiały odpadowe stanowią innowacyjne rozwiązanie w technologii materiałów 
kompozytów na spoiwie cementowym. Tematem przedstawionym w rozdziale jest 
wpływ dodatku pyłu z muszli morskich na wytrzymałość mechaniczną oraz właści-
wości cieplne kompozytu cementowo-szklanych. Pył uzyskano w wyniku mielenia 
odpadowych muszli morskich planispiralnych, gyrokonowych oraz cyrtokonowych. 
Mieszanki kompozytu cementowo-szklanego zmodyfikowano dodatkiem pyłu 
w ilościach 5%, 10%, 15%, 17,5% oraz 20% masy spoiwa cementowego. Przepro-
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wadzono badania po 14, 28, 56 oraz 90 dniach dojrzewania próbek kompozytowych 
w zakresie wytrzymałości mechanicznej dla statycznego oddziaływania sił, tj. wytrzy-
małość na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym oraz rozciąganie przy 
rozłupywaniu. Opisano metodykę projektowania kompozytów cementowo-szklanych 
z uwzględnieniem dodatku pyłu z muszli morskich. Dokonano charakterystyki 
składników tworzących recepturę mieszanek, tj. spoiwa cementowe, domieszki 
chemiczne płynne, granulaty szklane sodowe tworzące stos okruchowy, dodatki od-
padowe w postaci włókien polimerowych oraz pył z muszli morskich. Przepro-
wadzono badania eksperymentalne w zakresie parametrów cieplnych stwardniałych 
kompozytów modyfikowanych pyłem, tj. współczynnik przewodzenia ciepła, 
dyfuzyjność cieplna oraz ciepło właściwe materiału.  

Wpływ skumulowanego odkształcenia plastycznego generowanego 
w procesie wyciskania hydrostatycznego na zmianę właściwości 
użytkowych miedzi 99,95% do zastosowań w procesie drążenia 

elektroerozyjnego wgłębnego 

Jacek Skiba, skiba@unipress.waw.pl, Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim Ciśnieniem, Instytut 
Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, http://nl1.unipress.waw.pl/ 

Celem badań była modyfikacja właściwości użytkowych miedzi 99,95% (M1E) na 
drodze niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej metodą wyciskania hydrostatycz-
nego (HE) i jej weryfikacja do zastosowań w procesie drążenia elektroerozyjnego 
wgłębnego. 

Zmiana właściwości materiału była możliwa dzięki bardzo silnemu rozdrobnieniu 
mikrostruktury oraz jej teksturyzacji powstałej w procesie HE.  

Badaną miedź M1E poddano procesowi kumulacyjnego wyciskania hydrostatycz-
nego ze skumulowanym odkształceniem rzeczywistym ɛkum = 3,89 co odpowiada 
redukcji przekroju z Ø70 na Ø10. Właściwości mechaniczne badanej miedzi M1E po 
HE uległy znaczącej poprawie, zaobserwowano wzrost wytrzymałości z 259 MPa 
w stanie wyjściowym do 464 MPa po procesie HE oraz wzrost granicy plastyczności 
z 246 MPa w stanie wyjściowym do 456 MPa po HE. Wzrostom tym towarzyszyło 
zmniejszenie plastyczności w postaci wydłużenia do zerwania, które to spadło 
z 23% w stanie wyjściowym do około 9,5% po HE. Wyniki pomiarów mikrotwardości 
potwierdziły tendencje zaobserwowaną w analizach właściwości wytrzymałościo-
wych. Twardość wzrosła ze 102 HV0.2 w stanie wyjściowym do 123 HV0.2 po 
procesie HE. W wyniku silnego rozdrobnienia mikrostruktury i generacji dużej 
liczby defektów strukturalnych w miedzi po procesie HE zaobserwowano również 
wyraźny spadek przewodności elektrycznej z około 100,5% IACS w stanie wyjścio-
wym do około 97 % IACS po procesie HE.  
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Wpływ warunków akustycznych na obciążenie pracowników  
i komfort pracy umysłowej 

Joanna Kamińska, jozab@ciop.pl, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy, www.ciop.pl; Łukasz Kapica, lukap@ciop.pl, Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl; Jan Radosz, jarad@ciop.pl, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl 

Hałas jest jednym w czynników, który może negatywnie wpływać na obciążenie 
pracowników i komfort pracy umysłowej. Celem badań była ocena wpływu warun-
ków akustycznych na nastój i obciążenie pracowników podczas wykonywania pracy 
umysłowej. Badaniami objęto grupę 40 osób w wieku od 20 do 34 lat, w 5 warian-
tach: W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych, W2 – dźwięki pochodzące od 
wyposażenia biurowego, W3 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego 
z cichą rozmową w języku polskim w tle, W4 – dźwięki pochodzące od wyposażenia 
biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu, W5 – filtrowany szum 
różowy. Wyniki Skali Grandjeana wskazują na pogorszenie nastroju i zwiększenie 
zmęczenia po każdym wariancie badań. W przypadku subiektywnej oceny zmęczenia 
(podskala S5) najwyższą różnicę (w kierunku większego zmęczenia) między 
wartościami przed pracą a po pracy zaobserwowano w wariancie W3, W4 i W5. 
Wyniki poszczególnych skal kwestionariusza NASA TLX wskazują, że w wariancie 
W4 osoby badane odczuwały najwyższe obciążenie psychiczne, najwyższy wysiłek oraz 
frustrację a także najniższą wydajność. Presja czasu była odbierana jako najwyższa 
w wariancie W1, dla tego wariantu zaobserwowano także najniższe obciążenie 
fizyczne.  

Wpływ warunków prowadzenia syntez zol-żelowych  
na stabilność alkoksy-modyfikowanej ftalocyjaniny  

w transparentnym szkle hybrydowym 

Barbara Popanda, popanda@agh.edu.pl, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
www.ktsipa.ceramika.agh.edu.pl/; Jarosław Grolik, jaroslaw.grolik@uj.edu.pl, Zakład Chemii 
Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.chemia.uj.edu.pl/wydzial/zaklady/ 
zaklad-chemii-organicznej; Marcin Środa, msroda@agh.edu.pl, Katedra Technologii Szkła i Powłok 
Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.ktsipa.ceramika.agh.edu.pl/ 

Celem pracy było otrzymanie metodą zol-żel transparentnego materiału hybry-
dowego, wykazującego właściwości luminescencyjne wykorzystywane w układach 
optoelektronicznych. Zastosowano modyfikowane grupami organicznymi alkoksy-
silany do wytworzenia matrycy transparentnej o charakterze nieorganiczno-orga-
nicznej. Do matrycy wprowadzono modyfikowaną grupami alkoksysilanowymi, 
hydrolizującymi w warunkach prowadzenia syntez zol-żel, ftalocyjaninę. Spełnia 
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ona funkcję luminofora, która kowalencyjnie (trwale) wbudowuje się w matrycę. 
Przeprowadzono eksperymenty mające na celu zbadanie wpływu rodzaju użytego 
katalizatora oraz rozpuszczalnika (protonowego, aprotonowego) na stabilność 
ftalocyjaniny w matrycy hybrydowej. Do analizy otrzymanych żeli wykorzystano 
m.in.: spektroskopię UV-ViS, FT-IR, SEM, XRD, termoluminescencję (TL). Z przepro-
wadzonych analiz wynika, że wyższą stabilność wykazuje ftalocyjanina w materiale 
otrzymanej na drodze syntezy z udziałem rozpuszczalników protonowych i mocnych 
elektrolitów użytych jako katalizatory. Najwyższa stabilność wykazuje ftalocyjanina 
w układzie z zastosowaniem izopropanolu jako rozpuszczalnika oraz dwustop-
niowej katalizy: kwasowo-zasadowej (HCl-NaOH). Otrzymane wyniki badań pozwolą 
na optymalizację warunków nakładania warstw zol-żelowych na podłoże szklane 
dla zastosowania w wielowarstwowych układach optoelektronicznych, np. fotodiody 
organiczne (OLEDy).  

Wpływ zastosowanej atmosfery na zjawiska zachodzące  
podczas zabiegów cieplnych w warstwie wierzchniej  

dwufazowego stopu o wysokiej entropii 

Dominika Górniewicz, dominika.gorniewicz@wat.edu.pl, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 
Wojskowa Akademia Techniczna, https://www.wat.edu.pl/ 

W pracy analizowano wpływ atmosfery na zmiany struktury i składu che-
micznego zachodzące w budowie warstwy wierzchniej stopu o wysokiej entropii 
CoCrFeMnTi poddanego długotrwałemu, dochodzącemu do 100 h wyżarzaniu 
w temperaturze 1000°C. Podatność materiału do absorbowania gazów wpływa na 
ich właściwości wysokotemperaturowe, w tym na żaroodporność i żarowytrzymałość, 
stanowiąc podstawę do zastosowań inżynierskich w podwyższonych temperatu-
rach. W celu oceny szybkości wzrostu zgorzeliny na powierzchni badanego wysoko-
entropowego materiału wytworzonego metodą metalurgii proszków przeprowadzono 
testy termograwimetryczne TG w atmosferze technicznego argonu oraz powietrza 
syntetycznego. Stwierdzono około czterokrotnie mniejszy przyrost masy próbki 
w atmosferze argonu aniżeli w powietrzu, skutkujący powstaniem trwałej, przyle-
gającej do podłoża zgorzeliny o grubości 400 μm. W przypadku oddziaływania 
atmosfery bogatej w tlen powstały warstwy tlenkowe o niskiej adhezji do podłoża, 
skutkującej odpadaniem zgorzeliny. Identyfikację powstałych zmian strukturalnych 
w warstwie wierzchniej dokonano w oparciu o obserwacje mikroskopowe SEM 
wsparte mikroanalizą składu chemicznego EDS. Stwierdzoną strukturalną degradację 
powierzchni potwierdzoną istotną zmianą właściwości mechanicznych scharakte-
ryzowanych za pomocą pomiarów mikrotwardości.  
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Wybrane aspekty przerobu pyłów stalowniczych  
w piecu łukowo-oporowym 

Stanisław Małecki, stanmal@agh.edu.pl, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, 
Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
www.agh.edu.pl; Krzysztof Gargul, krzygar@agh.edu.pl, Katedra Fizykochemii i Metalurgii 
Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl; Mateusz Madej, firma P.P.H.U. STILMAR Michał 
Dobrzyński z siedz. w Częstochowie oraz doktorant wdrożeniowy w SD AGH w dziedzinie 
Inżynieria Materiałowa 

Produkcja stali w łukowych piecach elektrycznych wiąże się z powstawaniem dużej 
ilości pyłu zawierającego głównie żelazo oraz cynk. Istnieje możliwość przerobu pyłów 
EAF kilkoma metodami, z czego najpopularniejszym z nich jest proces Waelza.  

W prezentowanej pracy przedstawiono wybrane aspekty przerobu pyłów stalow-
niczych w piecu łukowo-oporowym. Umożliwia on recykling pyłów stalowniczych 
w procesie praktycznie bezodpadowym. Produktami są pył ZnO o wysokiej czystości, 
stop metaliczny na bazie Fe oraz żużel pozbawiony niebezpiecznych składników.  

Redukcja głównych składników pyłów stalowniczych zachodzi przy udziale 
reduktora węglowego. Redukcja związków cynku w temperaturach 1000-1200°C 
prowadzi do powstawania gazowego Zn, który w powietrzu utlenia się do postaci 
ZnO. Związki żelaza ulegają w znacznym stopniu redukcji do metalicznego Fe, 
które po stopieniu tworzy stop z innymi metalami zawartymi w pyłach. 

Przedstawione wyniki badań współredukcji związków Zn i Fe przeprowadzonych 
z udziałem reduktora węglowego dla ferrytu cynkowego, mieszaniny ZnO i Fe2O3 
oraz pyłów stalowniczych pozwalają stwierdzić, że w temperaturach do ok. 1200°C 
zachodzi proces redukcji zarówno cynku jak i żelaza, a wpływ na to ma odpo-
wiednia ilość dodatku reduktora węglowego, a także powierzchnia reakcji. 

Przeprowadzono również próby w skali półprzemysłowej przetopu zgranulowa-
nych pyłów stalowniczych z dodatkiem reduktora w postaci pyłu węglowego, które 
potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych.  

Zastosowanie splotowych sieci neuronowych  
do usuwania skoków fazy w polowej metrologii optycznej 

Michał Gontarz, michal.gontarz.dokt@pw.edu.pl, Zakład Inżynierii Fotonicznej, Wydział Me-
chatroniki, Politechnika Warszawska; Vibekananda Dutta, vibekananda.dutta@pw.edu.pl, 
Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska; 
Małgorzata Kujawińska, malgorzata.kujawinska@pw.edu.pl, Zakład Inżynierii Fotonicznej, 
Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska 

Wynikami polowych pomiarów fazy, zrealizowanych metodami interferencyj-
nymi, są dane w postaci fazy zawiniętej w mod(2π). Usuwanie skoków w celu 
odzyskania ciągłego przebiegu mierzonej wielkości jest, w przypadku obecności 
znacznych szumów, operacją skomplikowaną i obarczoną dużymi błędami.  
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W pracy zaproponowany został dwuetapowy system przetwarzający obraz fazy 
zawiniętej z wykorzystaniem dwóch splotowych sieci neuronowych typu U-Net 
o różnych stopniach złożoności, wykonujących procesy: przetwarzania wstępnego 
obrazu fazowego poprzez usunięcie szumów (3 poziomowa sieć) oraz usunięcia 
skoków fazy za pomocą metody mapy zawinięć (6 poziomowa sieć).  

Analiza wyników otrzymanych na danych syntetycznych wykazała, że działanie 
sieci odszumiającej jest metrologicznie poprawne i jest ona w stanie usuwać szumy 
nie tracąc istotnych informacji o fazie. Wykazano również, że działanie sieci 
generującej mapy zawinięć fazy jest zależne od cech danych w zbiorze uczącym, 
lecz w większości przypadków wyniki są zgodne z oczekiwaniami. 

Badania nad systemem nie są zakończone. Powodzenie w usuwaniu skoków 
w zaszumionej fazie za pomocą kombinacji dwóch sieci neuronowych jest podstawą 
do rozwinięcia badań do usuwania skoków w rzeczywistych obrazach faz z mikro-
skopów holograficznych oraz tomografów holograficznych i służących do efektywnej 
analizy 2D i 3D mikroobiektów biologicznych. 

Praca ta dotyczy obszarów sztucznej inteligencji, widzenia maszynowego, fotoniki 
oraz obrazowania medycznego.  

Znaczenie kwasów humusowych w gospodarce komunalnej 

Anna M. Anielak, aanielak@pk.edu.pl, Katedra Technologii Środowiskowych, Wydział Inżynierii 
Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska 

Z badań, przeprowadzonych przez zespół, wynika, że gospodarka komunalna 
stanowi istotne źródło kwasów humusowych (KHu), ich obecność stwierdzono 
w wodach ujmowanych na cele komunalne, ściekach surowych, oczyszczanych 
i oczyszczonych, osadzie czynnym i przefermentowanym oraz w odciekach skła-
dowisk odpadów komunalnych. Analiza zmian biochemicznych, którym ulegają 
KHu podczas procesu biologicznego oczyszczania ścieków oraz bilans ilościowy 
potwierdziły opinię wielu uczonych, że substancje te nie ulegają biodegradacji. 
Część KHu adsorbuje się na osadzie czynnym, natomiast pozostałe ilości odpro-
wadzane są wraz ze ściekami oczyszczonymi do wód powierzchniowych. Do oczysz-
czalni ścieków doprowadzane są również odcieki składowiskowe. Na ilość i stopień 
stężenia odcieków wpływają czynniki atmosferyczne jak opady i temperatura, 
a także czas składowania i zróżnicowanie deponowanych odpadów. Ilości KHu 
w odciekach, mogą być rzędu kilkuset i ponad 1000 g/m3, dlatego stanowią one 
obciążenie dla osadu czynnego, nie ulegają biodegradacji są, recyrkulowane z osadem 
czynnym do oczyszczalni lub odprowadzane ze ściekami oczyszczonymi do wód 
powierzchniowych. W zakładach uzdatniania wody KHu, w procesie utleniania, 
generują związki kancerogenne, mutagenne i teratogenne. Jednocześnie KHu są 
niezbędne dla roślin i gleby. Dane statystyczne wykazują, że w Polsce znajduje się 
ok. 65 tys. ha gruntów wymagających rekultywacji. Dlatego ważne są dane dot. 
ilości i jakości KHu powstających w gospodarce komunalnej. 
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OBSZAR SZTUKI 

Iloczyn zbiorów czyli związki muzyki z matematyką 

Monika Kędziora, mkedziora@amuz.edu.pl, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; 
Piotr Niewiedział, pniewiedzial@amuz.edu.pl, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego 
w Poznaniu 

Dla postronnego obserwatora, któremu obca jest tak matematyka, jak i muzyka – 
te dwie dziedziny pozostaną zawsze zbiorami rozłącznymi. Natomiast wnikliwy 
badacz, śledzący historię obu dostrzeże niemało wspólnych elementów. Pierwsze 
spotkanie matematyki i muzyki miało miejsce w czasach starożytnych i dotyczyło 
działalności Pitagorasa i jego uczniów. Kolejne epoki dodawały nowe elementy, 
rewidowały, bądź rozwijały zastane teorie. Także dziś związki matematyki i muzyki 
są aktualne i na nowo odkrywane. Niektóre z nich są jasne, czytelne i wręcz oczy-
wiste, inne – odkryte dzięki najnowszym technologiom – zupełnie nowe i świeże, 
a zdarzają się i takie, które zaskakują zarówno matematyków, jak i muzyków... 

W owym iloczynie zbiorów matematyki i muzyki znajduje się wiele tożsamych 
zjawisk, których badanie – tak w aspekcie sztuki, jak i nauki – pozwala kreować 
niestandardowe narzędzia edukacyjne w obu dziedzinach. Wspólne badania – 
matematyków i muzyków – zogniskowały się na trzech płaszczyznach i dotyczyły 
wyznaczenia punktów stycznych w zakresie geometrii (rytmy euklidesowe i wstęga 
Möbiusa) oraz analizy matematycznej (ciągi liczbowe). Wskazanie i zdefiniowanie 
tych związków zaowocowało szeregiem interdyscyplinarnych wydarzeń, których 
opis jest przedmiotem wykładu. 

Innowacyjne metody z wykorzystaniem mat grzejnych w konserwacji 

Joanna Czernichowska, joanna.czernichowska@asp.waw.pl, Wydział Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby 
Polichromowanej, ASP Warszawa, https://wkirds.asp.waw.pl; Monika Jadzińska, monika.jadzinska 
@cybis.asp.waw.pl, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedra Konserwacji 
i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Polichromowanej, ASP Warszawa, 
https://wkirds.asp.waw.pl; Diana Kułakowska, diana.kulakowska@cybis.asp.waw.pl, Wydział 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na 
Podłożach Ruchomych i Rzeźby Polichromowanej, ASP Warszawa, https://wkirds.asp.waw.pl; 
Łukasz Wojtowicz, lukasz.wojtowicz@cybis.asp.waw.pl, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Poli-
chromowanej, ASP Warszawa, https://wkirds.asp.waw.pl; Rafał Jabłoński, rafaljablonski 
@cybis.asp.waw.pl, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedra Konserwacji 
i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Polichromowanej, ASP Warszawa, 
https://wkirds.asp.waw.pl 

W wyniku przepływu prądu elektrycznego, nanorurki węglowe (CNT) potrafią 
skutecznie i równomiernie nagrzać powierzchnie, nawet o dużej wielkości, z bardzo 
szybką reakcją termiczną. Gwarantuje to ultrastabilną temperaturę na dużych 
powierzchniach, a także krótki czas nagrzewania i chłodzenia. Właściwości termiczne 
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są między innymi pożądane w procesach w trakcie konserwacji dzieł sztuki. Dlatego 
też zaczęto myśleć o wykorzystaniu ich w matach grzejnych IMAT do celów konser-
watorskich. Są to urządzenia do precyzyjnego, łagodnego ogrzewania. W wyniku 
potencjału jaki z sobą niesie ta technologia zostały podjęte próby wykonania urzą-
dzenia grzejnego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Katedrze 
Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Polichro-
mowanej. W budowie urządzenia wykorzystano dostępne na rynku komponenty. 
Zostały zastosowane maty grzewcze wykorzystywane w ogrzewaniu podłogowym. 
Próby testowania maty grzewczej w zakresie użyteczności w konserwacji są w toku. 

Krosna malarskie oraz pomocnicze w procesie konserwacji 
i restauracji malarstwa na podłożach płóciennych.  

Obecne tendencje oraz innowacje 
Rufin Podleśny, rufinpodlesny@cybis.asp.waw.pl, pod kierunkiem: Joanna Czernichowska, joanna. 
czernichowska@cybis.asp.waw.pl; Monika Jadzińska, monika.jadzinska@asp.waw.pl; Diana 
Kułakowska, diana.kulakowska@cybis.asp.waw.pl; Łukasza Wojtowicza, lukasz.wojtowicz 
@cybis.asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych II 
https://wkirds.asp.waw.pl/pracownia-konserwacji-i-restauracji-malarstwa-na-podlozach-ruchomych-
ii/, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie https://wkirds.asp.waw.pl/  

Tematem wystąpienia są krosna malarskie ekspozycyjne oraz krosna pomocnicze 
wykorzystywane procesie konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach 
płóciennych. 

Jeszcze do niedawna, w praktyce konserwatorskiej krosna malarskie nie były 
uważane za istotny komponent dzieła sztuki. Wymiana blejtramu była często za-
biegiem rutynowym, który nie podlegał głębszej analizie. Wraz z naukowym roz-
wojem dziedziny konserwacji – restauracji oraz profesjonalizacją zawodu, rozpo-
częto baczniej zwracać uwagę na historyczne cechy obrazów, również te „ukryte” 
po drugiej stronie płótna: inskrypcje, nalepki, czy oryginalne zabytkowe krosna. 
Spowodowało to rozwój kreatywnych i niebanalnych rozwiązań pozwalających 
zachować maksimum oryginalnej materii dzieła sztuki przy minimalnej ingerencji 
w jego strukturę. 

Druga gałąź prac badawczych w projekcie Nowoczesne Studio Konserwatorskie 
to poszukiwania optymalnych rozwiązań w konstrukcji krosien pomocniczych 
wykorzystywanych m.in do prostowania i napraw płócien malarskich, zwłaszcza 
w przypadku obrazów wrażliwych na zmiany wilgotnościowo-temperaturowe. Dostępne 
na rynku krosna konserwatorskie, nie zawsze spełniają wymagania konserwatorów 
bądź ich konstrukcja nie pozwala zastosować ich w przypadku wybranych obrazów. 
Prace badawcze skupiają się wokół wykonania oraz testowania odpowiednich 
rozwiązań poprzez wykonanie prototypów nowych krosien bądź odpowiedniej 
modyfikacji istniejących już typów konstrukcji. Poprzez wnikliwą analizę krosien 
pomocniczych dostępnych na rynków, ale także studia nad projektami i patentami 
projekt Nowoczesnego Studia Konserwatorskiego opracowuje prototypy krosien 
pomocniczych i bada ich praktyczność oraz możliwości zastosowania. 
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Litera jako istotny element projektowania graficznego  
na przykładzie wybranych polskich plakatów artystycznych 

Zbigniew Latała, Politechnika Krakowska, Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysławowego 

Litera, a szerzej mówiąc typografia stanowi ważny element kompozycyjny 
niemal każdego plakatu. Podobnie jak w projektach logo mamy symbol (sygnet) 
i litery – tak też jest w plakacie. Ale zarówno w jednym i drugim przypadku zdarzają się 
projekty oparte wyłącznie na typografii, bądź obrazie. W przypadku plakatu 
literniczego mówimy wtedy o afiszu.  

Znaczący wzrost zainteresowania plakatem typograficznym nastąpił z chwilą 
pojawienia się nowego narzędzia jakim jest komputer z oprogramowaniem. Aplikacje 
wykorzystywane w projektowaniu graficznym mają zazwyczaj w swoich zasobach 
kilkaset fontów do dyspozycji projektanta. To z pewnością zachęca do twórczego 
eksperymentowania. Oczywiście nie każdy zaprojektowany plakat typograficzny 
będzie sztuką. W opinii profesora Stanisława Tabisza (niestety nieżyjącego już 
byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), plakat będzie sztuką, jeżeli 
projektant jest kreatywnym artystą… A być artystą, to znaczy posiadać umiejętność 
tworzenia dzieł, które mają unikatowy charakter, operują profesjonalnie wykształconym 
językiem środków formalnych i są wyraziście napiętnowane osobowością twórcy… 

Wśród polskich projektantów mamy kilku mistrzów, których projekty plakatów 
typograficznych zasługują na szczególną uwagę. Jednym z nich jest na pewno 
profesor Władysław Pluta z krakowskiej ASP, którego typograficzne plakaty na 
trwale wpisały się w pejzaż polskiego designu i stanowią nieustającą inspirację dla 
wielu projektantów. 

Malowane rewersy skrzydeł Ołtarza Lazarusa –  
próba rekonstrukcji zniszczonych kwater z kościoła  

pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła w Cegłowie 

Mateusz Jasiński, mateusz.jasinski@cybis.asp.waw.pl, Katedra Technik i Technologii Malarstwa 
Sztalugowego, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie, www.asp.waw.pl; Marcin Petrus, marcin.petrus@cybis.asp.waw.pl, Katedra 
Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, www.asp.waw.pl 

Parafia w Cegłowie jest jedną ze starszych na Mazowszu, zaś sam kościół jest 
jednym z najlepszych przykładów gotyku mazowieckiego. We wnętrzu znajduje się 
datowany na 1510 rok tryptyk Mistrza Lazarusa – zapewne wykształconego 
w małopolskim, krakowskim kręgu naśladowców i kontynuatorów stylu Wita 
Stwosza. Ołtarz jest wybitnym dziełem rzeźby późnogotyckiej, oprawionym w baro-
kowe obramienie nowego retabulum. 

Malowane rewersy skrzydeł, przedstawiające historię św. Jana Chrzciciela, pre-
zentowały wpływ wzorów niderlandzkich, za pośrednictwem środowisk południo-
woniemieckich, na malarstwo polskie. W 1913 roku skrzydła ołtarza zostały one 
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przekazane do Muzeum Diecezjalnego w Warszawie i spłonęły podczas działań 
wojennych w 1944 roku. Zachowały się jednak czarno-białe fotografie przedsta-
wiające rewersy ołtarza oraz opis kolorystyczny poszczególnych malowideł dokonany 
przez prof. Juliusza Starzyńskiego w tekście „Tryptyk późno-gotycki w Cegłowie. 
Przyczynek do dziejów sztuki cechowej w Polsce na przełomie XV i XVI w.” 

Korzystając z tego materiału ikonograficznego podjęto próbę odtworzenia 
zniszczonych rewersów skrzydeł i ich wyeksponowanie obok konstrukcji ołtarzowej 
nastawy, tak by scalić niegdysiejszą integralność dzieła i jego otoczenia. 

Przestrzeń i emocjonalno-duchowy wymiar obrazów wnętrz  
polskiego artysty Stanisława Żukowskiego (1875-1944) 

Iryna Syzonenko, 9sirena@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Stanisław Żukowski to polski malarz, uznany mistrz malarstwa pejzażowego 
i wnętrz końca XIX i początku XX wieku. Choć jego obrazy można podziwiać 
w zbiorach kilku najważniejszych polskich muzeów: w Warszawie, Krakowie, Lublinie 
i Białymstoku, nie poświęcono jednak wielu badań jego osobie ani twórczości. Nie 
organizuje się także wystaw artysty. S. Żukowski stworzył wiele obrazów malarstwa 
wnętrz, które do obecnych czasów nie zostały zbadane. Celem wystąpienia była 
analiza wybranych obrazów malarstwa wnętrz. Dzięki niej zyskano możliwość 
oceny i włączenia twórczości mistrza do osiągnięć polskiej sztuki końca XIX 
i początku XX wieku. Żukowskiemu udało się stworzyć nowy system dekoracyjno-
kompozycyjny, oparty na wyraźnej linearnej podstawie. Te badania ukazują 
tendencje neoromantyzmu charakterystyczne dla stylu modernistycznego. Dzięki 
nim można prześledzić związki między twórczością artysty a cechami europej-
skiego i rosyjskiego modernizmu. Ukazanie zbioru i analiza obrazów artysty 
w muzeach Polski i Ukrainy daje możliwość pogłębienia wiedzy o pejzażyście oraz 
jego twórczości. Praca miała charakter przeglądowy. Jako podstawowe źródła 
informacji posłużyły monografie, artykuły i inne materiały dotyczące twórczości 
Żukowskiego, opublikowane w krajowych i zagranicznych wydawnictwach. Do 
analizy zebranego materiału autorka wykorzystała metodę porównawczą. 

Światło jako tworzywo kształtowania formy architektonicznej  
małych obiektów sakralnych 

Justyna Cichosz, justyna.cichosz@dokt.p.lodz.pl, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki 
Łódzkiej; Adriana Cieślak-Arkuszewska, adriana.cieslak@p.lodz.pl, Instytut Architektury 
i Urbanistyki, Politechnika Łódzka 

Światło od zarania dziejów stanowi ważny element kształtowania struktury 
przestrzennej obiektów. Jest nie tylko nieodłącznym komponentem budowania 
funkcji (wartość użytkowa) ale także narzędziem pozwalającym na definiowanie 
wartości symbolicznych o szczególnym znaczeniu kulturowym.  
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Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania światła na 
rzecz uchwycenia sacrum w architekturze, rozumianego nie tylko jako wartości reli-
gijne, ale w szerszym, bardziej transcendentalnym ujęciu. Uwaga autorów koncen-
truje się na małych współczesnych obiektach sakralnych realizowanych w otwartym 
krajobrazie górskim, gdzie forma architektoniczna i światło korespondują z oto-
czeniem i stanowią wzajemne, synergicznie oddziałujące wartości. Za szczególnie 
istotne uznać należy przykłady, w których światło potraktowane jest jak materia, 
która może być poddawana obróbce, kształtowana, okiełznana poprzez formę, 
a jednocześnie działa na poziomie symbolicznym. W tym kontekście, światło staje się 
istotnym elementem determinującym odbiór bryły jak i charakter wnętrza, a jego 
świadome zastosowanie jako tworzywa służy reżyserowaniu stanów emocjonalnych 
odbiorcy i staje się językiem przekazującym treść metafizyczną. Kształtowanie 
bryły z wykorzystaniem transparentności, eksponowanie faktur i piękna materia-
łów, tworzenie niematerialnych artykulacji zarówno na poziomie formy jak i funkcji 
możliwe jest zarówno za pomocą światła naturalnego jak i sztucznego.  

Terapeutyczne walory muzyki w projekcie VR TierOne 

Katarzyna Turek, katarzyna.turek@amkl.edu.pl, Zakład Muzykoterapii, Wydział Kompozycji, Dyry-
gentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

VR TierOne to innowacyjne urządzenie medyczne wykorzystujące wirtualną 
rzeczywistość w terapii – m.in w leczeniu depresji, lęku, rehabilitacji po udarach 
i zawałach. Dla potrzeb urządzenia została stworzona ścieżka dźwiękowa oraz 
sound design. Celem muzykoterapeuty było opracowanie koncepcji warstwy 
muzykoterapeutycznej jak również pomoc w opracowaniu najbardziej optymalnej 
oprawy dźwiękowej do uzyskania jak najlepszych efektów terapeutycznych. Na 
podstawie najnowszych wyników badań naukowych z zakresu muzykoterapii oraz 
praktyki klinicznej materiał muzyczny został skonsultowany pod kątem naukowym 
oraz merytorycznym w celu stworzenia terapeutycznego środowiska (terapeutyczny 
ogród), którego nadrzędnym odbiorcą jest osoba będąca w trakcie rehabilitacji. 
Badania kliniczne wykazały, iż pacjenci biorący udział w terapii z wykorzystaniem 
VR TierOne uzyskali poprawę swojego stanu zdrowia psychicznego (poprawa 
nastroju, wzrost lepszego samopoczucia, działanie przeciwstresowe). W pięciu 
badaniach klinicznych wzięły udział 223 osoby. Miały one bezpośrednio kontakt 
z dziełem muzycznym, które nierozerwalnie współtworzy całość wraz z częścią 
wizualną. Zastosowanie odpowiednio dobranej muzyki w połączeniu z nowymi 
technologiami (takimi jak wirtualna rzeczywistość) może okazać się bardzo 
pomocne w procesie terapeutycznym. Stanowi to również nowe pole do rozwijania 
badań w obszarze muzykoterapii. 
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Terapia dźwiękiem na przykładzie innowacyjnego urządzenia 
medycznego VR TierOne 

Adam Porębski, adamxporebski@gmail.com, Katedra Kompozycji, Wydział Kompozycji, Dyry-
gentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
https://amuz.wroc.pl 

Idea wykorzystania dźwięku w terapii znana jest od najdawniejszych czasów. VR 
TierOne to multimedialny sprzęt medyczny wykorzystujący nowatorską technologię 
wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji pacjentów po udarze, w leczeniu depresji, 
stresu, lęku czy nerwic. Pacjent, po założeniu gogli VR, doświadcza pełnej immersji 
za sprawą dwóch zmysłów – wzroku i słuchu. Koncepcja warstwy muzyko-
terapeutycznej zakładała opracowanie autorskiej ścieżki dźwiękowej oraz sound 
designu dla urządzenia. Takie parametry jak: wysokość dźwięku (częstotliwość), 
wartości rytmiczne (czas trwania dźwięków), tempo (przebieg impulsów w czasie) 
czy instrumentacja (barwa dźwięku), przy zachowaniu walorów artystycznych, 
zostały dostosowane do celów terapeutycznych. Soundtrack podzielono na kilka 
utworów, które przypisano kolejnym sesjom rehabilitacyjnym. Postępom pacjenta 
w terapii towarzyszy stopniowa metamorfoza oprawy muzycznej – od początkowo 
neutralnych, powolnych brzmień elektronicznych, do radosnych i pozytywnych 
akordów. Badania wykazały, że pacjenci, po zastosowaniu terapii z wykorzystaniem 
VR Tier One, odczuwali niższy poziom m.in. depresji, lęku i stresu. Do dziś z urzą-
dzenia skorzystało wiele placówek medycznych, np. Szpital MSWiA w Głuchołazach. 

Wpływ muzyki w obrazie filmowym 

Karina Antczak, antczak754@gmail.com, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, UAM 

Muzyka, dźwięki, melodie towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. 
Muzyka towarzyszy ludzkości podczas zdarzeń radosnych jak na przykład wesele, 
jak i podczas zdarzeń smutnych, jak na przykład pogrzeb. Ma ona wielkie znaczenie 
w codziennym życiu, jak i w sztuce filmowej. Muzyka w filmie jest jednym 
z elementów, który znacząco wpływa na odbiór obrazu. Wpływa ona na emocje 
widzów i umożliwia większe zagłębienie się w opowiadanej historii filmowej. 
Wywołuje określone skojarzenia i uczucia. Nie bez przyczyny podczas seansów 
filmów niemych teatry korzystały z zespołów muzycznych. W pracy na przykładzie 
dwóch obrazów filmowych („Artysta”, reż. Michel Hazanavicius, 2011, „Requiem 
dla snu”, reż. Darren Aronofsky, 2000) przedstawiono znaczenie muzyki w filmie, 
która tak samo jak obraz, montaż czy praca z kamerą opowiada historię filmową, 
i bez której film nie byłby taki sam. W pracy skupiono się nie tylko na doborze 
odpowiedniej melodii, ale również dokonano analizy momentów, kiedy staje się 
ona najważniejszą częścią obrazu filmowego. 
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Zastosowanie maszynki der Trecker oraz prototypowego stołu MMFT 
(Mobile Multi Functional Table) w konserwacji obrazów pt. „Madonna 

z Dzieciątkiem i św. Janem”, autor nieznany, „Portretu Tadeusza 
Wróblewskiego” autorstwa Wacława Piotrowskiego oraz „Portretu 

mężczyzny we wnętrzu” autorstwa Juliusa Siegmunda 

Joanna Dziduch, joannadziduch@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na 
Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Aneta Tkaczyk-Zjawińska, anetatkaczyk 
@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych 
i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie; Joanna Czernichowska, joanna.czernichowska@cybis.asp.waw.pl, 
Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej 
Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie; Diana Kułakowska, diana.kulakowska@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji 
i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, 
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Łukasz 
Wojtowicz, lukasz.wojtowicz@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa 
na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

Jednym z etapów prac w procesie konserwacji malarstwa na podłożach rucho-
mych jest wykonywanie reparacji lokalnych podobrazi płóciennych. Ich zakres 
obejmuje szereg działań, takich jak: sklejanie rozdarć na styk, wklejanie nitek, łat 
i lokalnych wzmocnień podłoża. Czynności te poprzedzają lub stanowią alter-
natywę wobec zabiegu dublowania obrazów, jednego z bardziej inwazyjnych zabiegów 
konserwatorskich ingerujących w oryginalną strukturę obrazu.  

 Do metod reperacji zalicza się wykorzystanie maszynki der Trecker, zapro-
jektowanej przez wieloletniego wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, 
profesora Winfried'a Heiber'a.  

 Urządzenie der Trecker pozwoliło na zniwelowanie wielkości rozdarć oraz de-
formacji płótna w trzech malowidłach, których konserwację przeprowadzono na 
Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Obrazy pochodziły z różnych epok i kręgów artystycznych oraz różniły się zasto-
sowanymi materiałami, technologią wykonania oraz stanem zachowania. Osłabiona 
struktura ich podobrazi uległa procesom degradacji fizycznej, chemicznej oraz 
mechanicznej. 

Prowadzone prace przyczyniły się do zaprojektowania prototypu stołu Mobile 
Multifunctional Table w skrócie MMFT, który w przyszłości będzie pomocny przy 
wykonywaniu zabiegów maszynką der Trecker. Urządzenie może również stanowić 
w pewnym stopniu alternatywę dla stołów dublażowych wykorzystywanych m.in. 
przy prostowaniu zniekształceń podobrazi malarskich. 
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OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Aktywność lipopeptydów  
wobec wielogatunkowego biofilmu jamy ustnej 

Martyna Lelonkiewicz, martyna.lelonkiewicz@student.umw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe 
Mikrobiologów, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
www.umed.wroc.pl; Joanna Nowicka, joanna.nowicka@umw.edu.pl, Katedra i Zakład Mikrobio-
logii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl; 
Magdalena Pajączkowska, magdalena.pajaczkowska@umw.edu.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii, 
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl; 
Damian Neubauer, damian.neubauer@gumed.edu.pl, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, 
Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl 

Zdolność bakterii i grzybów do tworzenia struktur biofilmu ma istotne znaczenie 
w patogenezie wielu chorób, w tym również chorób jamy ustnej. Może prowadzić 
do rozwoju próchnicy, zapalenia dziąseł, parodontozy czy peri-implantitis. Terapia 
tego rodzaju zakażeń stanowi wyzwanie dla współczesnej stomatologii. 

W pracy oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową lipopeptydów wobec wzor-
cowych i izolowanych z jamy ustnej szczepów Streptococcus mutans, Lactobacillus 
rhamnosus i Candida spp. Do badań wybrano dwa lipopeptydy: Pal-KKKK-NH2 oraz 
Pal-CKKKKC-NH2 zawierający wewnątrzcząsteczkowe wiązanie disulfidowe. 

Wrażliwość szczepów na lipopeptydy oceniono wyznaczając wartość minimalnego 
stężenia hamującego wzrost mikroorganizmów (MIC). Zdolność peptydów do ha-
mowania tworzenia biofilmu, zarówno jedno-, jak i wielogatunkowego, określono 
poprzez wyznaczenie wartości minimalnego stężenia hamującego rozwój biofilmu 
(MBIC), aktywność wobec biofilmu dojrzałego poprzez wyznaczenie minimalnego 
stężenia eradykującego biofilm (MBEC). Wpływ stężeń równych wartości MIC, MBIC 
i MBEC na tworzenie lub eradykację biofilmu oznaczono metodą TCP z fioletem 
krystalicznym.  

Zaobserwowano różnice w wartościach MIC, MBIC i MBEC badanych związków. 
Wykazano większą skuteczność peptydów w hamowaniu tworzenia biofilmu niż 
w eradykacji biofilmu dojrzałego. Już stężenia równe wartości MIC hamowały 
zdolność tworzenia biofilmu (nawet o 80%).  

Alternatywne metody leczenia depresji lekoopornej 

Grażyna Bodalska, g.bodalska@wp.pl, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycz-
nych w Zabrzu 

Zaburzenia depresyjne są jednym z najpowszechniej występujących problemów 
zdrowotnych współczesnego świata. Spośród 280 mln osób chorujących na depresję 
aż 30% pacjentów nie reaguje na najczęściej stosowane w terapii depresji leki 
z grup SSRI i SNRI. Lekooporna depresja (TRD) jest powodem do poszukiwań 
alternatywnych metod leczenia. 
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Celem pracy jest przegląd prac naukowych badających skuteczność leczenia depresji 
lekoopornej za pomocą esketaminy, buprenorfiny oraz poprzez chronoterapię.  

Dowiedziono, że układ glutaminergiczny oraz opioidowy mają wpływ na nastrój 
oraz na nasilenie objawów depresyjnych. Stosowano substancje mające wpływ na 
receptory tych układów (esketamina, buprenorfina) i otrzymano obiecujące wyniki 
terapii, wymagające dalszych badań. Badano również chronoterapię, wykazującą 
skuteczność w łagodzeniu przebiegu depresji w chorobie dwubiegunowej.  

Powiązanie układu opioidowego, glutaminergicznego z regulacją nastroju, a także 
stosowanie metod niefarmakologicznych daje nowe możliwości w opracowywaniu 
metod leczenia endogennych przyczyn depresji oraz stanowi nadzieję na powstrzy-
manie epidemii zaburzeń depresyjnych.  

Analiza antybiotykoodporności komensalnych Escherichia coli 
izolowanych od ptaków żyjących na wolności  

jako rezerwuar odzwierzęcego odpornego patogenu 

Klaudia Gromuł, klaudiagromul@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk 
Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; 
Julia Bulik, bulikjulka@icloud.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Magdalena 
Czubiel, czubielmagdalena@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Rafał Łopucki, 
rafal.lopucki@kul.pl, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Monika Elżbieta Jach, monijach@kul.lublin.pl, Wydział 
Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/ 

Escherichia coli to jeden z gatunków pałeczek jelitowych, które nielicznie, w po-
równaniu do całego mikrobiomu, bytują w jelitach ludzi zdrowych, przyczyniając 
się między innymi do produkcji witamin z grupy B i K. Bakterie te po wniknięciu do 
układu moczowego stają się źródłem stanu zapalnego w jego obrębie, do którego 
należy między innymi zapalenie pęcherza. Egzogenna E. coli powoduje również 
infekcje przewodu pokarmowego, a nawet zakażenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
Ważnym elementem walki z patogenną E. coli jest aspekt antybiotykoodporności. 
W najnowszych badaniach wykazano, że jednym z wielu czynników odpowiada-
jących za narażenie na przedostanie się E. coli do miejsc aktywujących jej patogen-
ność w organizmie, stanowi jej powszechna obecność w odchodach wolnożyjących 
ptaków wędrownych. W celu określenia ilości występowania E. coli w odchodach 
ptaków wędrownych pobrano próbki odchodów, dokonano izolacji i ich identyfikacji 
z zastosowaniem standardowych metod fenotypowych i biochemicznych. Następnie 
przeanalizowano antybiotykoodporności izolatów, szczególnie w kierunku ich oporności 
na cefalosporynę, karbapenem i kolistynę.  
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Analiza HPTLC związków antocyjanowych w owocach niektórych 
odmian uprawowych Rubus occidentalis i R. idaeus 

Natalia Adamczuk, Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z OML, Gdański 
Uniwersytet Medyczny; Piotr Migas, Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny 
z OML, Gdański Uniwersytet Medyczny; Mirosława Krauze-Baranowska, Katedra i Zakład 
Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny z OML, Gdański Uniwersytet Medyczny  

Owoce maliny czarnej Rubus occidentalis L. (Rosaceae) są bogatym źródłem 
metabolitów wtórnych – antocyjanów, elagotanin i flawonoidów o aktywności anty-
oksydacyjnej, p/zapalnej i p/drobnoustrojowej. Według danych literaturowych, 
owoce R. occidentalis zawierają 4-6 razy więcej antocyjanów niż owoce maliny czer-
wonej Rubus idaeus L. Celem pracy była analiza jakościowa i ilościowa antocyjanów 
w owocach odmian uprawowych R. occidentalis (5) oraz mieszańcach R. occidentalis 
i R. idaeus (4) z użyciem metod chromatograficznych – TLC oraz HPLC. Warunki 
analizy TLC optymalizowano w oparciu o dobór fazy ruchomej i stacjonarnej. 
Najlepsze rozdzielenie antocyjanów otrzymano na płytkach szklanych HPTLC Si60, 
stosując jako fazę ruchomą octan etylu: wodę: kwas mrówkowy (100 : 30 : 30, v/v/v). 
Rozdzielenia prowadzono w temp. 4ºC. W rezultacie wobec wzorców (8) zidenty-
fikowano w owocach badanych odmian (6 antocyjanów) i mieszańców (7 antocyjanów), 
głównie pochodne cyjanidyny. Obecność 3-O-ksylozylo-rutynozydu oraz 3-O-glu-
kozylo-rutynozydu cyjanidyny – charakterystycznych odpowiednio dla R. occidentalis 
i R. idaeus, potwierdzono metodą HPLC-DAD-ESI-MS. Zawartość antocyjanów 
oznaczono z użyciem densytometrii i wideoskanowania wykazując pomiędzy 
badanymi odmianami i mieszańcami znaczące różnice w zawartości antocyjanów. 
Opracowana metoda jest szybka i umożliwia w oparciu o otrzymane profile HPTLC, 
rozróżnienie owoców R. occidentalis i R. idaeus.  

Analiza preferencji konsumenckich studentów  
na rynku ryb i przetworów rybnych 

Karolina Jachimowicz, karolina.jachimowicz@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Lublinie; Olga Arusztowicz-Tomaszewska, studentka, Instytut Żywienia 
Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie; Agata Bielak, agata.bielak95@gmail.com, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, 
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Małgorzata 
Kwiecień, malgorzata.kwiecien@up.lublin.pl, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział 
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Anna Winiarska-
Mieczan, anna.mieczan@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia 
Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 

Celem pracy było zbadanie świadomości i preferencji dotyczącej ryb i przetworów 
rybnych wśród studentów (n = 373). Dodatkowo, na podstawie informacji dostęp-
nych na opakowaniach przetworów rybnych, przeanalizowano zawartość sodu i soli 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

214 

oraz oszacowano spożycie tych składników. Cel zrealizowano metodą badania 
ankietowego, przeprowadzonego online. Na podstawie uzyskanych wyników stwier-
dzono, że najczęściej wybieranymi przez studentów gatunkami ryb były łosoś, 
makrela i dorsz. Spośród przetworów rybnych najczęściej wskazywane były makrela 
wędzona, łosoś wędzony i filety śledziowe w sosie pomidorowym. Zarówno styl 
życia, kierunek studiów, jak i miejsce zamieszkania nie były głównymi czynnikami 
wpływającymi na preferencje dotyczące spożycia ryb i przetworów rybnych. Płeć 
nieznacznie warunkowała wybory, ale preferencje w obu grupach były podobne. 
Respondenci mieli świadomość korzyści płynących ze spożywania ryb, wskazując je 
jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz pełnowartościowego białka. 
Ponad połowa respondentów przyznała, że nie zwraca uwagi na ilość soli w swojej 
diecie. Niska świadomość żywieniowa może prowadzić do zwiększenia występowania 
chorób dietozależnych w przyszłości. Na podstawie informacji dostępnych na 
opakowaniach produktów rybnych najczęściej wskazywanych przez respondentów 
stwierdzono, że zawierają one 0,1-11,4 g soli i 0,04-4,56 g sodu, co oznacza, że 
zarówno nieprzetworzone ryby, jak i przetwory rybne są źródłem soli, a co za tym 
idzie sodu.  

Analiza zagrożeń występowania patogennych bakterii  
z rzędu Enterobacterales: Salmonella i Shigella,  

izolowanych z wybranych ptaków wędrownych występujących w Polsce 

Julia Bulik, bulikjulka@icloud.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Klaudia 
Gromuł, klaudiagromul@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Magdalena 
Czubiel, czubielmagdalena@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Rafał Łopucki, 
rafal.lopucki@kul.pl, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Monika Elżbieta Jach, monijach@kul.lublin.pl, Wydział Nauk 
Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/ 

Wśród zoonoz ważną grupę stanowią choroby powodowane przez patogeny 
przenoszone przez ptaki wędrowne. Zakażenie Salmonella i Shigella jest jednym 
z największych wyzwań w obszarze biotechnologii medycznej i jednym z poważ-
niejszych problemów społeczeństwa ponieważ te obligatoryjne patogeny wywołują 
szereg infekcji jelitowych. Na pierwszym miejscu listy drobnoustrojów odpowie-
dzialnych za bakteryjne zatrucia pokarmowe w Polsce od lat są pałeczki Salmonella 
wywołujące salmonellozę. Natomiast Shigella powodująca czerwonkę bakteryjną, 
stanowi zagrożenie dla osób podróżujących i pracujących w krajach gdzie występuje 
ona endemicznie. W celu dokonania analizy zagrożeń występowania tych patogenów, 
dokonano ich izolacji z próbek odchodów niektórych gatunków ptaków wędrownych 
występujących w Polsce. Wykonano badania identyfikacyjne stosując standardowe 
metody oznaczania cech fenotypowych i biochemicznych. Wykazano, iż dzikie 
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ptaki wędrowne mogą być wektorem dla Salmonella i Shigella. Skutki zakażeń lub 
chorób spowodowanych przez te bakterie wciąż stanowią problem epidemiologiczny, 
pomimo wielu prób ich zwalczania przez liczne instytucje.  

Cząstki wirusopodobne oparte o część korową antygenu  
wirusa zapalenia wątroby typu B w immunizacji doustnej  

przeciw motylicy wątrobowej 
Kacper Karczmarzyk, k.karczmarzyk@nil.gov.pl, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikro-
biologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, www.biol.uw.edu.pl; Małgorzata Kęsik-
Brodacka, m.kesik@nil.gov.pl, Narodowy Instytut Leków, www.nil.gov.pl 

Motylica wątrobowa to przedstawiciel robaczych pasożytów, stanowiących jedną 
z największych grup patogenów. Są one szeroko rozpowszechnione wśród zwierząt 
gospodarskich, a wywoływane przez nie choroby przyczyniają się do znacznych 
strat w rolnictwie. Nieustanne stosowanie antybiotyków zwiększa oporność tych paso-
żytów na leki, co stwarza silną potrzebę znalezienia nowych strategii ich zwalczania. 

Perspektywa stworzenia nowej metody immunizacji jest ważna, ze względu na 
brak skutecznych szczepionek przeciwko robaczym pasożytom. Część korową 
wirusa zapalenia wątroby typu B (HBc) można wykorzystać jako nośnik antygenu 
motylicy wątrobowej. HBc łączą się w wysoce immunogenne cząstki wirusopodobne 
(VLPs), które indukują silną odpowiedź immunologiczną również na eksponowany 
na ich powierzchni antygen. Uzyskanie właściwych VLPs jest możliwe m.in. 
w roślinnym systemie ekspresyjnym, co pozwala na podanie ich jako szczepionki 
doustnej. Ekspozycja antygenu na błonie śluzowej przewodu pokarmowego, czyli 
w miejscu bezpośredniego wniknięcia pasożyta do organizmu, umożliwia wywołanie 
lokalnej (śluzówkowej) odpowiedzi immunologicznej, dzięki której pasożyt zostaje 
zaatakowany przez układ odpornościowy już w momencie napotkania pierwszej 
bariery organizmu. 

Zaprezentowane zalety cząstek wirusopodobnych jako nośnika antygenu oraz 
ich syntezy w roślinnym systemie ekspresji prowadzą do hipotezy, że taka strategia 
immunizacji może być bardzo efektywna przeciwko robaczym pasożytom. 

Dieta planetarna – kompromis korzystny dla zdrowia i środowiska 
Natalia Wojciechowska-Alwin, dietetyk.nataliawojciechowska@gmail.com, Studenckie Koło 
Naukowe Dietetyki Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabo-
licznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
https://otylosc.ump.edu.pl/skndietetykiklinicznej; Matylda Kręgielska-Narożna, Katedra i Zakład 
Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, https://otylosc.ump.edu.pl/ 

Sposób żywienia jest czynnikiem wpływającym na zdrowie ludzi oraz stan 
środowiska. Diety, charakteryzujące się wysokim spożyciem kwasów tłuszczowych 
nasyconych, cukrów prostych oraz wysoką kalorycznością, przyczyniają się do 
rozwoju chorób dietozależnych oraz postępujących zmian klimatycznych.  
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Aktualne dane naukowe jednoznacznie wskazują na to, że potrzebna jest 
natychmiastowa transformacja globalnego modelu żywienia w celu zapobiegania 
postępującej degradacji planety, zmianom klimatycznym oraz wielu zgonom 
z powodu z jednej strony – niedożywienia, a z drugiej – chorób dietozależnych. 
W 2019 roku Komisja EAT-Lancet zaproponowała model diety referencyjnej, który 
łączy cele zdrowotne i środowiskowe. Dieta planetarna (ang. The Planetary Health 
Diet) to propozycja zrównoważonego sposobu żywienia, zaproponowana jako 
rozwiązanie korzystne dla zdrowia ludzi i planety. 

Celem niniejszego przeglądu literatury było przedstawienie modelu diety 
planetarnej oraz jej wpływu na stan środowiska naturalnego i na zdrowie ludzi. 

Dieta planetarna jest sposobem żywienia, ograniczającym – ale nie eliminującym – 
produkty pochodzenia zwierzęcego, cukry proste i produkty wysokoprzetworzone. 
Zastosowanie jej zasad niesie za sobą szereg korzyści zdrowotnych (m.in. lepsza 
kontrola glikemii, masy ciała czy mniejsze ryzyko rozwoju chorób dietozależnych) 
oraz środowiskowych (m.in. zminimalizowanie negatywnego wpływu produkcji 
żywności na ekosystem).  

Dieta wysokobiałkowa w niewydolności serca 

Dominik Kurczyński, domkurczynski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze 
i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Zabrzu; Mariusz Kowaliński, kowalinski.mariusz@gmail.com, 
Studenckie koło Naukowe przy II Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Zabrzu; Kaja Pelar, 
a.kaja.pelar@gmail.com, Studenckie koło Naukowe przy II Katedrze i Oddziale Klinicznym 
Kardiologii w Zabrzu 

Leczenie niewydolność serca stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej 
medycyny. Pomimo istotnych postępów w farmakologicznym oraz zabiegowym le-
czeniu niewydolności serca nadal brakuje standardów w postępowaniu niefarmako-
logicznym. Pacjenci z niewydolnością serca charakteryzują się często licznymi 
zaburzeniami w profilu metabolicznym (hipercholesterolemia, insulinooporność, 
cukrzyca typu 2) oraz w stanie odżywienia organizmu. Wśród pacjentów obserwuje 
się zarówno niedożywienie, obniżoną zawartość mięśni szkieletowych prowadzącą 
do sarkopenii jak i zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej, a co więcej istnieje 
możliwość współwystępowania opisanych procesów(otyłość sarkopeniczna). Poten-
cjalną formą wspomagania leczenia farmakologicznego może stanowić leczenie 
żywieniowe. Celem niniejszej pracy był przegląd oraz usystematyzowanie dostępnej 
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa oraz efektywności stosowania diety wysoko-
białkowej u pacjentów z niewydolnością serca jako formy wspomagania leczenia 
farmakologicznego.  
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Drżenie fizjologiczne jako efekt zmęczenia związanego 
z wykonywaniem czynności manualnych wymagających precyzji 

Joanna Mazur-Różycka, jomaz@ciop.pl, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl; Patrycja Łach, palac@ciop.pl, Zakład Ergonomii, 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl 

Celem jest określenie charakterystyki drżenia fizjologicznego jako efektu zmęczenia 
związanego z wykonywaniem czynności manualnych wymagających precyzji. 

W badaniach uczestniczyło 20 kobiet w wieku 25-35 lat. Zmęczenie było wywo-
ływane podczas trzygodzinnego (180 minut) testu dwuręcznego sterowania kończy-
nami górnymi, podzielonego na 3 etapy trwające kolejno: 30 minut, 60 minut i 90 
minut. Pomiary drżenia fizjologicznego były prowadzone przed wysiłkiem oraz 
w 30, 90 i 180 minucie trwania testu. Do określenia różnić pomiędzy parametrami 
uzyskanymi w kolejnych pomiarach zastosowano analizę wariancji dla pomiarów 
powtarzanych. Poziom istotności α = 0,05. 

Uzyskane przebiegi funkcji drżenia fizjologicznego wykazują zgodność często-
tliwości, dla których występują maksima oraz zbliżone proporcje poszczególnych 
składowych W przypadku kończyny dominującej i niedominującej największy 
wzrost amplitudy drżenia fizjologicznego w zakresie niskich częstotliwości (1-5 Hz) 
zaobserwowano po 30 minutach trwania zadania. Natomiast w zakresie wyższych 
częstotliwości (8-14 Hz) największy wzrost amplitudy zaobserwowano po 180 
minutach trwania zadania dla kończyny dominującej.  

Drżenie fizjologiczne nasila się podczas wykonywania czynności manualnych, 
dlatego pracownicy wykonujący prace precyzyjne powinni wykonywać bardziej 
złożone zadania jak najwcześniej w ciągu dnia, częściej robić przerwy lub pracować 
z częstszą rotacją.  

Efektywność wykorzystania pracy izometrycznej  
w wywoływaniu po-aktywacyjnego wzrostu sprawności fizycznej 

Jonatan Helbin, jonatan.helbin@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Nutrition and Sports 
Performance Research Group, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach www.awf.katowice.pl; Marcin Jasiński, m.jasinski9505@gmail.com, 
Studenckie Koło Naukowe Nutrition and Sports Performance Research Group, Wydział Wychowania 
Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach www.awf.katowice.pl; 
Michał Krzysztofik, m.krzysztofik@awf.katowice.pl, Instytut Nauk o Sporcie, Wydział Wychowania 
Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach www.awf.katowice.pl 

Celem była ocena wpływu maksymalnych skurczów izometrycznych na wywołanie 
efektu po-aktywacyjnego wzrostu sprawności fizycznej (PAPE) na podstawie zmian 
w 20m sprincie i sztywności mięśniowej. W badaniu uczestniczyło 12 piłkarzy 
ręcznych (wiek: 20,8 ±2,2 lat, masa ciała: 85,3 ±11 kg, wysokość ciała: 181 ±5 cm). 
Każdy badany wykonał 2 próby w losowej kolejności: 3 serie 3-sekundowych maksy-
malnych skurczów izometrycznych w półprzysiadzie jako ćwiczenie aktywujące 
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(CA) w grupie eksperymentalnej (EXP) lub brak CA w grupie kontrolnej (CTRL). Aby 
ocenić efekt PAPE, czas sprintu na 20 m oraz sztywność mięśniową głowy bocznej 
obszernej mięśnia czworogłowego uda zmierzono 5 minut przed oraz w 4, 8 i 12 
minucie po CA. Analiza ANOVA (2 sesja x 4 pomiar) wykazała istotną interakcję dla 
czasu sprintu (p = 0,003), ale nie dla sztywności. Jednakże wykazano efekt główny 
pomiaru na sztywność (p = 0,003). Analiza post-hoc wykazała znaczący spadek 
czasu sprintu we wszystkich punktach pomiarowych po CA w porównaniu z warto-
ścią wyjściową w grupie EXP (p < 0,033 dla wszystkich) i w porównaniu do grupy 
CTRL (p < 0,036 dla wszystkich). Sztywność mięśnia w 4 i 8 minucie po CA 
w porównaniu z wartością wyjściową zmniejszyła się (odpowiednio p = 0,041 i p = 0,013) 
w grupie EXP. Wyniki wskazują, że maksymalne skurcze izometryczne w półprzy-
siadzie przyczyniły się do poprawy sprawności w sprincie oraz były powiązane ze 
zmniejszeniem się sztywności głowy bocznej obszernej mięśnia czworogłowego uda.  

Erytrocyty w przebiegu malarii  
badane metodą spektroskopii ramanowskiej 

Malwina Birczyńska-Zych, malwinabirczynska@gmail.com, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropi-
kalnych, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium 
Medicum, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Jacek Czepiel, 
jacekczepiel@gmail.com, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Klinika Chorób Zakaźnych 
i Tropikalnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Oddział Kliniczny 
Chorób Zakaźnych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, 
birczyns@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Malaria należy do najgroźniejszych chorób zakaźnych. W Polsce występują przy-
padki zawleczenia malarii z terenów endemicznych.  

Celem pracy była ocena potencjału spektroskopii ramanowskiej w rozpoznaniu 
zmian strukturalnych w zakażonych zarodźcem erytrocytach.  

Grupę badawczą stanowili pacjenci hospitalizowani z powodu malarii wywołanej 
Plasmodium falciparum lub vivax w Oddziale Chorób Zakaźnych SU w Krakowie. 
Stworzono też grupę referencyjną złożoną ze zdrowych ochotników. U pacjentów 
z malarią przeprowadzano rutynową diagnostykę laboratoryjną. Dodatkowo od 
pacjentów oraz zdrowych ochotników pobierano krew do badań metodą spektro-
skopii ramanowskiej. Badania te wykonywano we współpracy z Wydziałem Chemii UJ. 

Zaobserwowano różnice w strukturze hemu i enzymów białkowych biorących 
udział w degradacji hemoglobiny, także odmienności pomiędzy komórkami zakażo-
nymi różnymi gatunkami zarodźca. Wskazano pasma aktywności proteinaz aspara-
ginowych, które prowadzą do lizy hemoglobiny na oligopeptydy. Różnice pojawiły 
się w pasmach markerowych wskazujących na uporządkowanie lipidów w błonie 
erytrocytów, a także zmianę składu błony komórkowej w zakażonych erytrocytach, 
która wydaje się być związana z obecnością wprowadzonych przez pasożyta białek.  
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Znalezienie spektroskopowego markera infekcji malarią może dać perspektywę 
nowych metod diagnostycznych przydatnych w zwalczaniu tej choroby. 

Podziękowania. MB-Z dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu 
InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16  

Faza podtrzymująca leczenie periodontologiczne.  
Związek zapalenia przyzębia z chorobami ogólnymi 

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 Perio-
dontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia 
@tlen.pl, Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Celem leczenia zapalenia przyzębia jest uzyskanie przynajmniej remisji procesu 
chorobowego, a najlepiej pełnej odbudowy wszystkich tkanek przyzębia, co dzięki 
chirurgii regeneracyjnej jest niekiedy możliwe. Dlatego w ujęciu nowoczesnym 
przed przystąpieniem do ostatniej fazy leczenia zapaleń przyzębia – tzw. fazy pod-
trzymującej, wymaga się, i nie ma od tego odstępstwa, zrealizowania 2 pierwszych 
faz, a mianowicie fazy higienizacyjnej i fazy korekcyjnej. Wszystkie one tworzą 
dopiero integralną całość leczenia periodontologicznego. Odniesienie sukcesu 
w fazie podtrzymującej wiąże się z przekazaniem pacjentowi niezbędnych informacji 
dotyczących: celu leczenia podtrzymującego i powiązania pomiędzy domową pielę-
gnacją jamy ustnej a profesjonalnymi zabiegami wykonywanymi w gabinecie 
lekarskim i koniecznością regularnego zgłaszania się na wizyty kontrolne. Choroba 
może bowiem nawracać, zwłaszcza u osób, u których obecne są niemodyfikowalne 
czynniki ryzyka. Dla tej grupy pacjentów faza podtrzymująca jest równocześnie 
kontynuacją leczenia. Wynikiem właściwej realizacji fazy podtrzymującej powinna 
być redukcja przypadków występowania choroby i jej wznowienia poprzez utrzy-
manie stałego poziomu przyczepu łącznotkankowego, głębokości kieszonek przy-
zębnych, ale przede wszystkim optymalnej higieny jamy ustnej. Spełnienie tych 
warunków możliwe jest tylko przy właściwej współpracy zespołu lekarz periodon-
tolog lub lekarz dentysta ogólnie praktykujący – higienistka stomatologiczna – pacjent.  

Innowacyjny, szybki i tani test  
do diagnostyki bakteryjnego zakażenia pochwy 

Daniel Bigus, d.bigus@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej; Wioletta 
Białobrzeska, w.bialobrzeska@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej; 
Sabina Żołędowska, s.zolendowska@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej; 
Dawid Nidzworski d.nidzworski@ibmm.pl Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej 

Prezentowane wyniki dotyczą opracowania urządzenia typu PoC (Point of Care) do 
szybkiej identyfikacji bakterii zakażenia pochwy bakteriami: Streptococcus agalactiae, 
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureoplasma urealyticum i Ureoplasma 
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parvum. Waginoza bakteryjna (bacterial vaginosis – BV), czyli niespecyficzne, bez-
tlenowe zapalenie pochwy, charakteryzuje się ponad tysiąckrotnie większym stęże-
niem bakterii chorobotwórczych niż w prawidłowym ekosystemie pochwy. Za czynnik 
etiologiczny BV uznaje się m.in. Gardnerella vaginalis oraz inne beztlenowe gatunki, 
takie jak: Prevotella, Peptostreptococcus czy Mycoplasma hominis lub Ureaplasma. 
Ostatnio coraz częściej mówi się także o nowej postaci infekcji, wywoływanej przez 
bakterie tlenowe (takie jak Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Enterococcus 
faecalis czy Klebsiella pneumoniae), przy czym ten rodzaj schorzenia daje wyjątkowo 
silne objawy zapalne. 

Główną cechą opracowywanej technologii będzie szybka i prosta identyfikacja 
gatunkowa bakterii z wymazu z pochwy. W związku z tym, że w panelu diagno-
stycznym testu jest identyfikacja zakażeń Streptococcus agalactiae, test będzie mógł 
służyć jako rutynowe badanie przesiewowe kobiet w ciąży w kierunku GBS, które 
jest wykonywane po 35. tygodniu ciąży. Pozwoli to ukierunkować początkowe leczenie 
na właściwy patogen. Innowacyjność opracowanego testu polega na otrzymaniu 
unikatowych biocząsteczek specyficznie oddziałujących z wybranymi markerami 
powierzchniowymi diagnozowanych patogenów. Jako metodę badawczą wyko-
rzystano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS). Złote elektrody 
sfunkcjonalizowano przeciwciałami monoklonalnymi, które służą do identyfikacji 
biomarkera Gardnerella vaginalis. Następnie, na tak zmodyfikowane elektrody, 
nanoszono próbkę pozytywną i próbki negatywne o porównywalnych stężeniach. 
W celu porównania odpowiedzi czujnika na aplikowane próbki wykorzystano 
parametr, zmianę rezystancji przenoszenia ładunku (ΔRct), na podstawie którego 
można łatwo określić, czy do powierzchni sensora przyłączyły się określone bio-
molekuły. Prace badawcze były finansowane ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju POIR.01.01.01-00-0965/19.  

INNOWALK – maszyna do stymulacji chodu czy urządzenie 
o wszelakim zastosowaniu terapeutycznym? 

Piotr Łyjak, dzyl2@wp.pl, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 
Katedra Fizjoterapii Klinicznej, lewandowski@awf.poznan.pl 

Cel pracy: Zwrócenie uwagi na fakt nowoczesnego wykorzystywania robotów 
w rehabilitacji dzieci. Analiza artykułów, badań i doświadczeń własnych ma na celu 
uświadomienie licznemu gronu terapeutów różnorodności zastosowania treningu 
w urządzeniu Innowalk. Dynamiczny pionizator jest nie tylko urządzeniem do sty-
ulacji chodu ale wpływa w dużej mierze na inne parametry związane z funkcjono-
waniem organizmu. 

Metody i badania: Eksploracyjna metaanaliza dostępnych badań, artykułów. 
Wnioski: Analizą podjęte były 3 artykuły. U prawie wszystkich pacjentów 

zauważono istotny pozytywny wpływ treningu w urządzeniu Innowalk na prze-
mieszczanie się, przenoszenie ciężaru ciała, kontrolę tułowia, głowy, ruchomość 
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stawów, sen, siłę mięśni, napięcie mięśniowe, czynności jelit, percepcję. Ponadto 
trening oporowy a także oddziaływanie grawitacji wpływa na mineralizację kości, 
kąt migracji stawu biodrowego, zwiększenie zakresu ruchu w stawie biodrowym, tętno 
miało tendencje do zmniejszania się podczas treningu a ciśnienie krwi pozostawało 
stabilne. 

Dyskusja: Przedstawione wyniki w intrygujący sposób zachęcają do dalszych 
badań w kierunku wpływu Innowalk na poprawę funkcji chodu. Istotny jest także fakt 
wpływu treningu na inne aspekty w ujęciu fizjologicznym i percepcyjnym pacjentów. 

Główne wnioski: Konieczność zaplanowania kolejnych randomizowanych badań 
aby udowodnić koncepcję i mechanizm działania, potwierdzić już przeanalizowane 
aspekty odziaływania i odkryć nowe możliwości tego urządzenia.  

Interakcje w fazie farmaceutycznej tygecykliny z dożylnymi lekami 
przeciwbólowymi i mieszaninami do żywienia pozajelitowego 

Julia Bartkiewicz, juliabartkiewicz11@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków 
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; 
Julia Guzińska, juliaa29@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków i Kosmetyków, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; Agnieszka 
Gruszczyńska, agnieszkagr97@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków i Kosmetyków, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Tygecyklina jest antybiotykiem z klasy glicylocyklin, który wskazany jest 
w leczeniu powikłanych zakażeń skóry, tkanek miękkich oraz powikłanych infekcji 
w obrębie jamy brzusznej u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 8. roku życia. 
W praktyce klinicznej stosuje się łączne podawanie kilku leków przez jeden dostęp 
naczyniowy (najczęściej przez łącznik Y), dlatego bardzo ważne są badania 
zgodności leków. 

Ponieważ w literaturze brak informacji na temat zgodności tygecykliny z lekami 
przeciwbólowymi zbadano zgodność preparatu tygecykliny (Tigecycline Mylan 50 
mg) w 0,9% roztworze chlorku sodu i 5% roztworze glukozy z sześcioma lekami 
przeciwbólowymi: morfiną, tramadolem, metamizolem sodowym, paracetamolem, 
ibuprofenem oraz ketoprofenem. W drugim etapie badań ustalono zgodność 
tygecykliny z dwoma mieszaninami do żywienia pozajelitowego.  

Interakcje w fazie farmaceutycznej ustalono za pomocą oceny wizualnej, pomiaru 
pH i zmętnienia (za pomocą turbidymetrii). W przypadku mieszanin do żywienia 
pozajelitowego z uwagi na to, że są to preparaty w postaci emulsji tłuszczowej, 
wykonano także pomiary osmolalności, wielkości cząstek emulsji tłuszczowej oraz 
potencjału zeta. Stwierdzono, że tygecyklina w postaci płynów do infuzji o stężeniu 
0,5 mg/ml jest zgodna z mieszaninami do żywienia pozajelitowego Omegaflex 
Special i Lipoflex Special oraz wszystkimi badanymi lekami przeciwbólowymi z wyjąt-
kiem paracetamolu. 

Badania były finansowane z funduszu Studenckich Badań Naukowych UMP 
nr 4739/2021.  
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Jednoczesna podaż ibuprofenu z innymi lekami dożylnymi  
– badania in vitro 

Aleksandra Kowalska, olakowalska126@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków 
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; 
Katarzyna Dominiak, dominiak.kasia27@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków 
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; 
Marta Lewandowska, maartael@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków i Kosme-
tyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Ibuprofen w postaci roztworu do infuzji o stężeniu 600 mg/100 ml dopuszczony 
został do obrotu w Polsce w roku 2019, od tego czasu jest podawany dorosłym 
pacjentom w różnych stanach klinicznych. Ponieważ w praktyce szpitalnej stosuje 
się łączne podawanie kilku leków przez jeden dostęp naczyniowy (najczęściej przez 
łącznik Y) bardzo ważne są badania zgodności leków, a łączenie leków bez 
udowodnionej zgodności jest błędem medycznym, który może być niebezpieczny 
dla zdrowia i życia pacjenta. 

W niniejszej pracy zbadano interakcje w fazie farmaceutycznej preparatu ibupro-
fenu z 8 płynami infuzyjnymi, 7 lekami w formie gotowych infuzji oraz 31 lekami 
w formie koncentratów lub proszków do sporządzania płynów infuzyjnych. Wybrane 
do badań leki były z różnych grup farmakologicznych m.in. antybiotyki i chemio-
terapeutyki przeciwbakteryjne, leki przeciwbólowe, przeciwgrzybicze, przeciwwiru-
sowe, przeciwwymiotne, inhibitory pompy protonowej i inne. Jeżeli producent 
dopuszczał możliwość przygotowania leku w kilku rozpuszczalnikach wybierano 
dwa, najczęściej 0,9% roztwór chlorku sodu i 5% roztwór glukozy. Do oceny zgodności 
wykorzystano turbidymetrię, badano także pH oraz osmolalność roztworów. 

Niezgodności zaobserwowano w przypadku połączeń ibuprofenu z amiodaronem, 
cyprofloksacyną, klemastyną, kolistyną, gentamycyną, winpocetyną oraz chlorkiem 
wapnia. Powyższe badania mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa terapii 
pacjentów leczonych dożylnym preparatem ibuprofenu.  

Kurkumina – naturalny fotouczulacz w terapii fotodynamicznej 
w badaniach in vitro 

Martyna Nowak-Perlak, martyna.nowak-perlak@student.umed.wroc.pl, Katedra Patologii 
Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław, Polska, https://www.umw.edu.pl/; 
Marta Woźniak, marta.wozniak@umw.edu.pl, Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, 
Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Marcin-
kowskiego 1, 50-368 Wrocław, Polska, https://www.umw.edu.pl/; Piotr Ziółkowski, piotr.ziolkowski 
@umw.edu.pl, Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Ogólnej i Doświad-
czalnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław, Polska, 
https://www.umw.edu.pl/ 
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Celem badania było porównanie działania fototoksycznego kurkuminy i kurkuminy 
liposomalnej w terapii fotodynamicznej. Badania były przeprowadzone na trzech 
liniach komórkowych – czerniaku, raku płaskonabłonkowym i zdrowych keratynocytach. 

W badaniu MTT oceniono śmierć komórek po ekspozycji na napromienianie 
światłem niebieskim po 4 godzinach z inkubacji z wolną i liposomową kurkuminą. 
W celu wykrycia śmierci komórkowej były wykonane następujące eksperymenty – 
test gojenia ran, test apoptozy i barwienia immunohistochemiczne.  

Komórki nowotworowe wykazały zwiększoną fototoksyczność po terapii w po-
równaniu do zdrowych komórek. Ponadto terapia fotodynamiczna oparta na kurku-
minie liposomalnej wykazała zwiększony stosunek komórek apoptotycznych i martwi-
czych. Badanie wykazało również, że kurkumina liposomowa znacznie zmniejszyła 
ruchliwość komórek nowotworowych po napromieniowaniu ich światłem niebieskim.  

Wyniki wskazują na obiecującą rolę kurkuminy liposomalnej jako substancji 
cytotoksycznej w połączeniu z światłem niebieskim na komórki czerniaka oraz raka 
płaskonabłonkowego skóry. Zaobserwowano minimalną reakcję fototoksyczną 
w keratynocytach z zastosowaniem takiej samej dawki kurkuminy i światła.  

Wyniki potwierdzają, że kurkumina liposomalna może być z powodzeniem uży-
wana jako naturalny fotouczulacz, który może zwiększyć skuteczność terapii foto-
dynamicznej.  

Łagodzenie dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego 
występujących u pracowników biurowych 

Patrycja Łach, palac@ciop.pl, Pracownia Biomechaniki, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; Joanna Mazur-Różycka, jomaz@ciop.pl, Pracownia 
Biomechaniki, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

Celelem było opracowanie programu ćwiczeń ukierunkowanego na redukcję dole-
gliwości bólowych pojawiających się w obrębie pleców u pracowników biurowych.  

Do programu zakwalifikowanych zostało 150 osób. Kryterium włączenia było 
występowanie niewielkiego bólu odcinka szyjnego lub lędźwiowo-krzyżowego kręgo-
słupa, z różną częstotliwością, bez promieniowania przez okres powyżej 3 miesięcy, 
dobry ogólny stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. Doko-
nano pomiaru parametrów początkowych (zakres ruchu odcinka szyjnego i lędźwio-
wego kręgosłupa), przeprowadzono badania ankietowe i szczegółowy instruktaż 
ćwiczeń. Ochotnicy przez dwa miesiące wykonywali program ćwiczeń mający na 
celu rozluźnienie, mobilizację, rozciągnięcie i wzmocnienie części ciała najbardziej 
narażonych na przeciążenie przy wykonywaniu pracy biurowej. W celu zweryfiko-
wania skuteczności opracowanego programu, po 2 miesiącach wykonano powtórne 
badania.  

Pracownicy biurowi spędzający wiele godzin w pozycji siedzącej, narażeni są na 
obciążenie statyczne i związany z nim ból pleców. Czynnikiem pogłębiającym 
dyskomfort pracy jest brak ergonomicznego stanowiska pracy oraz nieaktywny tryb 
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życia. Przeprowadzona interwencja przyczyniła się do poprawy samopoczucia, 
zwiększenia świadomości własnego ciała i zwiększenia aktywności fizycznej.  

Regularne podejmowanie aktywności fizycznej stanowi podstawę w profilaktyce 
oraz leczeniu dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.  

Metabolizm nowotworów w centrum zainteresowania  
terapii przeciwnowotworowej 

Anna Kubicka, anna.kubicka@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 
Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź; Karolina Matczak, magdalena.labieniec 
@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Medycznej, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź; Magdalena Łabieniec-
Watała, magdalena.labieniec@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Medycznej, Instytut Biofizyki, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź 

Tematyka dotycząca metabolizmu komórek nowotworowych jest przedmiotem 
zainteresowania naukowców od wielu lat. Obecnie konstruowane terapie, oparte na 
metabolizmie komórkowym, skupiają się na zastosowaniu tzw. inhibitorów meta-
bolicznych. Dotychczas wskazano kilka związków, które mogą pełnić rolę inhibitora 
HKII: 2-deoksyglukoza, 3-bromopirogronian i metformina. Jednakże powyższe 
związki odznaczają się niską specyficznością działania i wysoką toksycznością wobec 
komórek prawidłowych. Celem pracy była ocena przeciwnowotworowej aktywności 
nowych inhibitorów heksokinazy II w komórkach raka wątroby HepG2 i Huh-7. 
Hipoteza badawcza, sformułowana na podstawie badań zakłada, że badane związki 
wykazują działanie przeciwnowotworowe na drodze hamowania aktywności HKII.  

Najważniejszy etap selekcji stanowiła analiza aktywności heksokinazy II (czystego 
enzymu) jak i HKII występującej w komórkach. We wstępnych badaniach przesie-
wowych związki testowano w stężeniu 5 μM, natomiast w testach komórkowych 
stosowano stężenie IC50. Cytotoksyczność badanych związków określono za pomocą 
testu MTT oraz testu klonalnego. Efekt cytotoksyczności zależał zarówno od stężenia, 
jak i od linii komórkowej. Najsilniejsze działanie cytotoksyczne wykazywały benserazyd, 
G i indometacyna. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że nowe 
inhibitory heksokinazy II są bardzo obiecującymi związkami przeciwnowotwo-
rowymi, jednak istnieje potrzeba dalszych badań mechanizmu ich działania.  

Metodyka rejestracji części ciała z zastosowaniem skanera 3D 
do wyznaczania wybranych parametrów antropometrycznych 

Tomasz Tokarski, tomto@ciop.pl, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy, Zakład Ergonomii, www.ciop.pl 

W ramach realizacji badań opracowano metodykę rejestracji wybranych części 
ciała w celu pomiaru parametrów antropometrycznych głowy, ręki i stopy. Reje-
strację prowadzono z zastosowaniem skanera iSense podłączonego do tabletu 
Apple iPad mini oraz aplikacji Scanner v2.1.  
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Pomiary głowy i ręki przeprowadzono w pozycji siedzącej z plecami i głową 
opartą o ścianę (pomiar głowy) lub ręką położoną na stole (pomiar ręki). Ustawienie 
głowy odpowiadało ustawieniu w pozycji frankfurckiej. Pomiary stopy wykonywano 
w pozycji stojącej z podparciem mierzonej stopy na wysokości stawu kolanowego 
kończyny dolnej nie mierzonej tak, aby kąt w stawach skokowo-goleniowym, kola-
nowym i biodrowym mierzonej kończyny dolnej stopy wynosił 90°. 

Rejestrację prowadzono z wykorzystaniem dodatkowych płaszczyzn pozwalających 
na pomiary parametrów antropometrycznych takich jak długości, szerokości, głębo-
kości rejestrowanych części ciała. W przypadku pomiarów głowy dodatkową płasz-
czyzną była ściana, o którą badany opierał głowę. W przypadku pomiarów ręki dodat-
kową płaszczyzną był blat stołu, natomiast w przypadku stopy dodatkową płasz-
czyzną była powierzchnia podparcia mierzonej stopy.  

Ze względu na metodę skanowania z zastosowaniem światła podczerwonego 
w pomieszczeniu pomiarowym ograniczono dostęp bezpośredniego światła słonecznego.  

Naczyniaki wczesnodziecięce –  
aktualny stan wiedzy na temat patogenezy i leczenia 

Małgorzata Kowalska, malgorzata.kowalska@umb.edu.pl, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Ewa Matuszczak, ewa.matuszczak@umb.edu.pl, Klinika 
Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Wprowadzenie: Naczyniaki wczesnodziecięce to najczęstsze łagodne guzy 
naczyniowe wieku dziecięcego.  

Cel pracy: Celem pracy jest przegląd aktualnej wiedzy na temat patogenezy, wska-
zań oraz mechanizmów leczenia naczyniaków wczesnodziecięcych różnymi metodami. 

Metody: Przy użyciu bazy Pubmed przeanalizowano prace związane z tematyką 
naczyniaków wczesnodziecięcych opublikowane w latach 2003-2021.  

Rezultaty: Obecna teoria patogenezy naczyniaków wczesnodziecięcych zakłada, 
że najważniejszym czynnikiem sprzyjającym ich powstawaniu jest hipoksja tkankowa, 
zwiększająca działanie czynników proangiogennych. Wiele dowodów wskazuje na 
łożyskowe pochodzenie komórek macierzystych naczyniaków wczesnodziecięcych. 
Większość naczyniaków wczesnodziecięcych wymaga jedynie tzw. „aktywnej obser-
wacji”. Pierwszą linią leczenia naczyniaków wysokiego ryzyka są antagoniści recep-
torów B-adrenergicznych, stosowane systemowo i miejscowo. Leczenie laserowe 
jest kolejną możliwą opcją zarówno jako jedyna terapia jak i leczenie zmian reszt-
kowych pozostałych po innych sposobach leczenia. Inne możliwe opcje w przypadku 
nieskuteczności standardowego leczenia obejmują: skleroterapię, winkrystynę, 
steroidy oraz resekcję chirurgiczną. 

Wnioski: W tym przeglądzie zaprezentowano aktualną wiedzę na temat pato-
genezy naczyniaków wczesnodziecięcych. Przedstawiono również wskazania oraz 
różne metody leczenia.  
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Ocena efektów neurorehabilitacji w dysfunkcji kończyn górnych 
u osób po 60. roku życia 

Mateusz Jochemczak, jochemczakmateusz@gmail.com, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach; Paulina Jarząb, jarzabpaulina@gmail.com; Szkoła Doktorska Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Aleksandra Nowak, aleksandra11.nowak@gmail.com, 
Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Sprawne ręce są konieczne do niezależnego egzystowania. Są one łącznikiem ze 
światem, który nas otacza. Jedną z podstawowych metod wykorzystywaną w reha-
bilitacji nie tylko ręki, ale i całej kończyny górnej jest Proprioceptywne Nerwowo-
Mięśniowe Torowanie (PNF). Jej filozofia opiera się na założeniu, że każda osoba 
ludzka posiada nienaruszony potencjał życiowy. Celem pracy była ocena 
skuteczności metody PNF w leczeniu dysfunkcji kończyny górnej u osób starszych. 
Badania i terapia zostały przeprowadzone w domach seniora w Bielsku-Białej. Do 
badania włączeni zostali pacjenci w przedziale wiekowym 60-90 lat obu płci. 
Badaniem i terapią objęto 35 osób ze zdiagnozowaną jednostką chorobową: 
Chorobą Parkinsona, udarem niedokrwiennym lub krwotocznym oraz osoby starsze 
powyżej 60. roku życia. Do badania użyto testu Jebsena-Taylora, skali Lovetta, skali 
Rankina, skali AIS. Wyniki badań wykazały poprawę siły mięśniowej w teście 
Lovetta po terapii we wszystkich grupach badanych. W teście Jebsena-Taylora 
wykazano znaczącą poprawę we wszystkich testach, a w szczególności w grupie 
osób po przebytym udarze. Poziom akceptacji choroby nieznacznie się zwiększył 
w poszczególnych grupach. Drugi pomiar skalą Rankin nie wykazał wyników 
wyższych w żadnej z grup badanych. Terapia metodą PNF wpływa na poprawę 
funkcji kończyny górnej ręki. Metoda również wpływa pozytywnie na poprawę 
akceptacji choroby przez pacjentów.  

Ocena skuteczności preparatu Parosin® w niechirurgicznym leczeniu 
zapalenia przyzębia na podstawie wybranych parametrów 

periodontologicznych 

Anna Surtel, asu1@op.pl, Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl; Małgorzata Kiernicka, dr.perio@yahoo.com, Katedra i Zakład Periodontologii, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Joanna Wysokińska-Miszczuk, 
joannawysokinskamiszczuk@umlub.pl, Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, www.umlub.pl 

Wprowadzenie: Parosin® to preparat antyseptyczny na bazie bromku domifenu 
przeznaczony do płukania kieszeni przyzębnych. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności preparatu Parosin® w leczeniu 
niechirurgicznym zapaleń przyzębia. 

Materiał i metody: Badanie kliniczne przeprowadzono u 51 pacjentów ze zdiagno-
zowanym zapaleniem przyzębia. Stan przyzębia oceniono na podstawie wybranych 



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

227 

parametrów periodontologicznych (BOP, PD i CAL). Do badania mikrobiolo-
gicznego pobierano materiał z dwóch kieszonek przyzębnych: reprezentatywnej 
(niechirurgiczne leczenie obejmowało mechanoterapię i zastosowanie antyseptyku 
Parosin®) oraz kontrolnej (w której nie zastosowano preparatu Parosin®). Wymaz z 
kieszeni przyzębnych pobierano trzykrotnie: podczas pierwszej wizyty przed i po 
zastosowanym leczeniu oraz podczas wizyty kontrolnej (po 7-14 dniach). Ocenę 
ilościową i jakościową flory bakteryjnej przeprowadzono metodą PCR. 

Wyniki: Badanie mikrobiologiczne wykonane z wymazów pobranych na wizycie 
kontrolnej wykazało istotnie statystycznie niższą ogólną liczbę bakterii w kiesze-
niach po skalingu i zastosowaniu preparatu Parosin®. Klinicznie, zarówno dla 
kieszonek po skalingu, jak i po skalingu oraz zastosowaniu preparatu Parosin® 
stwierdzono znamienną poprawę PD oraz CAL. 

Wnioski: Uzyskana redukcja flory bakteryjnej, głębokości kieszeni przyzębnych 
oraz zmniejszenie utraty przyczepu łącznotkankowego przemawiają za miejscowym 
stosowaniem antyseptyku w niechirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia.  

Ocena stabilności kremów kosmetycznych zawierających micelarny 
ekstrakt z kiełków fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris) 

Ewelina Rostkowska, ewelinarostkowska@icloud.com, Salon kosmetyczny Claire Beauty- Ewelina 
Rostkowska; Katarzyna Wojciechowska, katarzynawojciechowska@umlub.pl, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej; Ewa Poleszak, 
ewa.poleszak1305@gmail.com, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmacji 
Stosowanej i Społecznej 

Prężnie rozwijający się przemysł kosmetyczny poszukuje nowych skutecznie 
działających surowców do ich potencjalnego wykorzystania w formulacjach kosme-
tycznych. Syntetyzowane są nowe związki oraz poszukiwane są nowe składniki 
roślinne, dzięki którym możemy otrzymać kosmetyk o interesujących nas właści-
wościach. Ekstrakty uzyskane z kiełków roślinnych są bogate w substancje zdolne 
do niwelowania oznak starzenia się skóry, działają przeciwzapalnie, zmniejszają 
szkodliwy wpływ promieniowania UV. Celem pracy była ocena stabilności dwóch 
kremów kosmetycznych zawierających w swoim składzie 2% micelarny ekstrakt 
z kiełków fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris). Kremy różniły się emulgatorem, 
ilością i rodzajem emolientów oraz polimeru stabilizującym fazę wodną. Oceniono 
właściwości fizykochemiczne otrzymanych kremów tj: pH, typ emulsji, wielkość 
kropli fazy rozproszonej, rozsmarowywalność, poślizg, gęstość oraz lepkość i typ 
płynięcia. Celem oceny stabilności kremy podzielono do trzech opakowań i umiesz-
czono je w trzech różnych warunkach temperaturowych tj. 4°C, 20°C i 40°C/75% 
wilgotności. W określonych przedziałach czasu tj. po 7 dniach, po 30 dniach i po 90 
dniach, kremy były poddawane wymienionym badaniom celem oceny zmian właści-
wości fizykochemicznych. W określonych przedziałach czasu otrzymane kremy były 
stabilne i nie wykazywały żadnych zmian fizykochemicznych świadczących o ich 
niestabilności.  
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Ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia uczniów i uczennic 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego z województwa łódzkiego 

Katarzyna Stańczyk, katarzyna.stanczyk@stud.umed.lodz.pl, Studentka kierunku lekarskiego, 
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.lekarski.umed.lodz.pl; Agnieszka Kolmaga, 
agnieszka.kolmaga@umed.lodz.pl, Zakład Żywienia i Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl; Ewelina Gaszyńska, 
ewelina.gaszynska@umed.lodz.pl, Zakład Żywienia i Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl 

Prawidłowe żywienie młodych sportowców stanowi istotną determinantę opty-
malnego rozwoju organizmu oraz kształtowania zdolności wysiłkowych. 

Celem pracy była ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia uczniów 
i uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) z województwa łódzkiego. 

W badaniu wzięło udział 46 uczniów SMS (34 dziewczęta; 12 chłopców) w wieku 
16-18 lat. Badanym udostępniono autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestio-
nariusz 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. Do analizy jadłospisów wykorzystano 
program Dieta 5.0. Uzyskane wyniki porównano z normami dla populacji polskiej. 
Stan odżywienia diagnozowano w oparciu o standardy WHO oraz z wykorzystaniem 
siatek centylowych. W analizie statystycznej posłużono się frakcjami. 

Wyniki: Nieprawidłowy stan odżywienia dotyczył 1 na 10 badanych. U ponad 
połowy sportowców stwierdzono niedostateczną podaż energii względem CPM 
(f = 0,65), a także niewystarczające spożycie węglowodanów i błonnika pokarmo-
wego. ⅓ dziewcząt i chłopców uwzględniała w diecie nadmierne ilości tłuszczów (f 
= 0,35), a wśród 8 na 10 badanych zaobserwowano zbyt wysokie spożycie sodu, przy 
niedostatecznej podaży wapnia, żelaza, witaminy D3 oraz płynów. Suplementy 
diety stosowało 6 na 10 sportowców. 

Model żywienia realizowany przez młodych sportowców wymaga modyfikacji 
w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju organizmu oraz minimalizacji ryzyka 
wystąpienia tzw. triady sportsmenek. Istnieje konieczność edukacji uczniów i uczennic 
SMS.  

Oddychanie przeponowe w terapii Zespołu Jelita Drażliwego – 
systematyczny przegląd literatury 

Magdalena Mróz, magdalena.mroz@uwr.edu.pl, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, 
www.psychologia.uni.wroc.pl 

Zespół jelita drażliwego (Irritable Bowel Syndrome – IBS) to zaburzenie czynno-
ściowe przewodu pokarmowego, którego główną przyczyną jest deregulacja auto-
nomicznego układu nerwowego (cechująca się obniżoną aktywnością przywspół-
czulnego układu nerwowego). Metody terapii ciało-umysł – w tym powolne oddy-
chanie przeponowe (Slow Diaphragmatic Breathing – SDB) – zalecane są jako uzupeł-
nienie leczenia IBS. Oddechowa stymulacja nerwu błędnego może powodować 
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wzrost aktywności przywspółczulnego uk. nerwowego, a tym samym przywracać 
homeostazę osi mikrobiota-jelito-mózg.  

W związku z możliwością oddziaływania oddechem na mechanizm patofizjo-
logiczny IBS, zaplanowano i przeprowadzono systematyczny przegląd literatury, 
którego celem była ocena wpływu SDB na nasilenie objawów IBS. 

Przeszukano bazy: PubMed®, MEDLINE®, Web of Science, Scopus i EBSCO hasłami: 
Irritable Bowel Syndrome, IBS, diaphragmatic breathing, Heart Rate Variability 
Biofeedback, HRVB, Yoga, Pranayama. Spośród 195 artykułów – 9 spełniło kryteria 
włączenia. 

Wyniki przeglądu wskazują na potencjał SDB w zmniejszaniu fizycznych i psy-
chicznych objawów IBS.  

Zróżnicowanie modeli badań i interwencji badawczych oraz nieliczne grupy 
badanych utrudniają jednoznaczne określenie skuteczności SDB w terapii IBS.  

Zaleca się kontynuowanie badań, w których SDB będzie jedyną interwencją 
terapeutyczną, precyzyjne opisywanie ćwiczeń oddechowych, liczniejsze grupy 
badanych oraz uwzględnienie miar fizjologicznych w ocenie efektywności terapii.  

Plusy i minusy braku regulacji zawodu dietetyka 

Weronika Gajdzik, veronika.gajdzik@gmail.com, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl, ORCID: 0000-0001-9287-0801; 
Joanna Woźniak-Holecka, jwozniak@sum.edu.pl, Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk 
o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl, ORCID: 
0000-0002-4468-063X; Sylwia Jaruga-Sękowska, sjaruga@sum.edu.pl, Zakład Promocji 
Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
https://sum.edu.pl, ORCID: 0000-0003-0142-2013 

Zawód dietetyka nie jest w pełni prawnie uregulowany w polskim systemie 
prawnym, co oznacza, że istnieje duża dowolność w zakresie wykonywania oraz 
kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia działalności dietetycznej. Od dłuższego 
czasu dietetycy starają się, aby projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, 
obejmujący m.in. uregulowanie zawodu dietetyka, został przyjęty.  

 Materiał do analizy stanowił przegląd piśmiennictwa, aktów prawnych oraz 
danych na temat projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. 

 Celem pracy było zwrócenie uwagi na fakt, że każda zmiana pociąga za sobą 
różne skutki. W przypadku przejścia prac legislacyjnych wspomnianej ustawy, zostanie 
precyzyjnie określone kto może wykonywać zawód dietetyka i jakie wymagania musi 
spełnić, stworzony zostanie rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu 
oraz zostaną określone warunki możliwości używania tytułu zawodowego „dietetyk”. 
Jednocześnie dietetycy muszą się liczyć z wprowadzeniem odpowiedzialności 
zawodowej i kar związanych z naruszeniem określonych zasad, czy obowiązkiem 
stałego dokształcania się egzekwowanego za pomocą zobowiązania do uzyskania 
odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych.  
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W zależności od ostatecznego brzmienia ustawy regulującej zawód dietetyka 
mogą pojawić się również inne kwestie budzące zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne odczucia wśród dietetyków.  

Polimeraza DNA θ jako nowy cel w spersonalizowanej terapii 
nowotworowej wykorzystująca mechanizmy naprawy pęknięć 

dwuniciowych DNA w terapii celowanej,  
w oparciu o zjawisko syntetycznej letalności 

Dominika Jaśniak, dominika.jasniak@edu.uni.lodz.pl, Pracownia Genetyki Medycznej, Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki; Małgorzata Drzewiecka, malgorzata.drzewiecka 
@edu.uni.lodz.pl, Pracownia Genetyki Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki; Tomasz Śliwiński, tomasz.sliwinski@biol.uni.lodz.pl, Pracownia Genetyki 
Medycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki; Tomasz Skorski, Fels 
Cancer Institute for Personalized Medicine Department of Cancer and Cellular Biology, Temple 
University, Lewis Katz School of Medicine 

Jednym z obszarów spersonalizowanej terapii nowotworowej, który odnosi 
znaczące sukcesy, jest syntetyczna letalność (SL). Jest definiowana jako genetyczna 
kombinacja w dwóch bądź więcej genach prowadząca do śmierci komórki podczas 
gdy mutacja w każdym z genów z osobna nie powoduje takiego efektu. Najlepszym 
obiektem do manipulacji za pomocą syntetycznej letalności są białka naprawy 
DNA, odpowiadające za ochronę informacji genetycznej w każdej komórce. Wyko-
rzystanie odpowiednich inhibitorów białek naprawy DNA w celu wywołania śmierci 
komórki, w oparciu o zjawisko SL, w komórkach nowotworowych z obniżonym 
poziomem aktywności głównych składników tej naprawy, jest perspektywicznym 
podejściem dla zastosowania medycyny spersonalizowanej i leczenia nowotworów. 
Polimeraza DNA theta (Polθ) jest głównym czynnikiem alternatywnego szlaku 
naprawy DNA – łączenia końców za pośrednictwem theta (TMEJ). Z tego powodu 
jest interesującym przedmiotem badań w celu leczenia nowotworów z niedoborem 
rekombinacji homologicznej, ponieważ jego supresja może powodować SL. Wywo-
łanie efektu syntetycznej letalności polega na hamowaniu RAD52 i/lub PARP1 
w komórkach nowotworowych, które mają niedobór kluczowych szlaków naprawy. 
Celem pracy jest przedstawienie polimerazy DNA θ jako nowego celu terapeutycz-
nego w nowotworach z niedoborem rekombinacji homologicznej (HR). Zapoznanie 
ze szlakiem naprawy DNA opartej o POLθ oraz z odkrytymi inhibitorami polimerazy θ. 
Praca bazuje na przeglądzie najnowszej opublikowanej literatury.  

Polityki żywieniowe wdrażane w szkołach i placówkach edukacyjnych 
w zakresie usług gastronomicznych w wybranych krajach 

Iwona Piękoś-Lorenc, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, ORCID: 0000-0002-4619-1346; Joanna Woźniak-Holecka, jwozniak@sum.edu.pl, 
Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

231 

wicach ORCID: 0000-0002-4468-063X, http://promocjazdrowia.sum.edu.pl/; Sylwia Jaruga-
Sękowska, sjaruga@sum.edu.pl, Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach ORCID: 0000-0003-0142-2013, http://promocjazdrowia.sum.edu.pl/ 

Celem głównym pracy jest przedstawienie polityk żywieniowych wdrażanych 
w szkołach i placówkach edukacji w zakresie usług gastronomicznych w wybranych 
krajach. 

Praca powstała na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa polskiego 
i zagranicznego (artykuły z czasopism naukowych, prace poglądowe oraz prace 
badawcze, raporty, rozporządzenia) przedstawiającego informacje o politykach i inter-
wencjach żywieniowych wdrażanych w placówkach oświaty w wybranych krajach 
i ich wpływie na wybór produktów spożywczych przez dzieci. W poszukiwaniu 
artykułów naukowych wykorzystano bazy naukowe tj.: Google Scholar oraz PubMed. 

Polityka żywieniowa to działania na wielu płaszczyznach. Mają one za zadanie 
zmniejszenie występowania chorób niezakaźnych. Biorąc pod uwagę konsekwencje 
wynikające z nieodpowiedniego stylu życia młodych osób bardzo ważne są działania 
wdrażane przez sektor zdrowia publicznego. Istotne jest również wprowadzanie 
prawidłowej polityki żywieniowej w placówkach oświatowych, ponieważ w szkole 
dzieci spędzają dużą część swojego dnia i wpływa ona na kształtowanie nawyków. 
Należy zapewnić optymalne produkty żywieniowe szkołach, a także miejsca do ich 
spożycia. Działania edukacyjne prowadzone w szkołach powinny obejmować swoim 
zakresem nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.  

Porównanie odzwierzęcego potencjału zakaźności wybranych 
mikroorganizmów izolowanych z kału ptaków bytujących 

w warunkach naturalnych i na wysypisku śmieci 

Klaudia Gromuł, klaudiagromul@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk 
Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; 
Julia Bulik, bulikjulka@icloud.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Magdalena 
Czubiel, czubielmagdalena@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów KUL, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Rafał Łopucki, 
rafal.lopucki@kul.pl, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/; Monika Elżbieta Jach, monijach@kul.lublin.pl, Wydział 
Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/ 

Ptaki szukają pożywienia w środowisku naturalnym oraz w mieście. Środowisko 
naturalne to miejsce bogate w owoce, nasiona oraz pąki, których zdecydowanie 
brakuje w mieście. W środowisku zurbanizowanym ptaki najczęściej żywią się na 
wysypiskach śmieci zawierających patogenne bakterie, które wraz z pokarmem lub 
drogą kropelkową dostają się do nowych organizmów zwierząt. 

Następnie wraz z kałomoczem rozpoczyna się rozprzestrzenianie niebezpiecznych 
bakterii w różne obszary. Odchody ptaków trafiają praktycznie wszędzie. Już nie 
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tylko mowa o przenoszeniu chorób odzwierzęcych ale także o roznoszeniu bardzo 
patogennych bakterii, co stało się tematem zainteresowania biotechnologii. Bio-
technologia medyczna stara się na bieżąco rozwiązywać problemy zdrowia publicz-
nego badając bakterie powodujące choroby oraz opracowując coraz nowsze techno-
logie i terapie. Celem pracy było sprawdzenie czy patogenne dla człowieka bakterie 
występują w odchodach ptaków bytujących w środowisku naturalnym w porów-
naniu do tych żerujących na wysypisku śmieci. Stwierdzono, że ptaki niezależnie od 
miejsca bytowania mogą stanowić nośnik groźnych bakterii patogennych.  

Poszukiwanie związków pobudzających regenerację 
Paulina Słonimska, paulina.slonimska@pg.edu.pl, Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej, 
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, https://chem.pg.edu.pl/lab-br; Jakub Baczyński-Keller, 
kellerbaczynski@gmail.com, Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej, Wydział Chemiczny, 
Politechnika Gdańska, https://chem.pg.edu.pl/lab-br 

Epigenetyka to dziedzina nauki zajmująca się badaniem mechanizmów dziedzi-
czenia fenotypu niezależnych od zmian w sekwencji nukleotydowej DNA. Procesy 
epigenetyczne zachodzą przez zmiany w poziomie metylacji DNA oraz modyfikacje 
histonów i są jednym z podstawowych sposobów regulacji ekspresji genów. Przy 
użyciu inhibitorów epigenetycznych można wpływać na aktywność genów, także 
genów istotnych dla regeneracji. Celem pracy było wytypowanie związków o aktyw-
ności regeneracyjnej spośród biblioteki małocząsteczkowych inhibitorów epigene-
tycznych. W badaniu użyto modelu uszkodzenia małżowiny usznej u myszy. Model 
pozwala na obserwację regeneracji skóry, ale też chrząstki, mięśni, naczyń i nerwów, 
a przy tym jest prosty w wykonaniu. Otwory o średnicy 2 mm wycięte w małżowinie 
usznej myszy nie samorzutnie nie zarastają, ale związki o działaniu pro-regene-
racyjnym mogą stymulować zamykanie rany. Formulacje substancji aktywnych 
przygotowano w hydrożelu alginianowym, co umożliwia efektywne dostarczanie 
związków słabo rozpuszczalnych w roztworach wodnych. Do podania zastosowano 
iniekcje podskórne. Dla jednego z testowanych związków z grupy inhibitorów 
demetylaz histonowych zaobserwowano 82,3 +/-0,15% zamknięcie rany względem 
około 58,6 +/-0,07% (p < 0,0001) w kontrolach. Ten wynik wskazuje na wyjątkową 
aktywność regeneracyjną. Wytypowany związek będzie przedmiotem dalszych 
badań jako kandydat na lek dla medycyny regeneracyjnej, który może znaleźć 
zastosowanie w leczeniu trudno gojących się ran.  

Profil lekowrażliwości szczepów Staphylococcus aureus izolowanych 
od dzieci w wieku przedszkolnym 

Agnieszka Grzegorczyk, agnieszka.grzegorczyk@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Natalia Siara, 
nataliasiara.012@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Karolina Kiełbik, 
karolina.kielbik@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farma-
ceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Staphylococcus aureus jest drobnoustrojem, który odgrywa istotną rolę w infek-
cjach górnych dróg oddechowych u ludzi. Jednak jego obecność w tej niszy ekolo-
gicznej nie zawsze ma związek z zakażeniem i może świadczyć o nosicielstwie.  

Celem pracy była ocena częstości występowania S. aureus w górnych drogach 
oddechowych oraz określenie lekowrażliwości szczepów S. aureus izolowanych od 
dzieci w wieku 1-7 lat. 

Materiał do badań stanowiły wymazy z nosogardzieli pobrane od 73 dzieci. Badanie 
lekowrażliwości wykonano według zaleceń EUCAST metodą krążkowo-dyfuzyjną. 

Ogółem, wyizolowano 33 (45,2%) szczepy S. aureus. Wszystkie badane izolaty 
były wrażliwe na cefoksytynę, ampicylinę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, 
amikacynę, kotrimoksazol (sulfametoksazol/trimetoprim), linezolid, ciprofloksacynę, 
rifampicynę, tobramycynę, teikoplaninę, chinuprystynę z dalfoprystyną, chloram-
fenikol, mupirocynę i kwas fusydowy. 

Odsetek szczepów opornych na erytromycynę wynosił 39,4%, z czego jeden 
wykazywał oporność konstytutywną MLSB, 7 (21,22%) oporność indukcyjną MLSB, 
a 5 (15,15%) oporność MSB. Wśród badanych izolatów 27 (81,82%) wytwarzało 
penicylinazy, a 1 (3,03%) był oporny na gentamycynę. 

Uzyskane wyniki sugerują, znaczne ograniczenie przydatności makrolidów, 
linkosamidów i streptogramin B w leczeniu zakażeń gronkowcowych. Stwierdzono 
jednocześnie bardzo wysoką aktywność antybiotyków stosowanych w zwalczaniu 
nosicielstwa S. aureus, mupirocyny i kwasu fusydowego.  

Projekt korony pełnokonturowej wykonany w technologii CAD/CAM 

Agnieszka Klassa, a_klassa13@gumed.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technik 
Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział Lekarski, Gdański Uniwer-
sytet Medyczny, info@gumed.edu.pl; Klaudia Suligowska, klaudia.suligowska@gumed.edu.pl, 
Opiekun SKN przy Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, 
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, info@gumed.edu.pl; Dorota Zelewska-
Kryńska, dorota.zelewska-krynska@gumed.edu.pl, Opiekun SKN przy Zakładzie Technik Denty-
stycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet 
Medyczny, info@gumed.edu.pl; Marta Tempińska, marta.tempinska@gumed.edu.pl, Opiekun 
SKN przy Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział 
Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, info@gumed.edu.pl 

Wstęp: Współczesna technika dentystyczna pozwala na wykonanie uzupełnień 
protetycznych wieloma technikami. Część z nich opiera się na technologii 
CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), która 
umożliwia wytworzenie precyzyjnych prac o wysokiej estetyce. System ten stanowi 
alternatywę dla tradycyjnych etapów laboratoryjnych wykorzystując wysokiej 
jakości materiały, między innymi dwutlenek cyrkonu.  

Cel: Wykonanie projektu korony pełnokonturowej na ząb stały sieczny przy-
środkowy górny prawy w technologii CAD.  
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Metody: Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technik Denty-
stycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego wraz z opiekunami Koła, wykonali projekt korony protetycznej 
w systemie CAD firmy 3Shape Dental System.  

Wyniki: Projekt korony pełnokonturowej na ząb stały sieczny przyśrodkowy 
górny prawy. Do wykonania projektu użyte zostały funkcje i narzędzia systemu 
3Shape Dental System takie jak: wyznaczenie toru wprowadzenia korony, ustalenie 
granicy preparacji, nóż do wosku, transformacja indywidualna, pomiar grubości 
korony i odległości od przeciwzgryzu, wirtualny artykulator, indywidualny morfing 
czy usuwanie artefaktów.  

Wnioski: Wykonanie uzupełnień o wysokiej precyzji oraz estetyce jest możliwe 
dzięki technologii CAD/CAM. Za pomocą odpowiednich narzędzi systemu, technik 
może na każdym etapie wykonać analizy oraz nadać uzupełnieniu charaktery-
styczne cechy. System CAD pozwala na zminimalizowanie błędów w wykonawstwie 
uzupełnień, które mogą wpłynąć na ich jakość oraz użytkowanie.  

Projekt protezy szkieletowej w technologii CAD/CAM 

Wiktoria Jakubiec, jakubiec.wiki@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technik 
Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział Lekarski, Gdański Uniwer-
sytet Medyczny, info@gumed.edu.pl; Klaudia Suligowska, klaudia.suligowska@gumed.edu.pl, 
Kierownik Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział 
Lekarski, opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technik Dentystycznych 
i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, 
info@gumed.edu.pl; Joanna Fahl, joanna.fahl@gumed.edu.pl, Zakład Technik Dentystycznych 
i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Wydział Lekarski, opiekun Studenckiego Koła 
Naukowego przy Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, 
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, info@gumed.edu.pl 

Wstęp: Współcześnie wykorzystywane technologie i systemy komputerowe 
umożliwiają dynamiczny rozwój techniki dentystycznej i stomatologii. Powszechne 
stosowanie technologii CAD/CAM (z ang. Computer Aided Design/Computer Aided 
Manufacturing) umożliwia wykonanie uzupełnień protetycznych dostosowanych do 
potrzeb pacjenta. System ten stwarza wiele możliwości wytwarzania protez zębowych 
wykorzystując nowoczesne materiały i technologie m.in. technologię spiekania 
laserowego, która zaliczana jest do techniki frezowania addycyjnego. 

Cel: Wykonanie projektu protezy szkieletowej górnej z wykorzystaniem techno-
logii CAD.  

Metody: Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technik Denty-
stycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego wraz z opiekunami Koła, wykonali i opisali proces projektowania 
protezy szkieletowej górnej w systemie CAD firmy 3shape Dental System.  

Wyniki: Projekt protezy szkieletowej górnej wykonany w systemie CAD firmy 
3Shape Dental System. Przy projekcie wykorzystano dostępne narzędzia i funkcje 
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systemu między innymi nóż woskowy, wyznaczenie granicy preparacji, wirtualny 
artykulator, siatkę pomiarową i poprzeczne pomiary grubości, a także półfabrykaty 
siatek retencyjnych, klamer protetycznych oraz łącznika dużego protezy szkieletowej. 

Wnioski: Wykorzystanie technologii CAD umożliwia uzyskanie uzupełnień pro-
tetycznych o dużej dokładności i precyzji. Dzięki zastosowaniu licznych narzędzi 
pomiarowych i projektowych dostępnych w systemie, możliwe jest wykonywanie 
obliczeń i analiz na każdym etapie projektu. Stosowanie tej technologii w technice 
dentystycznej stwarza możliwość wytwarzania wysoko funkcjonalnych, precyzyjnych 
i estetycznych prac.  

Rola ludzkich komórek nowotworowych jelita grubego linii LS180 
poddanych terapii w regulacji poziomu proteoglikanów niszy guza 

Izabela Sacewicz-Hofman, izabela.sacewicz-hofman@umed.lodz.pl, Zakład Molekularnych Mecha-
nizmów Komórkowych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Terapia zaawansowanych nowotworów jelita grubego obejmuje leczenie 5’-fluoro-
uracylem z irynotekanem (FolFiri) lub oksaliplatyną (FolFox). Wiadomo, że zmiany 
w ECM niszy guza są wywoływane wolnymi rodnikami tlenowymi generowanymi 
przez same chemioterapeutyki, co skutkuje nabywaniem cech fibroblastów przez 
komórki śródbłonka (np. HMEC-1) na drodze EndMT (przemiana śródbłonkowo-
mezenchymalna). Procesowi temu towarzyszy m.in. uwalnianie pochodnych proteo-
glikanów w ECM. Zbadano więc, czy regulowany przez komórki niszy skład pro-
teoglikanów (fibromoduliny, biglikanu i lumikanu) ulega zmianie pod wpływem 
komórek nowotworowych ludzkiej linii LS180 oraz chemioterapeutyków.  

Komórki HMEC-1 inkubowano z medium kondycjonowanym (CM) znad komórek 
LS180 oraz CM zawierającym FolFox/FolFiri. Stwierdzono, że CM LS180 powodowało 
zmniejszenie poziomy fibromoduliny i lumikanu w komórkach HMEC-1. Odwrotny 
efekt zaobserwowano w przypadku biglikanu. Wykazano, że cytostatyki FolFiri powo-
dowały dalsze obniżenie się poziomów wszystkich badanych białek w porównaniu 
do kontroli. Natomiast na skutek inkubacji HMEC-1 z CM LS180 FolFox zaobser-
wowano wzrost poziomu fibromoduliny i biglikanu. Pomiar stężenia ww. proteogli-
kanów w pożywkach hodowlanych (ELISA) wykazał, że tylko stężenie wydzielanego 
przez komórki HMEC-1 biglikanu zwiększa się znacząco pod wpływem badanych 
związków. Dlatego biglikan został wytypowany na proteoglikan, który może wpływać 
na modulację inwazyjnego potencjału komórek nowotworowych.  

Projekt finansowany przez NCN w ramach MINIATURA3, nr 2019/03/X/NZ7/01663. 

Rola neurozapalenia wywołanego wirusem HHV-1  
w rozwoju procesów neurodegeneracyjnych 

Magdalena Patrycy, magdalena.patrycy@wihe.pl, Samodzielny Zakład Nanobiologii i Bio-
materiałów, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii; Małgorzata Krzyżowska, malgorzata. 
krzyzowska@wihe.pl, Samodzielny Zakład Nanobiologii i Biomateriałów, Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii 
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Wstęp: Choroby otępienne (takie jak choroba Alzheimera) stanowią narastający 
problem starzejących się społeczeństw w Europie i na świecie. Hipoteza patogenu 
AD stwierdza, że patogeny działają jako wyzwalacze, oddziałując z czynnikami 
genetycznymi w celu zainicjowania procesów neurodegeneracyjnych w mózgu. Wirus 
opryszczki pospolitej (HSV-1), wywołujący głównie infekcje jamy ustnej, gardła, 
twarzy i oczu, dostaje się do mózgu w stanach supresji układu odpornościowego 
i ustanawia tam stan latencji, w szczególności w późniejszym okresie życia. Zba-
danie roli aktywności mikrogleju oraz sposobów jej regulacji/zahamowania doskonale 
wpisują się w nurt poszukiwania nowych narzędzi diagnostycznych (markery stanu 
zapalnego), jak i leczniczych.  

Materiały i metody: Projekt wykorzystuje dwa modele: (i) model in vitro hodowli 
neuroglejowych oraz (ii) mysi model zakażenia HSV-1 za pomocą wysoce 
wirulentnego szczepu wywołującego zapalenie mózgu u ludzi. Obecność procesów 
neurodegeneracyjnych jest sprawdzana zarówno w okresie zakażenia pierwotnego 
(do 8 dni), jak i u myszy zakażonych latentnie. 

Wyniki i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że źródłem 
stanu zapalnego w tkance nerwowej zakażonej HSV-1 są komórki mikrogleju oraz 
naciekające monocyty zapalne. Po zaniknięciu ognisk zakażenia, stan zapalny utrzy-
muje się w fazie latencji i dodatnio koreluje z odkładaniem się białka beta-amyloidu.  

Sfinansowano z 2020/37/B/NZ6/03284.  

Rozprzestrzenianie się wybranych lekoopornych gatunków 
Enterococcus w zakładach mięsnych 

Anna Ławniczek-Wałczyk, anlaw@ciop.pl, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicz-
nych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; Marcin Cyprowski, 
macyp@ciop.pl, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; Rafał L. Górny, ragor@ciop.pl, Zakład Zagrożeń 
Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy 

Rosnąca oporność patogenów bakteryjnych na antybiotyki stanowi dziś ogromne 
wyzwanie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza gdy wielolekoporne szczepy rozprze-
strzeniają się poprzez łańcuch żywnościowy ze zwierząt rzeźnych na pracowników 
przemysłu mięsnego. Spośród wielu zagrożeń biologicznych występujących przy 
produkcji mięsa, na szczególną uwagę zasługują oporne na wankomycynę gatunki 
Enterococcus (VRE), które są częstą przyczyną zakażeń szpitalnych na świecie. Celem 
pracy była ocena częstości występowania szczepów VRE w zakładach mięsnych oraz 
ocena ich potencjału biofilmotwórczego. Pobrano 35 próbek wymazów z powierzchni 
kontaktowych (blaty robocze, podłogi, części maszyn, narzędzia) oraz z rąk 20 pra-
cowników zakładów mięsnych w Polsce. Profil oporności na antybiotyki określono 
metodą dyfuzyjno-krążkową. Ocenę potencjału biofilmotwórczego badano metodą 
mikropłytkową. Wyizolowano łącznie 19 szczepów VRE, w tym 12 E. faecium  
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i 7 E. faecalis. Najwięcej izolatów pochodziło z próbek blatów. W 3 wymazach z rąk 
stwierdzono obecność VRE. Ponad 63% izolatów VRE posiadało zdolność do 
tworzenia biofilmu. U izolatów twierdzono wysoką oporność m.in. na penicylinę 
(89%), cefotaksym (68%), erytromycynę (57%), rifampicynę (56%) i imipenem (21%). 
Oporność na kilka leków i wysoka zdolność do adhezji izolatów VRE sugeruje, że 
czynniki te mogą odgrywać ważną rolę w rozprzestrzenianiu się lekooporności 
w łańcuchu produkcji mięsa poprzez skażone powierzchnie oraz ręce pracowników.  

Skuteczność autoterapii w przebiegu przewlekłych napięciowych  
bóli głowy u kobiet w średnim wieku 

Alicja Nowak, alicja.nowak@kpswjg.pl, Studenckie Koło Naukowe Physis, Wydział Nauk Medycznych 
i Technicznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl; Marta 
Barnaś, bien.martabarnas@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Physis, Wydział Nauk Medycznych 
i Technicznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl; Michał Olba, 
michal.olba@kpswjg.pl, Studenckie Koło Naukowe Physis, Wydział Nauk Medycznych i Tech-
nicznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl 

Napięciowe bóle głowy (NBG) są chorobą neurologiczną, która dotyka ponad 
80% społeczeństwa. Według Global Burden of Disease stanowi problem nawet 
wśród 1,5 mld ludzi na świecie. Istnieje wiele czynników niezależnych prowoku-
jących atak bólu. Choroba ta w większości przypadków przebiega łagodnie i przy 
odpowiednim doraźnym leczeniu nie obniża komfortu funkcjonowania pacjenta. 
Istnieje jednak postać przewlekła, która znacząco obniża jakość życia, a także wiąże 
się istotnym wzrostem lęku o swoje zdrowie i życie. Dotykając problemów osób 
borykających się z NBG pojawia się pytanie czy istnieją sposoby, które poza 
leczeniem farmakologicznym mogą pomóc pacjentowi radzić sobie z problemem 
przewlekłych ataków bólu głowy. Celem niniejszej pracy było przygotowania terapii 
pomocniczej, którą pacjent mógł samodzielnie zastosować w celu łagodzenia 
objawów i zmniejszenia częstotliwości ich występowania. W pracy opisano badanie 
przeprowadzone w grupie 30 kobiet w wieku 35 a 50 lat, cierpiących z powodu 
przewlekłych NBG sklasyfikowanych według ICHD wersji III beta. Respondentki 
oceniły natężenie bólu podczas ataku na 10 w skali VAS, a swoją jakość życia 
w zdiagnozowanej chorobie opisywały przy pomocy kwestionariusza EQ-5D-5L. 
Badane kobiety uczestniczyły w warsztatach automasażu i terapii mięśniowo powię-
ziowych punktów spustowych (MPPS) wybranych partii ciała, podczas których 
nauczyły się wykonywać zaproponowaną autoterapię. Uczestniczki badania, przez 
6 tygodni wykonywały techniki automasażu mięśni tylnego trójkąta szyi: czworo-
boczny grzbietu, najdłuższy głowy, półkolcowy głowy i płatowaty głowy oraz mięśni 
podpotylicznych a także stosowały kompresję ischemiczną w miejscach występo-
wania MPPS w mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym i żwaczu.  
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Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku 3-6 

Agata Bielak, agata.bielak@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział 
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl; 
Małgorzata Kwiecień, malgorzata.kwiecien@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Broma-
tologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
https://up.lublin.pl; Anna Winiarska-Mieczan, anna.mieczan@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii 
i Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Bio-
gospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl; Karolina Jachimowicz, 
karolina.jachimowicz@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia 
Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, https://up.lublin.pl; Kinga Burczaniuk, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Celem pracy było na podstawie dostępnej literatury przeanalizowanie informacji 
dotyczących produktów mlecznych oraz ocena ich spożycia przez dzieci w wieku  
3-6 lat. 

Ocenę spożycia produktów nabiałowych przeprowadzono metodą ankietową 
wśród 38 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, z przedszkola nr 7 w Świdniku. 
Pytania w kwestionariuszu ankiety dotyczyły m.in. płci, wieku i wymiarów antropo-
metrycznych dzieci, jak również częstości, ilości czy upodobań związanych ze 
spożywaniem mleka i jego przetworów oraz występowania alergii pokarmowych. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono, iż 88% badanych dzieci 
w wieku przedszkolnym otrzymywała spożywało nabiał zgodnie z dziennymi zale-
ceniami, a większość z nich po konsumpcji nie wykazywała żadnych objawów nie-
tolerancji. Najchętniej spożywanym przez dzieci produktem było mleko oraz serki 
homogenizowane, natomiast najmniej popularnym produktem były sery twarogowe. 
Ponadto zdecydowana większość rodziców (84%) posiadała wiedzę na temat wpływu 
spożywania produktów nabiałowych przez dzieci na ich prawidłowy rozwój psycho-
fizyczny. 

Optymalna dieta, pokrywająca całkowite zapotrzebowanie na energię i niezbędne 
składniki pokarmowe, to jeden z najważniejszych czynników wpływających na pra-
widłowy rozwój psychofizyczny dziecka. W żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym 
należy zwrócić szczególną uwagę na źródło pełnowartościowego białka i niezbędnych 
składników pokarmowych, m.in. Ca, Fe czy witamin, a takimi na tym etapie rozwoju 
są mleko i jego przetwory.  

Spożycie surowego mleka w województwie łódzkim 

Dominik M. Matusiak, matusiak@acer.biol.uni.lodz.pl, SKN Dietetyki – Klub Młodych Naukowców, 
Instytut Dietetyki, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, www.wsbinoz.edu.pl; 
Justyna Filiks; Edyta Jończyk 
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Spożycie surowego mleka, tzn. nie poddanego obróbce termicznej lub mikro-
filtracji, nie badanego mikrobiologicznie i toksykologicznie, może być przyczyną 
chorób zakaźnych lub zatruć u człowieka. Zakażenia te powodowane są przez 
bakterie, pierwotniaki i wirusy. Zatrucia natomiast przez toksyny bakteryjne lub 
grzybów pleśniowych. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mleka mogą pochodzić 
od zwierząt, środowiska, aparatury przemysłowej, ludzi. 

Celem badania było poznanie skali zjawiska spożycia surowego mleka przez 
mieszkańców woj. łódzkiego oraz ogólna charakterystyka osób spożywających takie 
mleko. W badaniu zastosowano metodę ankietową. Odpowiedzi na pytania po-
zyskiwano bezpośrednio oraz z wykorzystaniem formularza elektronicznego. 

19,4% ankietowanych (z 777) udzieliło informacji, że spożywało surowe mleko 
w 2020 r. W tej grupie najliczniejsze były kobiety (62,3%) oraz osoby w wieku 20-29 lat 
(25,8%) i 40-49 lat (23,2%). 43% respondentów deklarowało posiadanie wykształ-
cenia średniego, a 39,7% wyższego. 80,1% ankietowanych jako miejsce zamieszka-
nia podało miasto. 75,5% osób stwierdziło, że spożycie surowego mleka nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia człowieka. Uzyskane wyniki badań wskazują na niewystar-
czający poziom wiedzy mieszkańców woj. łódzkiego w kontekście niebezpieczeństw 
związanych z konsumpcją surowego mleka. W związku z tym uzasadnione byłoby 
przeprowadzenie kampanii społecznych informujących o tym zagrożeniu.  

Szkodliwe czynniki biologiczne  
w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych 

Małgorzata Gołofit-Szymczak, magol@ciop.pl, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy, www.ciop.pl; Angelina Wójcik-Fatla, fatla.angelina@imw.lublin.pl, Instytut 
Medycyny Wsi im. W. Chodźki, www.imw.lublin.pl; Rafał L. Górny, ragor@ciop.pl, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

W samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych panują sprzyjające warunki 
do rozwoju szkodliwych czynników biologicznych.  

Celem badań była ocena występowania grzybów o właściwościach zakaźnych 
i toksycznych w filtrach samochodowych.  

Próbki włóknin filtracyjnych z samochodowych instalacji klimatyzacyjnych pobrano 
w 15 losowo wybranych samochodach osobowych oraz 10 samochodach ciężaro-
wych, w sezonie „letnim” i „zimowym”.  

Identyfikację mikroorganizmów prowadzono za pomocą metod hodowlanych, 
uzupełnionych o identyfikację za pomocą testów biochemicznych oraz spektro-
metrii masowej MALDI TOF MS.  

Średnie stężenia grzybów na włókninach filtracyjnych samochodowych instalacji 
klimatyzacyjnych samochodów osobowych w sezonie „letnim” i „zimowym” wynosiło 
odpowiednio 2,1x104 jtk/g włókniny i 7,9x103 jtk/g włókniny. Natomiast w przy-
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padku samochodów ciężarowych kształtowało się na poziomie 4,7x104 jtk/g 
w sezonie „letnim” oraz 1,5x104 jtk/g w sezonie „zimowym”.  

Liczba przejechanych kilometrów od momentu wymiany filtra powietrza deter-
minowała w sposób znaczący wielkości obserwowanych stężeń grzybów we włókninie 
filtracyjnej. Wraz ze wzrostem liczby przejechanych kilometrów obserwowano 
wzrost stężenia grzybów w badanych włókninach filtracyjnych. Typ klimatyzacji nie 
determinował w sposób znaczący wielkości obserwowanych stężeń grzybów we 
włókninach filtracyjnych badanych pojazdach.  

W większości próbek filtrów pobranych z samochodów osobowych i ciężarowych 
w sezonie „letnim” stwierdzono obecność gatunków Aspergillus fumigatus i Asper-
gillus flavus, sklasyfikowanych na liście szkodliwych czynników biologicznych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2020 r. w grupie 2. zagrożenia.  

Właściwości lecznicze surowców roślinnych  
o właściwościach fotouczulających 

Damian Pielorz, d.pielorz14@interia.pl, Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorga-
nicznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.sum.edu.pl; Ilona Gęsikowska, ilonagesikowska@o2.pl, Koło Naukowe przy Zakładzie 
Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Julia Michalak, juliamichalak781@gmail.com, Koło 
Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Rośliny oraz pozyskiwane z nich surowce są stosowane w farmakoterapii wielu 
chorób i schorzeń występujących u człowieka. Niektóre substancje czynne, obecne 
w surowcach farmaceutycznych, mogą wywoływać niekorzystne działanie, zwłaszcza 
na skórę. Omawiane substancje uwrażliwiają skórę na działanie promieniowania 
słonecznego, co skutkuje powstawaniem wielu niepożądanych odczynów. Najczęściej 
są to wykwity, przypominające oparzenia słoneczne (zaczerwienienie skóry i/lub jej 
obrzęk), które pojawiają się po kilku-kilkunastu godzinach od ekspozycji na działanie 
promieni słonecznych. Do substancji czynnych o właściwościach fotouczulających 
należą furanokumaryny. Pod wpływem światła powodują one fotouczulenie, spowo-
dowane równoczesnym oddziaływaniem promieniowania świetlnego i reaktywnego 
związku chemicznego, zwanego fotouczulaczem (fotosensybilizatorem). Wymienione 
związki występują, m.in. w roślinach z rodziny selerowatych (Apiaceae), rutowatych 
(Rutaceae), morwowatych (Moraceae). Niektóre rośliny mogą powodować zarówno 
reakcje alergiczne, jak również fototoksyczne, jednak ze względu na swoje właści-
wości w farmakoterapii są stale stosowane. Przykładem może być dziurawiec zwyczajny 
(Hyperici herba), będący składnikiem wielu roślinnych preparatów farmaceutycznych.  
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Wpływ kwasu betulinowego na ostrą i przewlekłą białaczkę szpikową 

Joanna Miśkiewicz, d201010@365.sum.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii 
Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Szkoła Doktorska, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl, www.sum.edu.pl; Joanna Gola, jgola@sum.edu.pl, 
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl, www.sum.edu.pl  

Kwas betulinowy (ang. betulinic acid, BA) – kwas 3β,hydroksylup-20(29)-en-28-
owy, pochodna betuliny, pentacykliczny triterpen, występuje m.in. w zewnętrznej 
korze roślin, w tym korze brzozy. Związek ten pozyskuje się głównie na drodze syntezy 
chemicznej z betuliny. Kwas betulinowy wykazuje wiele cennych właściwości, 
w tym m.in. działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie.  

Jedną z najważniejszych właściwości BA jest jego przeciwnowotworowe działanie 
w wielu typach nowotworów w tym w ostrej (AML) i przewlekłej (CML) białaczce 
szpikowej, należących do złośliwych nowotworów hematologicznych. Pomimo 
obecnie stosowanych schematów leczenia wciąż poszukuje się nowych środków 
terapeutycznych o niższej toksyczności i wyższej aktywności antynowotworowej 
niż dotychczas stosowane chemioterapeutyki.  

Do chwili obecnej przeprowadzono niewiele badań nad wpływem BA na komórki 
nowotworowe AML i CML. Jednakże dotychczasowe wyniki wskazują m.in. wpływ 
na czynnik indukowany hipoksją 1 (HIF1α) i na dysmutazę ponadtlenkową SOD2 
w AML, oraz wpływ na deacetylazę histonową 3 (HDAC3) i proteasomy w CML.  

Pomimo nielicznych doniesień wpływu BA na AML i CML, dotychczasowe wyniki 
mogą sugerować antynowotworowy wpływ na wskazane rodzaje białaczek. Jed-
nakże niezbędne są dalsze, intensywne badania, nad działaniem antyproliferacyj-
nym i proapoptotycznym BA, które mogą wpłynąć w przyszłości na udoskonalenie 
schematów terapeutycznych.  

Wpływ lockdownu spowodowanego COVID-19  
na występowanie skolioz u młodzieży w wieku 7-17 lat 

Krzysztof Rudnicki 

Boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza, to wielopłaszczyznowe zniekształ-
cenie w płaszczyźnie czołowej, horyzontalnej i strzałkowej. Skoliozy o znanym 
pochodzeniu stanowią 20-30% przypadków o nieznanej patogenezie – idiopatyczne 
do 70% przypadków. Przypuszcza się, że przyczynami skolioz idiopatycznych są 
między innymi – niefizjologiczna postawa, asymetryczne obciążenia i zmniejszenie 
kifozy piersiowej. Leczenie i rozpoznanie skoliozy u dzieci i młodzieży w wieku 
dorastającym jest zadaniem skomplikowanym. W pierwszej kolejności należy zróżni-
cować czy mamy do czynienia z bocznym skrzywieniem kręgosłupa czy z wadą 
postawy, w następnej kolejności należy znaleźć przyczynę choroby i wdrożyć odpo-
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wiednie leczenie. Niedogodności w rozpoznaniu skoliozy wynikają przede wszystkim 
ze zmienności postawy człowieka (Jerzy Kiwerski 2007). 

Badania przeprowadzono metodą organoleptyczną, wykonano RTG oraz test 
Adamsa. 

W 2020 roku, na początku pandemii, zanotowano 10% wzrost potwierdzonych przy-
padków skolioz. W latach 2021-2022 różnice wzrosły 30% względem lat 2017-2019.  

Wyniki wskazują, że lockdown (zajęcia zdalne) bezpośrednio przyczyniły się do 
znacznego zwiększenia liczby skolioz u młodzieży.  

Wpływ nanocząstek metali szlachetnych na replikację wirusa HHV-1 
w hodowli Neuro2a 

Martyna Janicka, martyna_janicka@sggw.edu.pl, Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny 
Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, imw@sggw.pl, Pra-
cownia Nanobiologii i Biomateriałów, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, 
https://wihe.pl; Marcin Chodkowski, marcin.chodkowski@wihe.pl, Pracownia Nanobiologii i Bio-
materiałów, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, https://wihe.pl; Małgorzata 
Krzyżowska, malgorzata.krzyzowska@wihe.pl, Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów, Wojskowy 
Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, https://wihe.pl 

Wstęp: Herpes simplex virus 1 (HHV-1) jest patogenem człowieka, wywołującym 
trwającą całe życie utajoną infekcję w zwojach nerwu trójdzielnego z okresowymi 
reaktywacjami w warunkach immunosupresji. Nie pracowano do chwili obecnej 
szczepionki, zaś stosowane leki przeciwwirusowe mają ograniczoną skuteczność.  

Materiały i metody: W badaniach zastosowano nanocząstki złota i srebra o roz-
miarach 5 nm oraz 30 nm, zmodyfikowane kwasem taninowym. Modelem badawczym 
była różnicowana hodowla Neuro-2a zakażona wirusem HHV-1. Nanocząstki metali 
szlachetnych podawane były do hodowli 6 h przed zakażeniem („pre-treatment”), 
bądź 6 h po zakażeniu („treatment”). Po 24 h od zakażenia komórki zbierano i podda-
wano dalszym analizom (toksyczność, poziom wiremii, ekspresja genów wirusowych).  

Wyniki i wnioski: Wszystkie nanocząstki wykazywały potencjał wirusostatyczny 
w porównaniu do kontroli, którą stanowiły komórki zakażone HHV-1, nietrakto-
wane nanocząsteczkami. Największy spadek replikacji wirusa odnotowano w przy-
padku użycia nanocząstek złota o wielkości 5 nm do „pretreatment”. Podawanie 
nanocząstek po zakażeniu wykazywało mniejszy potencjał wirusostatyczny. Ponadto 
modyfikowane nanocząstki złota wykazywały korzystny wskaźnik skuteczności mie-
rzony jako stosunek toksyczności do wirusostatyczności. Podsumowując, nano-
cząstki złota modyfikowane kwasem taninowym stanowią obiecującą nową metodę 
leczenia zakażeń HHV-1. 

Sfinansowano z 2018/31/B/NZ6/02606  
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Wpływ ostolu na zaburzenia procesów pamięciowych u myszy 

Sylwia Kulczycka-Mamona, s.mamona@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Spo-
łecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Barbara Budzyńska, barbara.budzynska 
@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl; Krystyna Skalicka-Woźniak, krystyna.skalicka-wozniak@umlub.pl, Zakład Chemii 
Produktów Pochodzenia Naturalnego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Kumaryny są naturalnymi związkami o szerokiej aktywności biologicznej. 
Liczne dane literaturowe wykazały ich wpływ na aktywność ośrodkowego układu 
nerwowego, m.in. zachowania lękowe, depresyjne czy procesy lękowe w zwierzę-
cych modelach doświadczalnych. Ostol (7-metoksy-8-izopentenokumaryna) jest 
przedstawicielem kumaryn prostych. Udowodniono jego działanie przeciwzapalne, 
przeciwwirusowe, antykoagulacyjne, przeciwdrgawkowe i przeciwalergiczne, a także 
neurprotekcyjne w chorobie niedokrwiennej mózgu, chorobie Alzheimera czy chorobie 
Parkinsona.  

Celem badania była ocena wpływu ostolu na procesy akwizycji pamięci u myszy 
w teście biernego unikania. Doświadczenia zostały przeprowadzone z wykorzy-
staniem samców myszy szczepu Albino Swiss. Ostol podawany był dootrzewnowo 
w stężeniach 5, 12,5 i 25 mg/kg. 

W przeprowadzonych badaniach wykazano istotny statystycznie wpływ ostolu  
na procesy kognitywne w fazie akwizycji pamięci w grupach zwierząt, które 

otrzymały jednorazowe iniekcje związku w dawce 12,5 mg/kg, w porównaniu z grupą 
kontrolną. Nie wykazano natomiast istotnego statystycznie wpływu ostolu podanego 
w dawkach 5 i 25 mg/kg na procesy kognitywne w fazie akwizycji pamięci. 
Dodatkowo, jednorazowa iniekcja riwastygminy, inhibitora acetylocholinoesterazy, 
stosowanego w terapii choroby Alzheimera, w dawce 0,5 mg/kg poprawiła procesy 
kognitywne w fazie akwizycji pamięci. 

Otrzymane wyniki sugerują, że ostol, jako związek poprawiający procesy kogni-
tywne, może znaleźć zastosowanie w terapii chorób przebiegających z deficytami 
pamięci.  

Zaburzony obraz własnego ciała. Anoreksja psychiczna –  
definicja, przyczyny, objawy, skutki i dietoterapia 

Katarzyna Kolasa, katarzynakolasa67@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Wydział 
Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Karolina 
Jachimowicz, karolina.jachimowicz@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Instytut 
Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Małgorzata Kostecka, julka-portal@wp.pl, Studenckie 
Koło Naukowe Dietetyków, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Zaburzenia odżywiania stały się dużym zagrożeniem w XXI wieku. Wyideali-
zowane sylwetki rozpowszechniane w mediach mogą stwarzać presję aby dopaso-
wać się do wymagań społeczeństwa. Celem pracy było omówienie zjawiska anoreksji, 
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jej przyczyn, objawów, skutków, a także przedstawienie dietoterapii osoby chorej. 
Istnieje wiele czynników prowadzących do rozwoju anoreksji. Występujące problemy 
z kontaktami w grupie społecznej i nadmierny perfekcjonizm mogą być jednymi 
z czynników powodujących zaburzenie odżywiania jakim jest anoreksja psychiczna. 
Niebagatelną rolę w jej rozwoju odgrywa rodzina chorego. Niewłaściwe relacje 
w rodzinie, przejawianie nadmiernej troski może już w dzieciństwie zwiększać pre-
dyspozycję do zachorowania. Początkowo choroba rozpoczyna się bardzo niewinnie, 
osoba zmienia swój sposób odżywiania w sposób nagły i oznajmia, że rozpoczyna 
proces odchudzania, często dochodzi do ukrywania jedzenia, stosowania aktywności 
fizycznej ponad możliwości organizmu, a także prowokowania wymiotów. Warto 
zwiększać świadomość społeczeństwa na ten temat aby umieć zauważać niepo-
kojące symptomy i zaproponować pomoc. Anoreksja niesie za sobą szereg negatyw-
nych konsekwencji zdrowotnych zarówno na podłożu fizycznym, jak i psychicznym, 
a także może prowadzić do śmierci. Odpowiednia dietoterapia i współpraca z psy-
chologiem pozwala na sukcesywne wyjście z choroby.  

Zanieczyszczenie grzybami górnych dróg oddechowych  
pracowników archiwów i bibliotek 

Marcin Cyprowski, macyp@ciop.pl, Pracowania Zagrożeń Biologicznych, Zakład Zagrożeń Che-
micznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 
www.ciop.pl; Anna Ławniczek-Wałczyk, anlaw@ciop.pl, Pracowania Zagrożeń Biologicznych, 
Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy, www.ciop.pl; Rafał L. Górny, ragor@ciop.pl, Pracowania Zagrożeń 
Biologicznych, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl 

Celem pracy była identyfikacja mykobioty występującej w górnym odcinku dróg 
oddechowych pracowników archiwów i bibliotek, na skutek przebytego narażenia. 

W badaniu wzięło udział 11 pracowników z pięciu obiektów. Każdy z nich został 
wyposażony w indywidualny zestaw pomiarowy z pobornikiem frakcji wdychalnej 
CIS, zaś po zakończonej zmianie roboczej pobrano wymazy z jamy nosowej ochot-
ników. Analizę mykobioty wykonano z wykorzystaniem podłoży mikrobiologicznych 
MEA (Malt Extract Agar) oraz RBA (Rose Bengal Agar). 

Stężenia grzybów w nosach pracowników wahały się w zakresie od 5 do 158 JTK/ml 
(wartość średnia: 43 JTK/ml, SD = 59). Z kolei, stężenia grzybów pleśniowych 
w powietrzu charakteryzowały się znaczną zmiennością w zależności od miejsca 
pomiarów i mieściły się w zakresie od 81 do 6309 JTK/m3 (wartość średnia: 
2916 JTK/m3, SD = 3051). 

Przeprowadzona analiza wykazała obecność w jamie nosowej pracowników 
22 gatunków grzybów należących do 14 rodzajów. W próbkach wymazów z nosa 
dominowały grzyby drożdżoidalne z rodzaju Cryptococcus i Candida oraz derma-
tofity z rodzajów Nannizzia i Microsporum. Ponadto obecne były pleśnie z rodzajów 
Aspergillus, Penicillium, Rhizomucor oraz Sporobolomyces. Wykazano, że 59% ozna-
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czonych szczepów grzybów występowało równocześnie w powietrzu na stanowiskach 
pracy oraz w nosach pracowników. 

Wyniki badania pokazały, że aerozol grzybowy obecny w pomieszczeniach 
archiwum i bibliotek może kolonizować górnych odcinków dróg oddechowych 
narażonych pracowników.  

Zastosowanie analizy biochemicznej płynu stawowego  
w ocenie pourazowych uszkodzeń stawu kolanowego 

Adrian Urbanek, adrian.urbanek7@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu, Wydział 
Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Jolanta Zalejska-
Fiolka, jzalejskafiolka@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu, Wydział Nauk Medycz-
nych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Maciej Wrotniak, mwrotniak77 
@gmail.com; Oddział Kliniczny Ortopedii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Marcin Kostuj, m.b.kostuj@gmail.com, Oddział Kliniczny 
Ortopedii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; 
Jakub Wszołek, jbwszolek@gmail.com; Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, 
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Urazy stawu kolanowego stanowią szeroko rozpowszechniony problem w populacji 
polskiej, dotyczący około 34000 pacjentów rocznie. Uszkodzenia najczęściej lokali-
zują się w obrębie aparatu więzadłowego, łąkotek oraz chrząstki stawowej. Poza 
wyżej wymienionymi uszkodzeniami strukturalnymi, zmianom ulega także skład płynu 
stawowego. Bezpośrednio po urazie uwolnione zostają markery destrukcji chrząstki, 
obrotu kostnego oraz rozpoczyna się proces zapalny, mający odzwierciedlenie we 
wzroście stężeń cytokin pro- i przeciwzapalnych. Lepsze zrozumienie dynamiki 
tych procesów oraz określenie biomarkerów swoistych dla wybranych patologii 
może dać nowe możliwości w procesie diagnostycznym, jak również pozwolić na 
lepszą predykcję oraz leczenie celowane najcięższego powikłania w postaci wtórnej 
choroby zwyrodnieniowej stawu. Oznaczenie biomarkerów ma także obiecujące 
wyniki w przewidywaniu odpowiedzi na stosowane operacje naprawcze m.in. łąkotek 
i chrząstki stawowej, co może mieć istotne znaczenie w kwalifikowaniu chorych do 
zabiegu i indywidualizacji leczenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie współ-
czesnej wiedzy na temat wpływu najczęstszych uszkodzeń pourazowych stawu 
kolanowego na zmiany składu płynu stawowego oraz ich znaczenie kliniczne.  

Zastosowanie nadprzewodnictwa w fizyce medycznej 
Kamila Kosk-Joniec, kamilakosk@gmail.com, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicz-
nych, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie; Angela Owerko, angela.owerko@gmail.com, 
Wydział Medyczny (Kolegium Nauk Medycznych), Uniwersytet Rzeszowski 

Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na powszechność występowania 
i znaczenie nadprzewodnictwa w medycynie. Na podstawie wybranych prac nauko-
wych zebrano informacje dotyczące zastosowań nadprzewodników w fizyce medycznej, 
dziedzinie prężnie rozwijającej się, w której zastosowanie nadprzewodników umożli-
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wia pogłębienie diagnostyki medycznej, a w niektórych jej przypadkach umożliwienie 
wykrywania chorób na etapie, na którym bez zastosowania nadprzewodników było 
to niemożliwe.  

Obecnie nadprzewodniki stosuje się na szeroką skalę w urządzeniach medycz-
nych takich jak rezonans magnetyczny lub magnetokardiograf. Możliwości zasto-
sowania jednak wzrastają niemalże z roku na rok, a są ściśle powiązane z postępem 
techniki, również z odkrywaniem nowych materiałów nadprzewodzących.  

Zebrane materiały służą głównie popularyzacji nadprzewodników i ich użycia 
w obszarze diagnostyki. Pokazują również powszechność stosowania i podkreślają 
znaczenie poszukiwania nowych materiałów o właściwościach nadprzewodzących. 

OBSZAR NAUK PRZYRODNICZYCH 

Adsorpcja i desorpcja leków antywirusowych przez osady ściekowe 
jako potencjalne zagrożenie dla środowiska 

Aleksandra Rombel, aleksandra.m.rombel@gmail.com, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra 
Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska, http://www.zchs.umcs.lublin.pl/Webside/Welcome.html; 
Patrycja Krasucka, patrycja.krasucka@mail.umcs.pl, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra 
Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska, http://www.zchs.umcs.lublin.pl/Webside/Welcome.html;. 
Patryk Oleszczuk, patryk.oleszczuk@mail.umcs.pl, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Radio-
chemii i Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skło-
dowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska, http://www.zchs.umcs.lublin.pl/Webside/Welcome.html 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, zużycie leków antywiru-
sowych (AVD, ang. antiviral drugs) na świecie znacząco wzrosło. Osad ściekowy 
(SSL, ang. sewage sludge) stanowi odpad, który powstaje po odwodnieniu ścieków 
i może być wykorzystywany w rolnictwie do nawożenia. Biorąc pod uwagę, że ścieki 
powstają w każdym gospodarstwie domowym, osady ściekowe są wysoce narażone 
na ekspozycję i dalszą transmisję AVD. Celem pracy było zbadanie zdolności 
adsorpcji dwóch powszechnie używanych leków antywirusowych: Lopinavir (LOP) 
i Ritonavir (RIT) przez osady ściekowe, pobrane z oczyszczalni zlokalizowanych w: 
Krakowie, Warszawie i Lublinie. Wyniki pokazały, że obydwa leki charakteryzują się 
wysokim powinowactwem do badanych osadów ściekowych (Kd od 2076 do 3449 L/kg), 
zależnym od właściwości fizykochemicznych osadu. Pojemność adsorpcyjna na 
osadach wahała się od 7,55 do 8,71 mg/g dla RIT oraz od 8,10 do 8,64 mg/g dla LOP 
w zależności od rodzaju osadu. Desorpcja obydwu leków z SSL wahała się od 6,2 do 
14,8%. Relatywnie niski stopień desorpcji leków nie wyklucza zagrożenia dla środo-
wiska naturalnego związanego z ich obecnością w osadach. Wprowadzone do śro-
dowiska wraz z SSL, będą stanowiły potencjalne zagrożenie przez długi okres czasu. 
Wyniki badań są istotne w kontekście potencjalnego używania osadów ściekowych 
m.in. jako nawozu lub surowca do otrzymywania nawozów, a co za tym idzie 
możliwego pośredniego skażenia środowiska naturalnego lekami antywirusowymi.  
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Analiza deperturbacyjna poziomu A1Π(v = 1) w izotopologu 13C18O 

Stanisław Ryzner, sryzner@ur.edu.pl, Koło Naukowe Fizyków, Kolegium Nauk Przyrodniczych, 
Uniwersytet Rzeszowski, ur.edu.pl; Marzena I. Malicka, m.malicka@prz.edu.pl, Wydział Mate-
matyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska, w.prz.edu.pl; Rafał Hakalla, rhakalla 
@ur.edu.pl, Laboratorium Spektroskopii Materiałów, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet 
Rzeszowski, ur.edu.pl 

Celem pracy było otrzymanie wysokorozdzielczych widm układów pasm molekuły 
13C18O będących wynikiem wzbudzeń wysokich poziomów rotacyjnych oraz prze-
prowadzenie pełnego rachunku deperturbacyjnego stanu A1Π(v = 1) w izotopologu 
13C18O z uwzględnieniem kompletu poziomów perturbujących. 

Do przeprowadzenia badań wykorzystano: spektrometr fourierowski IFS 125-HR 
marki Bruker, za którego pomocą dokonano rejestracji emisyjnego widma 13C18O 
rejonu widzialnego, oraz fourierowski spektrometr ze zwierciadłami Fresnela znaj-
dujący się na gałęzi DESIRS synchrotronu SOLEIL (Francja), który został użyty do 
zarejestrowania pasm absorpcyjnych molekuły 13C18O w zakresie próżniowego 
ultrafioletu. Tak pozyskane dane zostały zinterpretowane i włączone do analizy 
deperturbacyjnej przeprowadzonej w programie PGOPHER, opartej na modelu 
kwantowo-mechanicznym przejść oraz struktury energetycznej badanej cząsteczki. 

 Przeprowadzone pomiary pozwoliły na precyzyjny opis wszystkich istotnych 
w rachunku typów oddziaływań międzystanowych oraz parametrów molekularnych 
związanych z badanymi poziomami w sąsiedztwie energetycznym A1Π(v = 1) oraz 
ostateczne rozwikłanie ich struktury energetycznej. Praca jest kontynuacją opisu 
poziomów A1Π we wszystkich izotopologach CO.  

Analiza pasma (0,2) systemu Herzberga (C1Σ+-A1Π)  
w rzadkim izotopologu 13C18O 

Aleksandra Stasik, as101559@stud.ur.edu.pl, Koło Naukowe Fizyków, Laboratorium Spektroskopii 
Materiałów, Instytut Nauk Fizycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski; 
Stanisław Ryzner, Laboratorium Spektroskopii Materiałów, Instytut Nauk Fizycznych, Kolegium 
Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski; Rafał Hakalla, Laboratorium Spektroskopii 
Materiałów, Instytut Nauk Fizycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski 

Cząsteczka tlenku węgla jest drugim najliczniejszym związkiem chemicznym 
występującym w materii międzygwiezdnej oraz znajdującym coraz częstsze zasto-
sowanie w wielu dziedzinach wiedzy, jak i przemysłu. Zwiększone zainteresowanie 
naukowców badaniem poziomów energetycznych prowadzi do coraz częstszych 
analiz jej izotopologów z wykorzystaniem spektroskopii fourierowskiej. 

Celem pracy było otrzymanie oraz analiza pasma (0,2) systemu Herzberga 
(C1Σ+-A1Π). Aby otrzymać źródło molekularne gazu wykorzystano chłodzoną 
powietrzem dwuelektrodową lampę z drążoną katodą. Wyżarzono elektrody lampy, 
następnie napełniono lampę mieszaniną helu w celu osadzenia na katodzie 13C, 
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dopompowując ostatecznie izotop 18O2 pod odpowiednim ciśnieniem, uzyskano 
izotopowe molekuły 13C18O. Pomiary widma przeprowadzono z wykorzystaniem 
spektrometru Fouriera IFS 125-HR firmy Bruker znajdującego się w Laboratorium 
Spektroskopii Materiałów Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Na podstawie otrzymanego widma przejść energetycznych izotopologu 13C18O 
zidentyfikowano pasmo CA (0,2) w rejonie 24 300-25 100 cm-1. Identyfikacji 
podlegały linie spektralne poprzez analizę konturów widmowych za pomocą 
programu OPUS. Podczas analizy uwzględniono zanieczyszczenia pochodzące od 
innych izotopów tlenku węgla korzystając ze źródeł literaturowych oraz symulacji 
w programie PGOPHER. Na podstawie uzyskanych linii wyznaczono parametry 
molekularne przejścia, będące podstawą do dalszych analiz struktury energetycznej 
molekuły 13C18O.  

Analiza składu podstawowego karm pełnoporcjowych dla psów 
w Polsce i ich zgodności ze składem deklarowanym przez producenta 

Anna Rygało-Galewska, anna_rygalo-galewska@sggw.edu.pl, Samodzielna Pracownia Żywienia 
Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.animal.sggw.pl; 
Maria Milczarek, mariammilczarek@gmail.com, Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt, 
Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.animal.sggw.pl; 
Klara Zglińska, klara_zglinska@sggw.edu.pl; Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt, Instytut 
Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.animal.sggw.pl 

Świadomość konsumencka pośród właścicieli psów stale rośnie. Nabywając karmę 
gotową, coraz większą uwagę przykładają do składu chemicznego produktu, stąd 
adekwatny jego opis nabiera istotnego znaczenia w działaniach marketingowych. 
Celem badania było porównanie deklarowanej na etykiecie zawartości makroskład-
ników gotowych karm pełnoporcjowych dla dorosłych psów ze stanem faktycznym 
oraz z wytycznymi FEDIAF. Przeprowadzona analiza wendeńska wykazała, iż badane 
karmy suche (n = 14) w suchej masie zawierały średnio więcej białka ogólnego 
(p < 0,01) i mniej włókna surowego (p < 0,01), niż deklarowano na etykiecie – odpo-
wiednio 23,68% vs 20,58% i 3,25% vs 2,11%. Karmy wilgotne (n = 16) średnio miały 
mniej tłuszczu surowego (p < 0,05) niż deklarowali producenci – 18,92% vs 23,05% s.m. 
Wszystkie badane karmy spełniały wymagania FEDIAF, dotyczące zawartości białka. 
Jedna karma sucha nie spełniała norm zawartości tłuszczu. Istotne różnice pomiędzy 
rzeczywistą zawartością białka i włókna w karmach suchych oraz tłuszczu w kar-
mach wilgotnych, w stosunku do deklaracji producentów wskazują na potrzebę 
stałej weryfikacji rzetelności informacji zamieszczanych na etykietach karm dla 
psów. Niezgodne ze stanem faktycznym dane na temat składu chemicznego karmy 
mogą prowadzić do powstania niedoborów makroskładników oraz nieodpowied-
niego bilansu energetycznego w diecie psów.  
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Bakuchiol w kosmetykach – analiza składu i właściwości 

Natalia Tyburc, nataliatyburc@gmail.com, Koło Naukowe „Free Radicals” przy Zakładzie Chemii 
Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 
Warszawa; Mateusz Grzelecki, grzelecmat@gmail.com, Koło Naukowe „Free Radicals” przy 
Zakładzie Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. 
Banacha 1, 02-097 Warszawa; Katarzyna Paradowska, katarzyna.paradowska@wum.edu.pl, 
Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa 

Jednym z najnowszych składników kosmetyków dedykowanych anti-aging, czyli 
o właściwościach przeciwstarzeniowych jest pozyskiwany z Psoralea corylifolia – 
bakuchiol.  

W wybranych 5 produktach kosmetycznych (postać serum) dokonano ozna-
czenia zawartości bakuchiolu oraz wykonano oznaczenia właściwości antyoksyda-
cyjnych. 

Porównano, jak kształtuje się aktywność przeciwutleniająca produktów różnych 
marek dostępnych na polskim rynku kosmetycznym zawierających bakuchiol jako 
składnik główny w stosunku do deklaracji producentów. Wyniki odniesiono do 
powszechnie stosowanego w przeciwstarzeniowych produktach kosmetycznych 
retinolu. W literaturze wskazywano liczne korzyści alternatywnej substancji nad reti-
nolem, takie jak brak uwrażliwienia, podrażnień i zaczerwienienia, natomiast wyka-
zujące podobne właściwości antyoksydacyjne, co zanalizowano w poszczególnych 
produktach kosmetycznych. Aktywność przeciwutleniającą określono stosując 
spektrofotometryczną metodę oznaczenia siły redukującej FRAP oraz wykorzystano 
zdolność przeciwutleniaczy do dezaktywacji wolnych rodników – metodę z użyciem 
DPPH (1,1-difenylo-2- pikrylohydrazyl). W badaniach określono, który z produktów 
wykazuje największe właściwości antyoksydacyjne zatem może być skuteczniejszy 
w zapobieganiu i niwelowaniu fotostarzenia się skóry. Dalsze badania mogą 
doprowadzić do odkrycia, który produkt i jaka substancja w kosmetykach przeciw-
starzeniowych posiada największe właściwości przeciwutleniające.  

Bioróżnorodność jako bariera dla rozpowszechniania 
antybiotykooporności: interdyscyplinarne podejście w badaniach 

Mateusz Szadziul, m.szadziul@uw.edu.pl, Zakład Fizjologii Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwer-
sytet Warszawski, www.im.biol.uw.edu.pl; Agata Goryluk-Salmonowicz, a.goryluk-salmonowicz 
@uw.edu.pl, Zakład Fizjologii Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski, www.im. 
biol.uw.edu.pl; Magdalena Popowska, ma.popowska@uw.edu.pl, Zakład Fizjologii Bakterii, 
Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski; www.im.biol.uw.edu.pl 

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR, ang. antimicrobial resistance) 
zarówno w środowisku klinicznym, jak i naturalnym, jest przedmiotem wielu prac 
badawczych, traktujących ten problem jednak dość wybiórczo. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia rozwiązanie problemu AMR wymaga holistycznego podejścia, 
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tzw. „One Health”, które wskazuje na powiązanie i wzajemne oddziaływanie na 
siebie trzech sfer: ludzkiej, weterynaryjnej i środowiskowej. Jest to istotne w kon-
tekście zwiększonej urbanizacji oraz uprzemysłowienia rolnictwa, prowadzących do 
zanieczyszczenia i degradacji środowiska. Różnorodność biologiczna ekosystemów 
glebowych i wodnych może mieć kluczowe znaczenie dla ograniczania rozprze-
strzeniania się AMR w środowisku. Ta hipoteza zostanie sprawdzona poprzez 
badania prowadzone w ramach projektu międzynarodowego pt. „ANTIVERSA – Bio-
różnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie 
oporności na antybiotyki w środowisku” (BiodivERsA Call 2018, Nr Umowy NCN: 
UMO-2019/32/Z/NZ8/00011). Zaplanowane działania wymagają interdyscyplinarnego 
podejścia i zastosowania metod typowych dla badań z różnych dyscyplin, w tym 
nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, matematycznych, rolniczych i tech-
nicznych. Eksperymenty obejmą m.in.: analizy fizykochemiczne, metody metage-
nomiczne, techniki PCR (SmartChip, qPCR), oraz konstrukcję systemów do pro-
wadzenia eksperymentów w mikrokosmosach. Uzyskane wyniki pozwolą dokonać 
oceny zależności między rozprzestrzenianiem się AMR a bioróżnorodnością danego 
środowiska.  

Cyrkulacja wody, jako kluczowy element dla rozwoju koralowców 
w warunkach sztucznej hodowli akwarystycznej 

Dorota Protasewicz, dorota@crazycoral.pl, CrazyCoral, Żołędowo, https://crazycoral.pl/pl; 
Marta Rybska, marta.rybska@up.poznan.pl, Katera Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
https://skylark.up.poznan.pl; Piotr Zakrzewski, zakrzewski22@gmail.com, CrazyCoral, Żołędowo, 
https://crazycoral.pl/pl; Magdalena Kubiak, magdalena.kubiak@up.poznan.pl; Katera Nauk 
Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl; Marek Skrzypski, marek.skrzypski 
@up.poznan.pl, Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt Wydział Medycyny Wete-
rynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl/ 

Przepływ (cyrkulacja) wody ma kluczowe znaczenie dla wielu aspektów biologii 
koralowców i wywiera istotny wpływ na kondycję tych zwierząt. Odpowiednia 
cyrkulacja wody pomaga dostarczać dla koralowców niezbędne minerały, pokarm 
i tlen, ale także pozwala pozbywać się wydalanych produktów przemiany materii. 
Celem projektu było określenie przy zmiennej porze karmienia, dzień vs noc, odpo-
wiedniego poziomu cyrkulacji wody w zbiornikach doświadczalnych, który gwarantuje 
najbardziej optymalny rozwój koralowców. Materiał badawczy stanowiło 12 gatunków 
należących do grup koralowców miękkich, długopolipowych (LPS, Large Polyp Stony 
corals) oraz krótkopolipowych (SPS, Small Polyp Stony corals). Stały przepływ wody 
w zbiornikach ustawiono na 3000 litrów na godzinę, dodatkowo wprowadzoną 
zmienną była cyrkulacja wody 2000 litrów/godzinę w trybie ciągłego przepływu lub 
w trybie falowania. W przypadku karmienia w dzień najbardziej korzystny dla hodowli 
koralowców określono wariant z dodatkową cyrkulacją wody 2000 litrów/godzinę 
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w trybie falowania. Przy wariancie karmienia nocą najbardziej optymalne wyniki 
przyrostu potwierdzono dla gatunków hodowanych w zbiornikach w trybie ciągłego 
przepływu wody. Najwyższe wyniki przyrostu uzyskano dla gatunków z grupy 
koralowców miękkich, karmionych nocą. Źródło finansowania: NCBiR, 1.1.1 
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 
Nr POIR.01.01.01-00-1119/18.  

Dekoloryzacja barwników azowych przez szczep Pseudomonas 
fluorescens ASK68, zdolny do produkcji biosurfaktantów 

Aleksandra Walaszczyk, aleksandra.walaszczyk@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź; Przemysław Bernat, przemyslaw.bernat@biol.uni.lodz.pl, 
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź; Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, aleksandra.goralczyk@biol.uni.lodz.pl, 
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź; Katarzyna Paraszkiewicz; katarzyna.paraszkiewicz@biol.uni.lodz.pl, 
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 

Szczepy bakterii z rodzaju Pseudomonas często wykazują uzdolnienia metabo-
liczne umożliwiające rozkład różnorodnych związków organicznych, w tym synte-
tycznych barwników. 

Celem badań była ocena zdolności P. fluorescens ASK68, produkującego 
surfaktant, do eliminacji wybranych barwników azowych. 

Hodowle prowadzono w podłożu LB z dodatkiem Acid Blue 113 (AB), Reactive 
Black 5 (RB) lub Amaranth (A) w warunkach wytrząsania (120 obr/min) oraz w sta-
tycznych. Dekoloryzację wyznaczano w płynach pohodowlanych mierząc absor-
bancję. Aktywność azoreduktazy mierzono wobec RB5, poziom białka wyznaczano 
metodą Bradforda. Aktywność powierzchniową surfaktantów oceniano testem 
zapadającej się kropli. 

W warunkach wytrząsanych dekoloryzacja wszystkich barwników mieściła się 
w przedziale 78-93%. W warunkach statycznych dekoloryzacja barwnika A uległa 
ograniczeniu do 57%. Wysokie aktywności azoreduktazy (1,2 i 1,1 U/mg białka) 
wyznaczono w obu typach hodowli z dodatkiem barwnika A. Dodatek pozostałych 
barwników spowodował spadek aktywności azoreduktazy poniżej poziomu kontroli. 
W hodowli wytrząsanej zawierającej AB stwierdzono zabarwienie biomasy. Odnoto-
wano wzrost aktywności powierzchniowej surfaktantów w hodowlach z dodatkiem 
barwników. 

Stwierdzono, że bakterie szczepu ASK68 są zdolne do usuwania użytych w badaniu 
barwników. Zależnie od użytego barwnika proces ten może wymagać dostępności 
tlenu oraz przebiegać w oparciu o aktywność azoreduktazy, biosorpcję i/lub bio-
akumulację.  
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Ekspozycja na pole elektromagnetyczne indukuje stres oksydacyjny 
w układzie nerwowym owadów 

Natalia Tokarska, n.tokarska05@gmail.com, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział 
Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl; Justyna 
Maliszewska, ojustyna@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biolo-
gicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl; Justyna Rogalska, 
rogal@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Wete-
rynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl 

Narażenie na pole elektromagnetyczne ekstremalnie niskich częstotliwości (PEM) 
stało się obecnie nieuniknione, z czym wiążą się pytania o konsekwencje zdrowotne 
jego działania. PEM jest rodzajem stresora, który może prowadzić do zaburzenia 
równowagi pomiędzy poziomem wolnych rodników a obroną antyoksydacyjną,  
i w ten sposób przyczyniać się do indukcji stresu oksydacyjnego. Celem badań była 
ocena, czy ekspozycja na pole elektromagnetyczne (50 Hz; 7 mT; 24 h) indukuje 
stres oksydacyjny w układzie nerwowym. Doświadczenia przeprowadzone zostały 
na karaczanie amerykańskim, który stanowi organizm modelowy w neurobiologii. 
Owady eksponowano na PEM i następnie oceniano poziom peroksydacji lipidów 
(TBARS) jako marker stresu oksydacyjnego oraz całkowitą zdolność antyoksy-
dacyjną (TAC) i poziom glutationu jako markery poziomu obrony antyoksydacyjnej 
w wyizolowanych zwojach nerwowych karaczana. Wyniki wykazały wzrost poziomu 
TBARS, oraz jednoczesny spadek TAC i glutationu. Wskazuje to na wzrost poziomu 
stresu oksydacyjnego i obniżenie poziomu obrony antyoksydacyjnej u karaczanów 
pod wpływem pola elektromagnetycznego.  

Projekt został zrealizowany w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER): Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni 
(2018-2022).  

Formicidae na przykładzie Lasius niger 

Dominik M. Matusiak, matusiak@acer.biol.uni.lodz.pl, Instytut Dietetyki, Wyższa Szkoła Biznesu 
i Nauk o Zdrowiu, www.wsbinoz.edu.pl 

Celem pracy jest ogólna charakterystyka Formicidae oraz opis gatunku Lasius 
niger. Formicidae stanowią rodzinę owadów należącą do rzędu Hymenoptera. 
Zasiedlają wszystkie kontynenty za wyjątkiem Antarktydy. Znanych jest ok. 10 tys. 
gatunków, z czego w Polsce występuje ok. 100. Są to owady eusocjalne, blisko 
spokrewnione z osami, u których występuje podział na kasty różniące się pod 
względem morfologii i pełnionych funkcji. Kasty u mrówek to: królowe, robotnice, 
samce. Czasami występuje również kasta żołnierzy. Pojedyncza kolonia, w zależności 
od gatunku, może liczyć od kilkudziesięciu do milionów osobników. Najliczniejszą 
grupę osobników stanowią robotnice. W gnieździe może być jedna lub więcej królo-
wych (różnie u różnych gatunków). Owady te zwykle budują trwałe gniazda (mrowiska), 
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np. w glebie, drewnie. Znane są też gatunki koczownicze − przeplatają się fazy 
wędrówki i osiadłego trybu życia. Mrówki w zależności od gatunku mogą odżywiać 
się różnego rodzaju pokarmem, np. padliną, roślinami (w tym nasionami), spadzią 
mszyc; mogą również polować czy uprawiać grzyby. Ciało dorosłej mrówki zbudo-
wane jest z głowy, tułowia, odnóży oraz odwłoka. U mrówek występuje prze-
obrażenie zupełne z następującymi stadiami rozwojowymi: jajo, larwa, poczwarka, 
imago. L. niger to pospolity, wszystkożerny gatunek mrówek występujący w Europie, 
Azji, północnej Afryce, Australii, Amerykach. Kolonie tego gatunku zwykle liczą 
kilka tysięcy osobników. Wielkość robotnic to 3-5 mm, a królowej do 9 mm.  

Glikozylacja 6-metylo-8-nitroflawanonu  
przy użyciu szczepu Isaria fumosorosea KCh J2 

Martyna Krzywda, martyna.krzywda@upwr.edu.pl, Katedra Chemii Żywności i Biokatalizy, Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; 
Agnieszka Krawczyk-Łebek, agnieszka.krawczyk-lebek@upwr.edu.pl, Katedra Chemii Żywności 
i Biokatalizy, 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 
Żywności i Biokatalizy, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Flawonoidy są dobrze znanymi związkami, między innymi dzięki ich właściwo-
ściom antymikrobiologicznym. Obecność grup nitrowych, metylowych czy atomów 
fluorowców w pierścieniu flawonoidowym może powodować wzmocnienie tych właści-
wości. Celem badań było przekształcenie flawanonu z grupą nitrową i metylową, 
metodą biotransformacji przy zastosowaniu entomopatogennych grzybów strzępko-
wych. Flawanon poddano transformacji mikrobiologicznej w małej skali przy użyciu 
szczepów Isaria fumosorosea KCh J2, Beauveria bassiana KCh J1.5 oraz Isaria 
farinosa KCh J2.6. Badania wstępne pozwoliły wyselekcjonować szczep Isaria 
fumosorosea KCh J2 do przeprowadzenia procesu w zwiększonej skali, co pozwoliło 
na wyizolowanie dwóch pochodnych glikozydowych. Produkty oczyszczono metodą 
TLC oraz potwierdzono ich struktury przy zastosowaniu NMR. Dalszym etapem 
badań będzie analiza antymikrobiologiczna oraz analiza biodostępności substratu 
jak i produktów po transformacji mikrobiologicznej. W przypadku potwierdzenia 
tych właściwości powstałe pochodne glikozydowe będą mogły stanowić potencjalne 
składniki suplementów diety.  

Grzyby z rodzaju Monascus  
jako źródło substancji biologicznie aktywnych 

Beata Pawłowska, b.pawlowska@akademiakaliska.edu.pl, Wydział Politechniczny, Akademia 
Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

Grzyby z rodzaju Monascus od wieków były wykorzystywane w orientalnej 
żywności, szczególnie w południowych Chinach i Japonii. Termin „ank-kak” lub 
czerwony pleśniowy ryż wymieniano w starożytnej chińskiej farmakopei już 
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w pierwszym wieku n.e. Czerwony pleśniowy ryż opisywano jako produkt o znaczeniu 
medycznym i spożywczym. Tradycyjnie, grzyby Monascus hodowane były na ryżu, 
a następnie cała masa była spożywana jako atrakcyjne czerwone pożywienie. Sfer-
mentowany czerwony ryż mógł być także suszony, rozdrabniany i dodawany do 
innych artykułów spożywczych jako substancja barwiąca. Czerwony sfermentowany 
ryż nadal znajduje zastosowanie w produkcji żywności, a także w tradycyjnej 
chińskiej medycynie. W przemyśle spożywczym, wykorzystywany jest do barwienia 
m.in. ryb, serów, alkoholu, napojów i jako substancja konserwująca. W medycynie 
stosowany jest w celu poprawy funkcjonowania układu krążenia oraz do utrzy-
mania prawidłowego poziomu cholesterolu. W badaniach wykazano, że metabolity 
wytwarzane przez grzyby Monascus mogą być użyteczne w leczeniu lub zapobie-
ganiu nowotworom, w zapobieganiu udarom, osteoporozie i chorobom neurode-
generacyjnym. 

 Celem tej pracy jest przegląd badań na temat substancji biologicznie aktywnych 
produkowanych przez grzyby z rodzaju Monascus oraz możliwości ich zastosowania.  

Handlowe olejki eteryczne i ekstrakty z mięty pieprzowej 
w kontrolowaniu rozwoju glukoronidazododatniego izolatu E. coli 48 

Julia Gdowska, 128580@student.uni.opole.pl, Koło Naukowe Biotechnologów, Wydział Przy-
rodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl; Sandra Gębczyńska, sgebczynska. 
029@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet 
Opolski, www.uni.opole.pl; Emilia Małkusz, emiliamalkusz9@gmail.com, Koło Naukowe Biotech-
nologów, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl; Bartosz Rył, 
bartoszryl@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet 
Opolski, www.uni.opole.pl 

Celem pracy było porównanie wrażliwości izolatu Escherichia coli 48 na hand-
lowe olejki eteryczne i ekstrakty z mięty pieprzowej. Materiał do badań stanowił 
lekooporny, glukoronidazododatni izolat E. coli 48 wyosobniony na podłożu ENDO 
z linii technologicznej produkcji soków jednodniowych. Obecność glukuronidazy 
oceniono w podłożu chromogennym TBX., a lekowrażliwość metodą dyfuzyjno-
krążkową w podłożu Mueller–Hinton. Równolegle metodą dyfuzyjną płytkowo-cy-
linderkową oceniono wrażliwość szczepów na komercyjne olejki eteryczne i ekstrakty 
z mięty pieprzowej o stężeniach 0,5-4,0%. Roztwory olejków i ekstraktów sporzą-
dzono w wodzie z Tween 80. W badaniach wykorzystano handlowe olejki miętowe 
oraz dwa ekstrakty z ogrodowej mięty pieprzowej i mięty z Maroka. Kontrolę 
względną stanowiła woda z Tween 80, a kontrolę bezwzględną olejek tymiankowy 
firmy ETJA. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że glukoronidazododatni izolat 
E. coli 48 był multioporny. Izolat ten był wrażliwy jedynie na olejek z mięty pieprzowej 
firmy VeraNord o stężeniach od 3,0 %, a więc w wyższych niż kontrolnie zastoso-
wany olejek tymiankowy, który hamował rozwój tego izolatu od stężenia 1,5%.  
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Identyfikacja mikroorganizmów niehodowalnych  
północno-wschodniej Polski 

Mateusz Szymański, mateuszszymanski216@gmail.com, Koło Naukowe Biologów, Wydział 
Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Krzysztof Czerkas, kc1802@wp.pl, Koło 
Naukowe Biologów, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Wiktoria Turska, 
w.turska13@o2.pl, Koło Naukowe Biologów, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, 
www.uwb.edu.pl 

Spośród różnorodnych siedlisk mikroorganizmów na Ziemi, to gleba jest środo-
wiskiem najbardziej zróżnicowanym pod względem zasiedlających ją organizmów 
prokariotycznych. Badania wskazują, ze około 1% z nich jest w stanie rosnąć na 
tradycyjnych podłożach stosowanych w laboratoriach do hodowli mikroorganizmów. 
Badania sugerują, że 99% pozostałych bakterii może wydzielać interesujące i przy-
datne biotechnologicznie metabolity. Bez możliwości ich wyizolowania nie ma 
szansy na dokładne zbadanie fenotypu tych bakterii oraz zachodzących między nimi 
interakcji. Termin „niehodowalne” oznacza, że nie można wyhodować tych mikro-
organizmów za pomocą metod tradycyjnych, które stworzone zostały z myślą 
o szybko namnażajacych się bakteriach i uniemożliwiają odtworzenie specyficznych 
warunków, odpowiednich dla bakterii niehodowalnych. Do hodowli bakterii użyliśmy 
bioreaktora membranowego, który umożliwia zachowanie naturalnych składników 
środowiska glebowego oraz umożliwia interakcję między mikroorganizmami, dając 
tym samym szansę na ich izolację oraz oznaczenie za pomocą sekwencjonowania 
genu kodującego 16S rRNA.  

Kwasowość i zawartość kofeiny w kawie  
a miejsce uprawy ziaren oraz sposób ich parzenia 

Weronika Tomala, wtomala@student.kul.lublin.pl, Koło Naukowe Biotechnologii, Wydział Nauk 
Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, www.kul.pl/;  
Klaudia Kosak, kosakklaudia@student.kul.lublin.pl, Koło Naukowe Biotechnologii, Wydział Nauk 
Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II https://www.kul.pl/; 
Marceli Pacan, mar47eli@student.kul.edu.pl, Koło Naukowe Biotechnologii, Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II https://www.kul.pl/ 

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów świata, zarówno z uwagi na jej 
walory smakowe jak również właściwości pobudzające. Smak kawy może zmieniać 
się wraz z metodą parzenia. Jest to powodowane m.in. temperaturą wody, czy 
czasem kontaktu naparu ze zmielonymi ziarnami. Istotne w kwestii smaku może 
okazać się również miejsce uprawy kawy. Jednym z elementów wpływających na 
smak uzyskanego napoju jest jego kwasowość. 

Celem pracy była analiza kwasowości i stężenia kofeiny w roztworach kawy, 
zaparzonej dwoma metodami (ciśnieniową i przelewową) z ziaren uprawianych 
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w Brazylii, Indiach, Hondurasie i Etiopii. Wykorzystane ziarna zostały wypalone 
w Zamojskiej palarni „Galicya Cafe”. 

Pomiary pH zaparzonej kawy zostały wykonane za pomocą pH-metru CP-411 
(Elmetron). Dodatkowo część próbek przebadano pod kątem stężenia kofeiny, do 
czego wykorzystano Chromatograf HPLC (Varian). 

Wyniki wskazują, że wpływ metod parzenia na kwasowość był zależny od 
miejsca uprawy ziaren. W przypadku kaw pochodzących z Etiopii i Hondurasu 
większe pH uzyskano dla metody przelewowej, natomiast dla ziaren z Brazylii czy 
Indii większe pH zanotowano przy parzeniu ciśnieniowym. Czynnikiem kluczowym 
dla stężenia kofeiny był sposób przygotowania kawy. Niezależnie od pochodzenia 
ziaren większe stężenia odnotowano w przypadku parzenia ciśnieniowego.  

Modelowy gatunek Heteroptera – Pyrrhocoris apterus:  
tajemnice owarioli 

Anna Szczepankiewicz, anna.szczepankiewicz@uwr.edu.pl, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, 
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/; Bożena Simiczyjew, 
bozena.simiczyjew@uwr.edu.pl, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, 
Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/ 

Celem badań było poznanie struktury owarioli i przebiegu oogenezy u kowala 
bezskrzydłego, przedstawiciela Pentatomomorpha, który stał się powszechnym 
gatunkiem modelowym w dziedzinie fizjologii owadów. W literaturze brak szcze-
gółowych danych dotyczących struktury gonad żeńskich i przebiegu oogenezy 
u tego gatunku. Przeprowadzono badania morfologiczne, cytochemiczne oraz ultra-
strukturalne (TEM). Jajniki badanego pluskwiaka zbudowane są z owarioli telotro-
ficznych. Trofarium zawiera liczne, zróżnicowane morfologicznie trofocyty. W szczy-
towej jego części występują małe, dzielące się komórki; część środkową budują 
kieszenie cytoplazmatyczne zawierające po kilka poliploidalnych jąder komórkowych. 
Centralną część trofarium zajmuje rdzeń odżywczy, z którym łączą się kieszenie 
cytoplazmatyczne. Od rdzenia w części bazalnej odchodzą sznury odżywcze, 
wypełnione mikrotubulami, pomiędzy którymi obserwowano liczne mitochondria. 
Witelarium budują oocyty otoczone nabłonkiem folikularnym, którego komórki 
początkowo stanowią jednorodną morfologicznie populację, która w późniejszych 
etapach oogenezy ulega dywersyfikacji na trzy subpopulacje. Badania wykazały, że 
tylko ogólna organizacja owarioli P.a jest podobna do opisanej u innych Hetero-
ptera. Różnice dotyczą struktury trofarium oraz przebiegu różnicowania nabłonka 
folikularnego. Budowa trofarium jest taka sama jak u innych przedstawicieli 
Pentatomomorpha, natomiast przebieg różnicowania nabłonka folikularnego, wykazuje 
cechy szczególne. 
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Ocena przydatności nanocząstek złota (GNPs) syntezowanych 
z ekstraktów z owoców do zastosowania jako środki przeciwbakteryjne 

Damian Bendyk, damianbendyk@gmail.com, Katedra Biotechnologii, Uniwersytet Zielonogórski, 
ul. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, www.wnb.uz.zgora.pl; Anna Timoszyk, a.timoszyk 
@wnb.uz.zgora.pl, Katedra Biotechnologii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Z. Szafrana 1, 65-516 
Zielona Góra, www.wnb.uz.zgora.pl 

Nanocząstki złota (GNPs) posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne 
i biologiczne. Istnieje wiele metod syntezy GNPs, jednak to właśnie synteza biolo-
giczna znajduje w ostatnich latach największe uznanie. Biosynteza jest przyjazna 
środowisku, prosta i tania. Ekstrakty z owoców są naturalnymi koncentratami, 
zawierającymi substancje o własnościach terapeutycznych, które zwiększają stabil-
ność i aktywność przeciwbakteryjną otrzymywanych GNPs. 

Aktywność przeciwbakteryjną biosyntezowanych GNPs ocenia się najczęściej na 
podstawie badania strefy hamowania, metodą krążkowo-dyfuzyjną, oraz wartości 
minimalnego stężenia hamowania (MIC) wzrostu bakterii. Aktywność przeciwbakte-
ryjna GNPs syntezowanych z ekstraktów z owoców zależy od wielu czynników. Istotne 
znaczenie ma rozmiar i kształt nanocząstek, ale również skład naturalnej otoczki 
stabilizującej GNPs, powstającej podczas biosyntezy. Wydaje się, że aktywność 
przeciwbakteryjna GNPs związana jest ze specyficznością składu otoczki, oddzia-
ływań biomolekuł z powierzchnią nanocząstki, oraz ładunku powierzchniowego. 

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego biosyntezowanych GNPs ciągle nie 
jest do końca poznany. Może być on inny w zależności od specyficznych własności 
otrzymanych GNPs oraz szczepu bakterii. Stąd, badania prowadzone w tym zakresie 
mają bardzo duże znaczenie, tym bardziej, że wykorzystanie aktywności przeciw-
bakteryjnej GNPs otwiera nowe możliwości w dziedzinie zwalczania szczepów 
opornych na konwencjonalne antybiotyki.  

Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na układ nerwowy owada 

Daria Bronisz, d.bronisz@gmail.com, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk 
Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl; Joanna 
Wyszkowska, joanna.wyszkowska@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział 
Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl; Justyna 
Rogalska, rogal@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biolo-
gicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl 

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest czynnikiem wszechobecnym w naszym 
środowisku. Rodzi to pytania o jego wpływ na organizmy. Dotychczasowe badania 
wskazują, że ekspozycja na PEM niskich częstotliwości modyfikuje funkcjonowanie 
układu nerwowego. Celem pracy była ocena zmian w aktywności motorycznej i sile 
kopnięcia, które są markerem zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego u kara-
czana amerykańskiego Periplaneta americana, pod wpływem ekspozycji na PEM (50 Hz) 
o różnych wartościach indukcji magnetycznej (1, 4 i 7 mT). Karaczan amerykański, 
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jest użytecznym modelowym organizmem w badaniach neurobiologicznych. Bez-
pośrednio po ekspozycji na PEM, za pomocą kamery, rejestrowano swobodne prze-
mieszczanie się owadów w arenie doświadczalnej, następnie filmy analizowane były za 
pomocą programu idTracker. Drugą serię doświadczeń – rejestrację kopnięć wywo-
łanych stymulacją elektryczną mięśnia kończyny owada, przeprowadzano za pomocą 
czujnika tensometrycznego również tuz po zakończeniu ekspozycji na PEM. Uzyskane 
wyniki wskazują, że ekspozycja na PEM podnosi aktywność motoryczną owadów, 
redukuje siłę kopnięcia a efekty są statystycznie istotne przy ekspozycji na PEM 
o największej wartości – 7 mT. 

Projekt został zrealizowany w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER): Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni 
(2018-2022).  

Optymalizacja produkcji biosurfaktantów przez bakterie arktyczne 

Aleksandra Grzywacz, 114950@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe OrgChem, Wydział 
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; 
Dominika Ciurko, dominika.ciurko@upwr.edu.pl, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 
Tomasz Janek, tomasz.janek@upwr.edu.pl, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Biosurfaktanty, inaczej surfaktanty mikrobiologiczne to amfifilowe związki wy-
dzielane zewnątrzkomórkowo lub gromadzone na powierzchni komórki przez bakterie 
i drożdże. Obecność hydrofilowej „głowy” i hydrofobowego „ogona”, powoduje, że 
biosurfaktanty wykazują powinowactwo zarówno do polarnych jak i niepolarnych 
rozpuszczalników, skutkiem czego jest ich gromadzenie się na granicy faz, a co za 
tym idzie redukcja napięcia między fazami. Ich podstawową rolą fizjologiczną jest 
zatem ułatwienie procesu asymilacji i metabolizowania nierozpuszczalnych 
w wodzie substratów przez drobnoustroje.  

W badaniach wykorzystano dwa, nowo wyizolowane szczepy bakterii, które na 
podstawie analiz MALDI-TOF MS, zostały zaklasyfikowane jako Pseudomonas 
antarctica. Badania były prowadzone w celu sprawdzenia wpływu różnych sub-
stratów na proces syntezy biosurfaktantów. Proces kontrolowano poprzez pomiar 
gęstości optycznej hodowli, utylizacji źródła węgla, napięcia powierzchniowego, 
zdolności emulgacji oraz wielkości miceli. Wykonano analizę struktury produko-
wanych związków metodą FTIR. Badania wykazały, że obecność w podłożu ho-
dowlanym NH4NO3 oraz mocznika wpływa stymulująco na wzrost obu testowanych 
szczepów, zaś najwyższą redukcję napięcia powierzchniowego obserwowano w ho-
dowlach suplementowanych glicerolem. Analiza struktury produkowanych biosurfak-
tantów wykazała syntezę glikolipidów przez oba testowane szczepy arktyczne.  
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Pomiary ciągłe stężenia amoniaku i innych gazowych związków azotu 
na obszarach miejskich – pierwsze wyniki kampanii pomiarowej 

prowadzonej w Zabrzu 
Barbara Błaszczak, barbara.blaszczak@ipispan.edu.pl, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 
Polskiej Akademii Nauk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze; Krzysztof Klejnowski, 
krzysztof.klejnowski@ipispan.edu.pl, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii 
Nauk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze 

Celem pracy była analiza wyników uzyskanych w kampanii pomiarowej prowa-
dzonej w okresie I-VII 2021 r. na stacji tła miejskiego w Zabrzu. Do pomiarów 
wykorzystano analizator automatyczny Model T201 Teledyne API 9970, umożli-
wiający pomiar poziomów NH3 (amoniak), NOx (tlenki azotu), NO (tlenek azotu), 
NO2 (ditlenek azotu). 

Średnie stężenia NH3, NO, NO2 i NOx w całym okresie pomiarowym wynosiły od-
powiednio 4,10, 6,31, 19,20 i 28,87 μg·m−3. W odniesieniu do wszystkich analizo-
wanych zanieczyszczeń wyższe wartości notowano w miesiącach I-III, a zmienność 
sezonowa wynikała z sytuacji imisyjnej panującej w okresie zimowym, związanej ze 
wzrostem aktywności lokalnych źródeł emisji i niekorzystnymi warunkami meteo-
rologicznymi. Stężenia mierzonych gazów wykazywały również wyraźne wahania 
dobowe, mniej zauważalne w przypadku amoniaku, dla którego nie odnotowano 
występowania maksimum porannego. Może to sugerować mniejsze znaczenie komu-
nikacyjnych źródeł emisji, natomiast większą rolę spalania paliw kopalnych, za 
czym przemawia wzrost średnich 1-h stężeń NH3 w godzinach wieczornych i nocnych. 

Podsumowując, źródła antropogeniczne wywierają znaczny wpływ na stężenia 
gazowych związków azotu, z większym oddziaływaniem komunikacji w przypadku 
tlenków azotu. Planowana jest kontynuacja prowadzonych badań, które mogą do-
starczyć cennych danych naukowych do opracowania strategii i programów ochrony 
jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie ograniczania emisji gazowych prekursorów 
pyłu zawieszonego. 

Praca finansowana była w ramach badań statutowych nr 1a – 128/2021 
pt. Pierwotne i wtórne składniki aerozolu atmosferycznego w kontekście oddziaływania 
na klimat i środowisko przyrodnicze obszarów miejskich i pozamiejskich (2021-2023), 
realizowanych przez Zakład Ochrony Powietrza IPIŚ PAN.   

Produkcja związku powierzchniowo czynnego – folipeptyny  
przez ryzosferowy szczep Pseudomonas fluorescens ASK68 

Aleksandra Walaszczyk, aleksandra.walaszczyk@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź; Przemysław Bernat, przemyslaw.bernat@biol.uni.lodz.pl, 
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź; Grażyna Płaza, g.plaza@ietu.pl, Instytut Ekologii Terenów Uprzemy-
słowionych, Katowice; Katarzyna Paraszkiewicz, katarzyna.paraszkiewicz@biol.uni.lodz.pl, 
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 
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Szczepy z rodzaju Pseudomonas należą do powszechnych bakterii ryzosferowych. 
Niektóre z nich zdolne są do produkcji surfaktantów silnie obniżających napięcie 
powierzchniowe. 

Celem badań była optymalizacja warunków hodowli szczepu P. fluorescens 
ASK68 oraz identyfikacja wytwarzanego surfaktanta. Izolat pochodził z ryzosfery 
Acer saccharinum L. rosnącego na poboczu ulicy w Łodzi. 

Hodowle prowadzono stosując różne wartości temperatury, szybkości wytrząsania 
oraz stężenia NaCl w podłożu LB. Aktywność powierzchniową oceniono testem zapa-
dającej się kropli oraz mierzono tensjometrem. Aktywność emulgacyjną wyznaczano 
wobec heksadekanu. Identyfikację surfaktantów wykonano techniką MALDI-
TOF/TOF. 

Stwierdzono, że temp. 28°C sprzyja wzrostowi bakterii i produkcji związków po-
wierzchniowo czynnych, natomiast temp. 37°C silnie hamuje wydzielanie surfak-
tantów. Zróżnicowanie szybkości wytrząsania (90 i 120 obr./min.) nie wpłynęło na 
badane parametry. Całkowite zahamowanie wzrostu obserwowano w hodowli 
z dodatkiem 6% NaCl. 

Najniższą wartość napięcia powierzchniowego (28,4 mN/m) wyznaczono w 72 godz. 
hodowli, a najwyższą wartość aktywności emulgacyjnej (23,5%) stwierdzono w próbie 
z 48 godz. hodowli. Wykazano, że szczep ASK68 produkuje folipeptynę (cykliczny 
lipopeptyd; CLP). 

Z miejskiej gleby ryzosferowej wyizolowano szczep P. fluorescens ASK68 wydzie-
lający związki zdolne do obniżania napięcia powierzchniowego i stabilizacji emulsji. 
Zidentyfikowano surfaktant folipeptynę należący do CLP.  

Regulacja ekspresji genu NtZIP5 w roślinach tytoniu 
Małgorzata Palusińska, m.palusinska@biol.uw.edu.pl, Zakład Molekularnych Podstaw Homeo-
stazy Metali u Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl; Anna 
Barabasz, barabasz@biol.uw.edu.pl, Zakład Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin, 
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl; Danuta Maria Antosiewicz, 
dma@biol.uw.edu.pl, Zakład Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin, Wydział 
Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl 

Białko NtZIP5 zlokalizowane w błonie komórkowej komórek tytoniu, uczestniczy 
w transporcie Zn i Cd do cytoplazmy. W związku z niepełną specyficznością sub-
stratową białek transportujących, przenoszenie Zn i Cd przez błony biologiczne 
zależy od ich wzajemnego stężenia. Celem badań było określenie czy ekspresja 
NtZIP5 jest regulowana wzajemnym zmiennym stężeniem Zn i Cd.  

W korzeniach roślin poddanych ekspozycji na kombinacje stężeń Zn i Cd wyko-
nano analizę ekspresji q-RT-PCR genu NtZIP5. W roślinach uprawianych w deficycie 
Zn, poziom transkryptu NtZIP5 w korzeniu głównym znacznie się zwiększał, jednak 
najsilniej w części merystematycznej. Dodanie Cd do pożywki z deficytem Zn 
obniżało poziom indukcji ekspresji. Analiza tkankowo-specyficznej aktywności 
promotora NtZIP5 z wykorzystaniem genu reporterowego GUS potwierdziła wyniki 
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otrzymane metodą q-RT-PCR. W obecności deficytu Zn silną ekspresję odnotowano 
we wszystkich tkankach w merystemie wierzchołkowym oraz w epidermie części 
środkowej korzenia. W korzeniach roślin rosnących w deficycie Zn i w obecności Cd 
stwierdzono zanik ekspresji w części apikalnej, natomiast wzrost w części środ-
kowej i nasadowej.  

Otrzymane wyniki wskazują na rolę NtZIP5 w pobieraniu Zn z roztworu glebo-
wego w warunkach deficytu tego metalu. Wzrost ekspresji NtZIP5 w obecności Cd 
w części środkowej i nasadowej prawdopodobnie świadczy o udziale białka w aku-
mulacji nadmiaru Cd a tym samym ochronie części apikalnej przed toksycznym 
stężeniem tego metalu.  

Ryzobia kolonizujące ryzosferę na terenach Południowej Afryki 
Aleksandra Wichrowska, aleksawicher@gmail.com, Katedra Biochemii i Mikrobiologii Instytutu 
Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.edu.pl; Joanna 
Banasiewicz, joanna_banasiewicz@sggw.edu.pl, Katedra Biochemii i Mikrobiologii Instytutu Biologii, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.edu.pl; Tomasz Stępkowski, 
tomasz_stepkowski@sggw.edu.pl; Katedra Biochemii i Mikrobiologii Instytutu Biologii, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.edu.pl 

Celem prezentowanej pracy było przedstawienie przeglądu zagadnienia doty-
czącego różnorodności bakterii kolonizujących ryzosferę na terenach Południowej 
Afryki, ukazanie ewentualnych różnic między różnorodnością ryzobiów w Południo-
wej Afryce a na innych terenach oraz określenie spodziewanych wyników badań 
prowadzonych na glebie pobranej z tych terenów. Przegląd ten ujawnił dużą różno-
rodność ryzobiów oraz wykazał, że ryzobia kolonizujące ryzosferę na terenach 
Południowej Afryki należą nie tylko do alfa-ryzobiów, klasy Alphaproteobacteria, 
ale również, co odróżnia te tereny od innych, izolowano tu beta-ryzobia, klasa 
Betaproteobacteria, rodziny Burkholderiaceae. Bakterie z tej rodziny do niedawna 
nie były kojarzone z biologicznym wiązaniem azotu, a pierwotnie poznane były 
jako bakterie patogenne, między innymi dla roślin.  

 Środowisko ryzosfery na terenach Południowej Afryki, różni się znacznie od 
innych co sprawia, że jest ciekawym obiektem badań relacji między rośliną a bakte-
riami promującymi jej wzrost. Celem dalszej analizy bioróżnorodności tego środo-
wiska zostaną przeprowadzone badania na DNA glebowym pobranym z tych terenów, 
mające na celu określenie mikroorganizmów kolonizujących oraz posiadanych przez 
nie genów symbiotycznych.  

Struktura jajnika przedstawicieli Trombidiidae  
(Acariformes: Parasitengona) – mity i fakty 

Anna Derdak, anna.derdak@uwr.edu.pl, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biolo-
gicznych, Uniwersytet Wrocławski, uni.wroc.pl; Izabela Jędrzejowska, izabela.jedrzejowska 
@uwr.edu.pl, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wro-
cławski, uni.wroc.pl; Joanna Mąkol, joanna.makol@upwr.edu.pl, Zakład Systematyki i Ekologii 
Bezkręgowców, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, upwr.edu.pl 
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U większości szczękoczułkowców jajnik jest panoistyczny, wszystkie komórki 
linii płciowej mogą różnicować się w oocyty. Roztocze cechują się dużą różno-
rodnością budowy jajnika – u niektórych stwierdzono też jajnik meroistyczny, 
zawierający komórki odżywcze, siostrzane w stosunku do oocytów. U roztoczy 
z kohorty Parasitengona dane literaturowe wskazują na występowanie jajnika pano-
istycznego i meroistycznego, choć wiedza z tego zakresu, wykorzystywana często 
w analizach filogenetycznych, jest fragmentaryczna. Jajnik panoistyczny opisano 
w rodzinie Trombidiidae – u Allothrombium fuliginosum oraz A. lerouxi.  

Celem badań, zmierzających do poszerzenia wiedzy o strukturze gonady u Trom-
bidiidae, była analiza jajnika u Trombidium brevimanum oraz weryfikacja wcześniej-
szych danych na temat A. fuliginosum. Analizy prowadzono w mikroskopie 
świetlnym, konfokalnym i elektronowym transmisyjnym. 

Wykazano, że u obu gatunków występuje jajnik meroistyczny o podobnej archi-
tekturze. W dojrzałym jajniku oocyty wzrastają na powierzchni jajnika, utrzymując 
kontakt ze ścianą gonady za pomocą komórek somatycznych tworzących styliki. 
Zlokalizowane wewnątrz ściany komórki odżywcze łączą się z oocytami za pośred-
nictwem wydłużonych mostków cytoplazmatycznych przebiegających w świetle stylika. 

Uzyskane wyniki weryfikują dotychczasowe dane na temat budowy gonady 
żeńskiej u A. fuliginosum i sugerują występowanie u Trombidiidae jajnika meroistycz-
nego, co wymaga dalszych, szerzej zakrojonych badań.  

Synteza heterometalicznych alkoksylanów grupy 4,  
otrzymywanie funkcjonalnych nanomateriałów tlenkowych 

Adrian Kowaliński, adrian.kowalinski@gmail.com, Politechnika Wrocławska, www.pwr.edu.pl; 
Rafał Petrus, rafal.petrus@pwr.edu.pl, Politechnika Wrocławska, www.pwr.edu.pl; Piotr Sobota, 
piotr.sobota@chem.uni.wroc.pl, Politechnika Wrocławska, www.pwr.edu.pl 

Przedstawione badania ukierunkowane były na opracowanie efektywnych metod 
otrzymywania funkcjonalnych nanomateriałów tlenkowych o ściślej określonej 
morfologii, czystości fazowej i budowie wewnętrznej, zależnej od struktury rdzenia 
centralnego wykorzystanych prekursorów molekularnych. W opracowanej metodzie 
heterometaliczne klastry zbudowane z jonów metali i ligandów periodycznie roz-
mieszczonych w sieci krystalicznej przekształcano w docelowy materiał tlenkowy 
w wyniku rozkładu termicznego w zakresie temperatur 750-1400°C. Jako prekursory 
molekularne wykorzystano oxo-alkoksylany grupy 4 i cynku lub ziem rzadkich, 
które otrzymywano w reakcjach dichlorków metalocenów Cp2M’Cl2 (dla M’(IV) = Ti, 
Zr, Hf) z Zn(OR)2 lub metalicznym La/Nd w obecności nadmiaru alkoholu (etanol 
(EtOH), 2-metoksyetanol (ROH)). Otrzymano serię heterometalicznych związków 
[M2Ti4(O)2(OEt)16(Cl)2(HOEt)2] (M(III) = Ln, Nd), [La2Zr2(O)(OEt)7(Cl)4(HOEt)4]n 
(M’(IV) = Zr, Hf), [Nd4M’4(O)2(OEt)18(Cl)6(HOEt)10] (M’(IV) = Zr, Hf), 
[Cp2TiZn(OR)(THF)(Cl)2] oraz [M’3Zn7(O)(OR)15(OH)3(Cl)6] (M’(IV) = Zr, Hf), które 
zastosowano do otrzymywania heterometalicznych nanomateriałów tlenkowych: 
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La0,66TiO3, Nd0,66TiO3, La2Zr2O7, La2Hf2O7, Nd2Zr2O7, Nd2Hf2O7, Zn2Ti3O8, Zn2TiO4 
i ZnTiO3. 

Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 
projektu badawczego o nr 2018/29/B/ST5/00341.  

Termodynamiczna stała upływu czasu  
w kontekście teorii kapitału ludzkiego 

Jurij Renkas, renkasj@uek.krakow.pl, Katedra Rachunkowości, Kolegium Nauk o Zarządzaniu 
i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, www.uek.krakow.pl 

Określenie czasu sformułowane przez Izaaka Newtona powstało w XVII wieku 
i naturalnie nie mogło nawiązywać do termodynamiki. Osiągnięcia współczesnej 
teorii kapitału ludzkiego na gruncie fundamentalnych zasad termodynamiki pozwoliły 
ustalić, że czas jest procesem przemiany zasobu pierwotnej energii witalnej współ-
czesnego człowieka w zdolność do wykonywania pracy, czyli personalny kapitał 
ludzki. Tempo upływu czasu jest stałe i niezależne od czegokolwiek. To tempo określa 
stała a = 0,08 [1/rok]. Przedstawiona definicja ukazuje, że rezygnacja z cechy 
absolutności czasu i powiązanie go z człowiekiem za niezbywalnym pośrednictwem 
termodynamiki prowadzi do spójnego określenia tej ważnej kategorii fizycznej, 
ekonomicznej i społecznej. Czas nie jest zatem absolutny, lecz upływa równo-
miernie odzwierciedlając zmniejszanie się pierwotnego zasobu sił życiowych 
i wzrost mocy organizmu człowieka. Bieg tych procesów kontroluje stała 0,08 [1/rok] 
określająca tempo biegu czasu. Spaja ona termodynamiczny czas z tym wielkim 
osiągnięciem ludzkości jakim jest kalendarz i stosowane miary czasu, które są 
niezbędne w życiu gospodarczym, jak i codziennym. Dla współczesnego człowieka 
wiedza o tempie przemiany pierwotnej energii życia stwarza wyzwanie do działań 
w kierunku zwiększenia liczby lat zdrowego życia. Potwierdza się znana prawda, że 
druga zasada termodynamiki stymuluje ludzkość do mądrej pracy, której efekty, 
oprócz rozwoju, pozwalają powstrzymywać narastanie entropii w organizmach 
i środowisku. W tym sensie także czas mający termodynamiczną proweniencję jest 
twórczym czynnikiem w życiu ludzi i społeczności.  

Wpływ pola elektromagnetycznego na poziom oktopaminy 
i fosforylację białek u karaczana amerykańskiego  

(Periplaneta americana) 
Adam Kożański, adam35653@o2.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk 
Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl; Milena 
Jankowska, mjank@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biolo-
gicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl; Justyna Rogalska, 
rogal@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Wetery-
naryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.biol.umk.pl 

Pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości (PEM) jest stałym elementem 
środowiska i wpływa na organizmy będące w jego zasięgu. Jednakże, efekty jego 
działania nie zostały jeszcze dobrze poznane. PEM jest uważane za czynnik stre-
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sowy, który indukuje zmiany w układzie nerwowym. U bezkręgowców ważną rolę 
neuroprzekaźnika oraz hormonu stresu pełni oktopamina – amina biogenna, analog 
noradrenaliny. Celem pracy była obserwacja wpływu PEM na poziom oktopaminy 
oraz fosforylację białek w organizmie modelowym karaczana amerykańskiego 
(Periplaneta americana). Poziom oktopaminy oceniano za pomocą metody LC-MS. 
Poziom fosforylacji białek określono przy pomocy systemu detekcji pImago, 
w którym ilość powstającego barwnego produktu oceniano spektrofotometrycznie 
przy długości fali 415 nm. Grupę badaną stanowiły karaczany przebywające w PEM 
o wartości indukcji magnetycznej 7 mT (50 Hz) przez 24 godziny. Grupę kontrolną 
stanowiły owady poddane identycznej procedurze, z pominięciem ekspozycji 
w PEM. W próbie poddanej ekspozycji w PEM poziom oktopaminy był znacznie 
wyższy od próby kontrolnej, co świadczy o tym, że PEM jest rodzajem stresora dla 
badanego gatunku. Wyniki fosforylacji białek wskazują, że PEM indukuje zmiany 
wewnątrzkomórkowe w organizmie karaczana.  

Projekt został zrealizowany w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER): Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni 
(2018-2022).  

Zależność między fizykochemicznymi właściwościami naturalnych 
nośników komórek a ich wpływem na rozwój biofilmu bakteryjnego, 

na przykładzie układu ziemia okrzemkowa/torf 
Agnieszka A. Pilarska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Fundamentalnym czynnikiem gwarantującym wysoką wydajność procesów bio-
technologicznych jest dobra kondycja flory bakteryjnej, którą zapewnić może 
unieruchomienie/immobilizacja komórek bakteryjnych na materiale nośnikowym.  

W immobilizacji drobnoustrojów wykorzystuje się ich naturalną zdolność adhezji 
do powierzchni, która wynika często z panującego w środowisku niedostatku sub-
stancji odżywczych. Stężenie substancji pokarmowych jest zazwyczaj nieco wyższe 
w pobliżu powierzchni, stąd komórki przyczepione do powierzchni mają przewagę 
metaboliczną, w stosunku do komórek zawieszonych swobodnie w roztworze.  

Wybór odpowiedniego nośnika jest istotnym czynnikiem, decydującym o powo-
dzeniu realizacji procesu biotechnologicznego i jest on dokonywany w oparciu 
zarówno o cechy środowiska, w którym będzie on aplikowany, jak i wymagania ko-
mórek bakteryjnych. Zasadniczo nośniki powinny charakteryzować się następującymi 
właściwościami: biokompatybilność, porowatość, stabilność chemiczna, mechaniczna, 
termiczna, nierozpuszczalność w wodzie, nietoksyczność, dostępność oraz niski 
koszt. Takimi cechami odznaczają się naturalnego pochodzenia materiały – ziemia 
okrzemkowa i torf. Ich użytkowy charakter został rozpatrzony pod kątem aplikacji 
w beztlenowej biodegradacji materiałów organicznych. W pracy zaprezentowano 
i omówiono właściwości fizykochemiczne układu ziemia okrzemkowa/torf oraz prze-
prowadzono test efektywności jego działania w procesie fermentacji metanowej. 
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OBSZAR NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH 

Produkcja biobutanolu z surowców celulozowych metodą SHF/SSF 
Katarzyna Kotarska, katarzyna.kotarska@ibprs.pl, Zakład Technologii Gorzelnictwa i OZE, Instytut 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego-Państwowy 
Instytut Badawczy, www.ibprs.pl; Wojciech Dziemianowicz, wojciech.dziemianowicz@ibprs.pl; 
Zakład Technologii Gorzelnictwa i OZE, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
im. prof. Wacława Dąbrowskiego-Państwowy Instytut Badawczy, www.ibprs.pl 

Celem podejmowanych badań była ocena efektywności oraz produktywności 
fermentacji ABE, przy zastosowaniu opracowanego sposobu sekwencyjnego połą-
czenia metod SHF/SSF, przy wykorzystaniu bakterii Clostridium acetobutylicum. Do 
badań wykorzystana została słoma kukurydziana, w której oznaczono zawartość 
celulozy, hemicelulozy i ligniny przy użyciu analizatora frakcji włókna. Rozkład 
polisacharydów do cukrów prostych przeprowadzono przy wykorzystaniu procesów: 
alkalicznej termohydrolizy oraz hydrolizy enzymatycznej (zastosowanie celulazy, 
hemicelulazy i ksylanazy). 

Badania nad procesem fermentacji acetonowo-butanolowej przeprowadzono 
w skali mikrotechnicznej, przy zastosowaniu zaprojektowanej i stworzonej instalacji 
technicznej (przy wykorzystaniu fermentora). 

Efektywność produkcji butanolu z uzyskanych hydrolizatów celulozowych prze-
badano stosując dwie metody fermentacji: oddzielenia hydrolizy enzymatycznej 
i fermentacji (SHF) oraz jednoczesnego scukrzania i fermentacji (SSF). Na podstawie 
ww. metod opracowano nowe warunki badań, które nazwano SHF/SSF ze względu 
na wykorzystanie wybranych etapów zarówno z metody SHF, jak i SSF. Oznaczenie 
stężenia acetonu, butanolu i etanolu, a także stosunku ilościowego poszczególnych 
składników mieszaniny ABE przeprowadzone zostało metodą chromatograficzną, 
przy użyciu chromatografu gazowego. Stwierdzono, że metoda SHF/SSF pozwoliła 
na uzyskanie wyższego stężenie butanolu (o 19%) oraz mieszaniny ABE (o 11%) 
w porównaniu do standardowej metody SSF.   

Reakcja mykobiomu ryzosfery siewek pszenicy twardej  
na zaprawianie ziarna 

Weronika Giedrojć, weronika.giedrojc@uwm.edu.pl, Koło Naukowe „Diagnostyki chorób roślin 
ZYMOKS”, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Wydział Rolnictwa 
i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Urszula Wachowska; urszula.wachowska 
@uwm.edu.pl, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Wydział Rolnictwa 
i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Ryzosfera jest warstwą gleby, która przylega do korzeni i obserwuje się w niej 
oddziaływanie wydzielin korzeni roślin na grzyby. Saprotroficzne grzyby mogą 
promować wzrost roślin poprzez zwiększanie dostępności składników odżywczych, 
mogą także chronić rośliny przed patogenami. Celem badań była analiza mykobiomu 
ryzosfery siewek pszenicy twardej zaprawianej chemicznie i biologicznie zawiesiną 
izolatu Debaryomyces hansenii odmian Floradur i Durasol. Badania prowadzono 
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w warunkach polowych, DNA izolowano z ryzosfery i korzeni roślin, a następnie 
sekwencjonowano region ITS2 rDNA grzybów. 

Kombinację kontrolną stanowiły rośliny wyrastające z niezaprawionego ziarna. 
W ryzosferze siewek pszenicy twardej zidentyfikowano zbiorowisko 270 gatunków 
grzybów. Zastosowana zaprawa biologiczna ograniczała liczebność ryzosferowych 
grzybów rodzaju Fusarium, szczególnie gatunku Fusarium avenaceum w porównaniu 
z kombinacją kontrolną. Liczebność drożdży w ryzosferze siewek odmiany Floradur, 
przede wszystkim gatunku D. hansenii, była zdecydowanie większa niż w ryzosferze 
odmiany Durasol. Zastosowane zaprawy, zwłaszcza zaprawa biologiczna spowodowała 
zdecydowany wzrost liczebności jednostek operacyjnych grzybów rodzaju Mortierella, 
Acremonium i Trichoderma w porównaniu z kombinacją kontrolną. Mykobiom 
ryzosfery pszenicy twardej był bardzo bioróżnorodny, a użycie zaprawiania ziarna 
zdecydowanie zmieniało jego strukturę, głównie w kierunku zwiększenia populacji 
antagonistycznych grzybów.  

Redukcja ograniczeń występujących podczas utrwalania pieczarki 
w technologii HPP z wykorzystaniem tzw. technologii płotków 

Cecylia Uklańska-Pusz, cecylia.uklanska-pusz@upwr.edu.pl, Okechamp S.A.; Izabela Lewandowska, 
lewandoizabela@gmail.com, Okechamp S.A.; Magdalena Mikołajczyk, magdalena.mikolajczyk 
@okechamp.pl, Okechamp S.A. 

Produkcja żywności w zgodzie z zasadą „od pola do stołu” niesie za sobą 
odpowiedzialność za jakość produktu. W przypadku pieczarek, produktu o krótkim 
okresie przydatności do spożycia, istotną kwestią jest możliwość przedłużenia jej 
trwałości. 

Celem badań realizowanych w ramach projektu NCBiR było określenie, w jaki 
sposób zredukować ciemnienie enzymatyczne pieczarki. Wdrożono tzw. system 
płotków, dotyczący zarówno uprawy jak i przetwarzania z wykorzystaniem HPP. 
Pierwszym płotkiem były zabiegi uprawowe, mające na celu podniesienie suchej 
masy owocników oraz redukuję oksydazy polifenolowej i ograniczenie liczby drobno-
ustrojów, zwłaszcza tlenowych przetrwalnikujących z wykorzystaniem różnych 
substancji, drugim był zabieg mycia wykonywany na owocnikach po zbiorze 
w 20/21 dniu uprawy z dodatkiem środków odkażających, zaś trzecim był zabieg 
utrwalania HPP+ z zastosowaniem ultradźwięków w temp. 4°C i ciśnieniu 50 MPa. 

Korzystny wpływ na redukcję ilości bakterii tlenowych przetrwalnikujących 
miało zastosowanie H2O2 w dawce 0,50 i 0,75%. Dodatek NaCl2 w dawkach 
0,4 i 0,6% obniżył aktywność reduktazy polifenolowej, jednak nie wpłynął znacząco 
na zawartość suchej masy, podobnie jak CaCl2, DDGS i Top Vital. Mieszanina E316, 
E920, E385 zredukowała oksydazę o 20%. Opracowana technologia HPP+ przenie-
siona na skalę przemysłową nie potwierdziła efektów uzyskanych w mikroskali. 
Owocniki po utrwaleniu i po otwarciu opakowań ciemniały. Wykorzystanie tej 
technologii wymaga zatem dopracowania.  
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Wpływ dodatku mąki z żołędzi  
na właściwości fermentacyjne mąki pszennej 

Emilia Szabłowska, eszablowska@ansl.edu.pl, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Wydział 
Nauk Informatyczno-Technologicznych, Zakład Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, 
www.ansl.edu.pl; Małgorzata Tańska, m.tanska@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, 
www.uwm.edu.pl 

Zastosowanie żołędzi w żywieniu człowieka stanowi powrót do surowców obecnych 
w diecie naszych przodków i jest alternatywą dla składowych codziennego żywienia. Za 
wprowadzeniem żołędzi do diety przemawia ich wartość odżywcza, na którą 
składają się m.in.: wysoka zawartość polifenoli, składników mineralnych i błonnika 
pokarmowego. Najlepszym sposobem wykorzystania żołędzi wydaje się być ich 
przetworzenie na mąkę i jej zastosowanie w wyrobach piekarskich i ciastkarskich. 
Celem pracy była ocena wpływu dodatku mąki żołędziowej na właściwości 
fermentacyjne mąki pszennej chlebowej. Zakres prac obejmował ocenę właściwości 
fermentacyjnych miksów mąki pszennej chlebowej z mąką żołędziową (w udziale 
od 5 do 50%), w oparciu o analizę amylograficzną i fermentograficzną. Stwierdzo-
no, że mąkę z żołędzi cechowała niska zdolność do zatrzymywania gazu przez 
ciasto: zwiększenie udziału mąki żołędziowej w mieszankach powodowało zwiększenie 
objętości gazów wydzielonych ogółem (maksymalnie o 151%) i zmniejszenie objętości 
gazów zatrzymanych (maksymalnie o 92%). Lepkość maksymalna zawiesiny zmniej-
szała się w sposób znaczący przy udziale mąki żołędziowej od 30%. Na podstawie 
przedstawionych rezultatów przewiduje się, że pieczywo z udziałem mąki z żołędzi 
cechować będzie bardziej zbita struktura, a miękisz będzie słabiej spulchniony, 
wilgotny i lepki, porównywalny z miękiszem pieczywa żytniego. Optymalny dodatek 
mąki żołędziowej do pieczywa pszennego nie powinien przekraczać 30%. Badania 
naukowe zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt 
nr 2021/41/N/NZ9/02668).  

Wpływ mączki owadziej z larw muchy czarnej (Hermetia illucens) jako 
dodatku białkowego do paszy na histometrie jelita cienkiego u prosiąt 
Kinga Szczepanik, kinga.szczepanik@iz.edu.pl, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, 
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, https://iz.edu.pl/; Małgorzata Świątkiewicz, 
malgorzata.swiatkiewicz@iz.edu.pl, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Instytut 
Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, https://iz.edu.pl/ 

Prosięta wymagają szczególnego doboru pasz z racji niewykształconych w pełni 
funkcji trawiennych, obniżonej odporności oraz pogorszonego na skutek wielo-
czynnikowego stresu odsadzeniowego wykorzystania paszy. Konieczność dywersy-
fikacji źródeł białka na krajowym rynku paszowym wymusza poszukiwanie innych 
źródeł, np. mączki owadzie cechujące się wysoką zawartością tego składnika. Celem 
doświadczenia było sprawdzenie wpływu mączki z larw muchy czarnej (Hermetia 
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illucens) jako dodatku białkowego do paszy na histometrię jelita cienkiego u prosiąt. 
Doświadczenie przeprowadzono na 24 prosiętach rasy PBZ, w okresie od odsa-
dzenia przez 35 dni. Grupa kontrolna (K) otrzymywała standardową mieszankę 
paszową, w której głównym źródłem białka był makuch sojowy; grupa I i II otrzy-
mała dodatek 2,5% lub 5% mączki owadziej. Po 35 dniach pobrano jelito cienkie do 
analiz histometrycznych. Odcinki (ok. 1 cm) zatopiono w bloczki parafinowe i cięto 
na 4 μm skrawki. Tak przygotowane preparaty barwiono metodą Pas-Alcjan. 
Wykonano pomiary histometryczne kosmków, krypt, mięśniówki i zliczono ilość 
komórek kubkowych na 100 μm. W grupie II obserwowano dłuższe kosmki w jelicie 
krętym w porównaniu z grupą K. Z kolei w jelicie czczym dłuższe kosmki odno-
towano w grupie I w porównaniu z grupą K. Nie zaobserwowano istotnych zmian 
w dwunastnicy. Można więc wysnuć wniosek, iż dodatek mączki owadziej wpływa 
korzystnie na długość kosmków w jelicie czczym i krętym, a równocześnie nie 
wywołuje zmian w dwunastnicy.  

Wspomnienia zakotwiczone w ogrodzie –  
wytyczne w projektowaniu ogrodów dla seniorów 

Anna Heród, anna.herod@student.urk.edu.pl, Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej, 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://urk.edu.pl/; Bożena Szewczyk-
Taranek, bozena.szewczyk-taranek@urk.edu.pl, Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej, 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://urk.edu.pl/ 

Dla osób starszych w Polsce ogrodnictwo jest jednym z głównych hobby i często 
jedyną aktywnością fizyczną, a równocześnie stanowi źródło wspomnień z młodości. 
W terapii seniorów coraz częściej wykorzystuje się bezpośredni kontakt z naturą, 
który przynosi wiele zalet zdrowotnych. Osoby przebywające w Domach Pomocy Spo-
łecznej (DPS) mają ograniczony dostęp do terenów zieleni, które często posiadają 
wiele barier architektonicznych. Styl ogrodów dla osób starszych powinien nawią-
zywać do ogrodu przydomowego, dawać poczucie bezpieczeństwa i przywoływać 
wspomnienia z przeszłości. 

Badanie ankietowe przeprowadzono w DPS-ach wśród mieszkańców powyżej 
60. roku życia. Celem badania było ustalenie jakie wspomnienia z ogrodu młodości 
posiadają seniorzy, jakie elementy ogrodu są dla nich ważne i jak korzystają 
z ogrodu obecnie. Wykazano, że dla większości respondentów ogród jest miejscem 
odpoczynku i relaksu, a połowa respondentów wyraziła chęć pielęgnacji roślin. 
Najwięcej satysfakcji przynosi seniorom przyglądanie się roślinom i ptakom. 
W przeszłości najczęściej uprawiali tulipany, róże i piwonie, natomiast obecnie 
ulubione są rośliny owocowe i ozdobne. Przeprowadzone badania wskazują że ogrody 
mogą stać się ważnym elementem poprawiającym jakość życia mieszkańców DPS. 

Na podstawie otrzymanych wyników opracowano wytyczne, dzięki którym 
ogrody projektowane dla seniorów, pozwolą na swobodne korzystanie z terenów 
zieleni i pełniejsze wykorzystanie terapeutycznych właściwości natury.  
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Zastosowanie termografii w diagnozowaniu przypadków 
ortopedycznych u koni 

Karolina Śniegucka, sniegucka.karolina@gmail.com, Katedra i Klinika Chirurgii, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, https://wmw.upwr.edu.pl/wydzial/struktura/ 
katedra-i-klinika-chirurgii; Paulina Zielińska, paulina.zielinska@upwr.edu.pl, Katedra i Klinika 
Chirurgii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
https://wmw.upwr.edu.pl/wydzial/struktura/katedra-i-klinika-chirurgii; Maria Soroko, maria.soroko 
@upwr.edu.pl, Zakład Hodowli i Jeździectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, https://wbihz.upwr.edu.pl/struktura-wydzialu/index, instytut-hodowli-
zwierzat.html 

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania termografii w diagnozowaniu 
przypadków ortopedycznych u koni. 10-letni wałach rasy małopolskiej, został 
zgłoszony do zdiagnozowania przyczyny kulawizny, która pojawiła się nagle. 
Badanie w ruchu wykazało kulawiznę kończyny piersiowej lewej 3/5 według skali 
kulawizn American Association of Equine Practitioners. Kulawizna była mocniejsza 
na podłożu twardym, na kole w lewo, a próba zginania palca wyszła ujemna. Badanie 
czułkami kopytowymi było pozytywne, mimo braku ciepłoty puszki kopytowej 
i znaczącego wzrostu tętnienia tętnic palcowych. Badanie radiologiczne palca nie 
wykazało zmian. Podjęto decyzję o rozkuciu kopyt kończyn piersiowych i wdroże-
niu leczenia w kierunku ropnego zapalenia tworzywa kopytowego. Mimo podjętych 
działań kulawizna nie ustępowała, a powtórne badanie ortopedyczne i radiologiczne 
nie wykazały zmian. Znieczulenie okołonerwowe nerwów palcowych dłoniowych 
w połowie zgiętka pęcinowego zredukowało kulawiznę o około 60%. Ze względu na 
behawior pacjenta odstąpiono od dalszych znieczuleń diagnostycznych. Wykonano 
badanie termograficzne palca, którym wykazano zwiększoną temperaturę po-
wierzchni skóry w okolicy grzbietowej stawu pęcinowego. Ponowne badanie rentge-
nowskie stawu pęcinowego potwierdziło obecność przezstawowego, niepełnego zła-
mania nasady bliższej kości pęcinowej. Niniejszy przypadek pokazuje istotne zna-
czenie termografii w diagnozowaniu subklinicznych stanów patologicznych u koni. 

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH 

Analiza scjentometryczna.  
Model zarządzania organizacjami studenckimi 

Iwona Michałowska, iwona.michalowska@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Wydział Inży-
nierii Zarządzania; Sandra Szewczuk, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania; 
Maria Stachurska, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania 

Ze względu na gwałtowny wzrost konkurencji na rynku pracy umiejętności 
nabyte podczas studiów (w ramach programu nauczania) nie wystarczą, aby ubiegać się 
o wymarzoną pracę. Z roku na rok zajęcia „pozalekcyjne” nabierają coraz większego 
znaczenia dla pracodawców, ale także dla rozwoju osobistego studentów. Kluczem 
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do sukcesu jest rozwijanie nie tylko umiejętności związanych z zainteresowaniami 
naukowymi, ale także tych, które zwiększają kompetencje miękkie. 

Liczba studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z podnoszeniem 
swoich umiejętności poprzez częstszy udział w działalności w kołach naukowych 
czy organizacjach studenckich stale rośnie. Ma to istotny wpływ na liczbę takich 
jednostek na poszczególnych uczelniach. Wymaga to wprowadzenia szeregu wyma-
gających i czasochłonnych procedur umożliwiających ich funkcjonowanie w strukturze 
uniwersyteckiego ekosystemu. W związku z tym optymalnym staje się określenie 
dla uczelni wyższych modelu zarządzania organizacjami studenckimi. 

Podczas wstępnych badań literaturowych oraz wykonanych na tym etapie analiz 
bibliometrycznych, wyszczególnione zostały liczne kryteria z którymi związane są 
organizacje studenckie. Ponadto wyróżnione zostały także korelacje dot. współ-
autorstwa, cytowania itd., a w pierwszych fazach badań porównano również ze sobą 
lata publikacji poszczególnych zagadnień, a uzyskane wyniki wspierają dalsze 
badania i rozwój prac.  

Enkodowanie informacji zawartych w wiadomościach giełdowych 
z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego 

Piotr Bednarski, d2020@student.uek.krakow.pl, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny 
Kraków, www.uek.krakow.pl 

Współcześnie większość nowych informacji, mających wpływ na ceny akcji spółek, 
inwestorzy pozyskują z internetowych źródeł. Ze względu na stale rosnący strumień 
napływających wiadomości, coraz trudniej jest dokonywać analizy wszystkich tekstów 
ręcznie. Przedstawione zostały metody wykorzystania algorytmów przetwarzania 
języka naturalnego do ekstrakcji najważniejszych informacji z wiadomości o tematyce 
finansowej w celu automatyzacji tego procesu. Głębokie sieci neuronowe z mecha-
nizmem uwagi wstępnie wytrenowane na tekstach o tematyce ogólnej zostały 
ponownie wytrenowane z wykorzystaniem uczenia transferowego na wiadomo-
ściach o spółkach wchodzących w skład indeksu S&P 500. W przeciwieństwie do 
badań sentymentu rynkowego, zaproponowana metoda pozwala na enkodowanie 
większej ilości informacji, dzięki czemu otrzymane na wyjściu wektory mogą do-
starczać szerszy kontekst modelom budowanym przy ich użyciu. Wynikowe wektory 
dla różnych sieci neuronowych zostały poddane redukcji wymiarowości algo-
rytmem t-SNE, co pozwoliło na ocenę ich skuteczności.  

Subiektywna ocena stresu pracowników w obliczu pracy zdalnej 
podczas SARS-CoV-2 

Maria Stachurska, stachurska.m@gmail.com, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział 
Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, https://www.put.poznan.pl/; Iwona Michałowska, 
iwona.michalowska@put.poznan.pl, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział 
Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, https://www.put.poznan.pl/; Sandra Szewczuk, 
sandra.szewczuk@put.poznan.pl, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii 
Zarządzania, Politechnika Poznańska, https://www.put.poznan.pl/ 
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Interdyscyplinarne rozumienie ergonomii warunków pracy obejmuje również 
zdrowie psychiczne pracowników. W obliczu pandemii SARS-CoV-2 globalna dyna-
mika była nierozerwalnie związana z ewolucją rynków pracy w przestrzenie wirtualne. 
Jednym z jej efektów było całkowite przejście na pracę zdalną, co doprowadziło do 
nieuniknionej cyfryzacji większej liczby sektorów gospodarki i zacierania się ogra-
niczeń narzucanych przez odległość geograficzną w i tak już wysoce międzykul-
turowej rzeczywistości globalnych firm. Skala zjawiska i ograniczenia bezpośred-
niego kontaktu mogły wywoływać lęk i napięcie społeczne. Z powodu zamrożenia 
niektórych sektorów gospodarki i braku poczucia stabilności zatrudnienia, nagła 
utrata płynności kapitału korporacyjnego oraz zatarcie podziału życie-praca-
rodzina mogła wpłynąć na efektywność i komfort pracy pracowników. Pracodawcy 
proponowali różne podejścia do ergonomii pracy zdalnej, ale wydarzenia ostatnich 
miesięcy obnażyły trudności w zarządzaniu dobrostanem pracowników w obliczu ogra-
niczonej interakcji osobistej, jeśli chodzi o zarządzanie nastrojami pracowniczymi. 

Badania przeprowadzone na podstawie autorskiej ankiety opracowanej w oparciu 
o kwestionariusz subiektywnej oceny stresu i uzyskane statystyki pozwoliły spre-
cyzować przewidywany stosunek do pracy zdalnej w perspektywie wygaszenia 
zagrożenia epidemiologicznego w przyszłości. Ponadto już w pierwszych fazach 
poszukiwań udało się określić znaczne różnice między stosunkiem do pracy zdalnej 
biorąc pod uwagę staż pracy. 

Powyższe aspekty bezpośrednio wpływają na kształtowanie kultury współpracy, 
jednocześnie wspierając wzmagając bądź umniejszając atrakcyjności samego praco-
dawcy. Zagadnienia te stały się obszarami zainteresowań badawczych w różnych 
dziedzinach nauki, aby zapewnić ciągłość działania przy jednoczesnym dbaniu 
o dobro pracowników, co jest powszechnie obserwowanym obszarem zainteresowań 
badawczych ostatnich miesięcy.  

Zachowania agresywne w klasie szkolnej 
Jagoda Antoniak, antoniak.jagoda@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski im. Jana Pawła II, www.kul.pl 

Agresja i przemoc nie są problemami dostrzegalnymi jedynie w polskiej społecz-
ności szkolnej, ale zjawiska to uwidaczniają się w skali światowej w zależności od 
względów kulturowych. Jako sprawcę określamy osobę, która poprzez zamierzone 
działanie stara się skrzywdzić i zranić swoją ofiarę. Przejawy agresji wywoływane 
przez sprawcę powodują negatywne skutki dla ofiary. Dzieci oraz młodzież wycho-
wująca się w dowolnej strefie kulturowej mogą przejawiać zachowania zarówno 
ofiary, jak i sprawcy. Częściej w roli sprawcy występują chłopcy: dokonują fizycznej 
przemocy, używają wulgarnych słów, niszczą przedmioty. Pomimo tego, że 
dziewczęta częściej występują w roli ofiary – obserwuje się wzrost ich sprawczej roli 
w zachowaniach pełnych przemocy, najczęściej przejawiający się poprzez dręczenie 
psychiczne. Ustalono, że na przemoc w szkole wpływają m.in. przeładowanie szkół, 
ubóstwo społeczeństwa, brak kontaktu z nauczycielem, a także warunki organi-
zacyjno-instytucjonalne.  
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Zjawisko wykluczenia finansowego 

Agnieszka Wójcik-Czerniawska, awojci5@sgh.waw.pl, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu 
Terytorialnego, Kolegium Zarządzania i i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Wykluczenie finansowe jest procesem złożonym, napędzanym licznymi czynni-
kami społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i przestrzennymi, w podejściu podkre-
ślającym dochód jako najważniejszą przeszkodę w wykorzystaniu środków finan-
sowych. Wykluczenie finansowe decyduje o braku lub znacznym ograniczeniu 
możliwości skorzystania z usług przez dany podmiot. Usługi te obejmują: 
• dostępność rachunku bankowego i możliwość korzystania z niego do płatności 

bezgotówkowych; 
• uzyskanie pożyczki z przystępnym oprocentowaniem; 
• gromadzenie oszczędności. 

Podejście to podkreśla zatem występowanie barier w korzystaniu z usług banko-
wych, które uniemożliwiają udział w transakcjach bezgotówkowych. W wąskim 
sensie badając to zjawisko, większą wagę przywiązuje się do konkretnych usług 
i braku do nich dostępu. Zgodnie z tym punktem widzenia wykluczenie finansowe 
jest zjawiskiem braku lub przeszkodą w dostępie do produktów uniwersalnych, 
które nie mają znaczącego wpływu na budżet rodzinny, ale stanowią ważny element 
przetrwania społeczeństwa, poczucia bezpieczeństwa i aktywnego udziału w życiu 
społecznym i gospodarczym. Niektóre publikacje zwracają również uwagę na fakt, 
że usługi finansowe nie są wykorzystywane lub są wykorzystywane w sposób nieza-
dowalający, co często prowadzi do korzystania z usług instytucji poza bankowych.  

OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH 

Algorytm bazodanowej identyfikacji białek  
na podstawie danych ze spektrometrii mas 

Tymon Rubel, trubel@ire.pw.edu.pl, Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik 
Informacyjnych, www.ire.pw.edu.pl; Katarzyna Orzechowska, orzechowska@ire.pw.edu.pl, Politech-
nika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Informacyjnych, www.ire.pw.edu.pl 

Tandemowa spektrometria mas (MS/MS) jest obecnie podstawową techniką 
analityczną proteomiki, nauki zajmującej się wielkoskalowym badaniem białek orga-
nizmów żywych. W typowych eksperymentach proteomicznych pomiary MS/MS 
dostarczają informacji o składzie białkowym próbek. W tym celu wymagana jest 
rejestracja dużego zbioru widm mas peptydów, będących krótkimi fragmentami 
białek. Następnie peptydy są identyfikowane przez porównanie zmierzonych widm 
z widmami teoretycznymi, wygenerowanymi na podstawie bazy sekwencji amino-
kwasowych znanych białek. Ze względu na dużą, wyrażaną nawet w milionach 
liczbę analizowanych widm oraz rozmiary proteomicznych baz danych, proces ten 
wiążę się ze znacznym kosztem obliczeniowym. 
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W niniejszej pracy zaprezentowano nowy algorytm bazodanowej identyfikacji 
białek na podstawie pomiarów MS/MS. W celu skrócenia czasu przetwarzania 
i ograniczenia zużycia pamięci operacyjnej korzysta on z dwuetapowego schematu 
przeszukiwania bazy sekwencji białek, specjalizowanych struktur danych oraz 
obliczeń równoległych. Pozwala on również dokonać statystycznej oceny wyników 
identyfikacji poprzez estymację wartości oczekiwanej frakcji nieprawidłowych 
przypisań peptydów do widm mas. 

Działanie algorytmu zostało zweryfikowane na danych z rzeczywistych badań 
proteomicznych o charakterze medycznym oraz porównane z alternatywnymi 
metodami bazodanowej identyfikacji pod kątem wydajności i jakości wyników.  

Chemia w beztlenowej biodegradacji  
różnego pochodzenia materiałów organicznych 

Agnieszka A. Pilarska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Technologię beztlenowego rozkładu materii organicznej, w tym odpadów prze-
mysłu spożywczego i osadów ściekowych, mimo licznie prowadzonych badań nauko-
wych, wciąż nie można uznać za całościowo rozpoznaną i bezproblemową w reali-
zacji. Naukowcy, podobnie jak właściciele biogazowni, często zderzają się z typowo 
technicznymi trudnościami, u podstaw przeciwdziałania którym, leży wielokie-
runkowa wiedza na temat procesu, w tym wiedza chemiczna.  

Hipotetycznie, wiedza na temat potencjalnych ścieżek biodegradacji różnego 
pochodzenia substratów, stanowi realną szansę przewidywania stabilności oraz 
wydajności procesu fermentacji. Wobec takiej przesłanki, opracowano sekwencje 
reakcji rozkładu substancji chemicznych, wchodzących w skład różnego pocho-
dzenia materiałów organicznych, przy zastosowaniu obliczeń stechiometrycznych 
(bilansu masy) i wykorzystaniu znajomości najważniejszych mechanizmów reakcji 
chemii organicznej. W literaturze nie odnotowuje się podobnych propozycji. Stwo-
rzone zestawienia reakcji analizy składników określonego substratu, mogą stanowić 
swoistą kartę identyfikacji związków inhibitujących proces, jak również narzędzie 
do formułowania modeli matematycznych wytwarzania biogazu.   

Efektywne sposoby wprowadzania związków chemicznych,  
w tym leków w pory mezoporowatej krzemionki MCM-41 

Katarzyna Trzeciak, ktrzecik@cbmm.lodz.pl, Dział Chemii Strukturalnej, Centrum Badań Mole-
kularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, www.cbmm.lodz.pl; Marek Potrzebowski, 
marekpot@cbmm.lodz.pl, Dział Chemii Strukturalnej, Centrum Badań Molekularnych i Makro-
molekularnych Polskiej Akademii Nauk, www.cbmm.lodz.pl 

Ważną rolę wśród systemów dostarczania leków (DDS) odgrywają nanocząstki 
mezoporowatej krzemionki (MSN). Zainteresowanie tą grupą związków wynika 
przede wszystkim z ich unikalnych właściwości, takich jak duża powierzchnia, duża 
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objętość i zdefiniowana wielkość porów oraz możliwość modyfikacji chemicznej 
obecnych grup funkcyjnych. Warto podkreślić, że mezoporowate krzemionki są 
biokompatybilne, biodegradowalne i zostały zatwierdzone jako bezpieczne nośniki 
leków przez Agencję Żywności i Leków (FDA). Z uwagi na znaczenie przemysłowe 
oraz ze względów ekonomicznych i ekologicznych, kluczowym krokiem w udanym 
zastosowaniu DDS jest opracowanie prostej i wydajnej metody ładowania żądanych 
substancji do wybranego nośnika. Stosowane dotychczas sposoby enkapsulacji 
leków w pory MSN, pomimo szerokiego spektrum różnych podejść metodologicz-
nych nie oferują optymalnych i uniwersalnych rozwiązań, które nadawałyby im 
bezdyskusyjnie walor stosowalności w skali większej niż laboratoryjna. Wychodząc 
naprzeciw tym oczekiwaniom, opracowano wydajne metody wprowadzania związków 
chemicznych/leków w porowatą strukturę MSN o akronimach DiSupLo, MeLo i TSF. 
Przydatność tych metody potwierdzono za pomocą spektroskopii NMR w ciele 
stałym i innych metod analitycznych, takich jak adsorpcja-desorpcja, PXRD czy 
DSC przy wykorzystaniu wybranych leków, kwasu benzoesowego i MCM-41 jako 
nośnika MSN.  

Metody otrzymywania polioli z chitozanu rozpuszczalnego w wodzie 
Anna Maria Strzałka, d524@stud.prz.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na 
Politechnice Rzeszowskiej, www.szkoladoktorska.prz.edu.pl; Jacek Lubczak, jml@prz.edu.pl, Katedra 
Kompozytów Polimerowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.wch.prz.edu.pl 

Duża świadomość ekologiczna społeczeństwa, stawia przed producentami wy-
zwanie otrzymywania materiałów, które w jak najmniejszym stopniu będą ingero-
wać w środowisko naturalne. Problem pojawiający się przy produkcji pianek poliure-
tanowych dotyczy wykorzystywanych surowców, między innymi polioli, których 
źródłem są kończące się zasoby petrochemiczne oraz trudności z późniejszym 
zagospodarowaniem powstających odpadów. W pracy opisano sposób i warunki 
otrzymywania trzech polioli na bazie polimeru pochodzenia naturalnego – chitozanu. 
Tzw. chitozan rozpuszczalny w wodzie o średniej masie cząsteczkowej ok. 3000 
u poddano reakcjom hydroksyalkilowania glicydolem i węglanem etylenu w różnym 
środowisku. Przeprowadzono analizę spektralną otrzymanych produktów wykonując 
widma w podczerwieni i magnetycznego rezonansu jądrowego oraz zbadano podsta-
wowe właściwości fizyczne takie jak gęstość, lepkość i napięcie powierzchniowe. 
Uzyskane wyniki i wyznaczona liczba hydroksylowa sugerują możliwość wykorzysta-
nia otrzymanych polioli do produkcji przyjaznych środowisku pianek poliuretanowych.  

Modulacja energii reorganizacji cząsteczki  
na przykładzie wybranych dihydroksynaftalenów 

Janusz Kuliński, janusz.kulinski@p.lodz.pl, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politech-
niki Łódzkiej, http://cmf.p.lodz.pl/; Sylwester Kania, sylwester.kania@p.lodz.pl, Centrum Nauczania 
Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, http://cmf.p.lodz.pl/ 
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Energia reorganizacji cząsteczki, Er, organicznej jest wielkością decydującą 
o możliwości transportu nośników ładunku elektrycznego w modelu transportu 
hoppingowego. Zgodnie z teorią Marcusa-Husha,wydaje się, że w przypadku trans-
portu hoppingowego ruchliwość nośników ładunku wzrasta wraz ze zwiększeniem 
wartości całki przekrywania (Jij) i wydaje się maleć wraz ze wzrostem energii 
reorganizacji cząsteczki (Er). Efektywna wartość szybkości przeskoku nośników 
ładunku (Ke) w zakresie teorii Marcusa–Husha jest iloczynem wolno zmiennej 
funkcji całki przenoszenia ładunku i szybkozmiennej funkcji energii reorganizacji. 
Wzrost energii reorganizacji o wartość 2,5 kT ( kT w temperaturze T = 300 K wynosi 
ok. 0,026 eV) prowadzi do prawie 10-krotnego zmniejszenia wartości Ke, zaś dwu-
krotny wzrost Jij prowadzi jedynie do czterokrotnego wzrostu wartosci Ke. Dlatego 
też mozliwość modulacji energii reorganizacji za pomocą odpowiedniego podsta-
wienia jest istotną ze względu na możliwości wykorzystania w elektronce organicz-
nej warstwy zbudowanej z okreslonego materiału. W pracy przedstawiono obliczenia 
DFT dla wartości energii reorganizacji dla wybranych dihydroksynaftalenów, tj., 
1,3-dihydroksynaftalen, 1,4- dihydroksynaftalen, 1,5-dihydroksynaftalen, 1,6-dihy-
droksynaftalen oraz 1,7-dihydroksynaftalen.  

N-(difenylofosforylo)chinoksalino-2-karboksyamid  
jako sensybilizator emisji lantanowców w zakresie widzialnym 

Justyna Nasalska, justyna.nasalska@chem.uni.wroc.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 
www.chem.uni.wroc.pl; Viktor A. Trush, viktor_trush@yahoo.com, Wydział Chemii, Kijowski 
Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko, www.chem.knu.ua; Paula Gawryszewska, paula. 
gawryszewska@chem.uni.wroc.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, www.chem.uni.wroc.pl 

Jony lantanowców (Ln3+) ze względu na swoje wyjątkowe właściwości lumi-
nescencyjne znajdują zastosowanie w wielu nowoczesnych technologiach. Lumi-
nescencja Ln3+ wymaga jednak sensybilizowania, ze względu na małą wartość ich 
molowych współczynników absorpcji. Jedną z metod sensybilizacji emisji Ln3+ jest 
tak zwany efekt anteny, czyli wzmocnienie luminescencji przez ligandy organiczne. 

Celem pracy jest określenie możliwości liganda, N-(difenylofosforylo)chino-
ksalino-2-karboksyamidu, jako sensybilizatora emisji Ln3+ w zakresie widzialnym. 
Zaprezentowano wyniki badań strukturalnych i spektroskopowych liganda, jego 
soli sodowej oraz związków koordynacyjnych Eu3+ i Tb3+. Do badań wykorzystano 
rentgenograficzną analizę strukturalną, spektroskopię luminescencyjną, FT-IR, 
absorpcyjną UV-Vis, 1H NMR, 31P NMR, a także różnicową kalorymetrię skanin-
gową, analizę termograwimetryczną i elementarną.  

Przedyskutowano wpływ struktury liganda na właściwości strukturalne i spektro-
skopowe związków koordynacyjnych. Wykazano, że ligand jest skutecznym sensy-
bilizatorem luminescencji, a otrzymane związki koordynacyjne posiadają dużą 
wydajność kwantową emisji. Obecność pierścienia chinoksaliny w strukturze liganda 
pozwala na wzbudzenie związków promieniowaniem z zakresu 300-400 nm czyli na 
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użycie tanich źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Otrzymane związki 
koordynacyjne zaliczane są do urządzeń molekularnych do konwersji światła i mogą 
być wykorzystane jako znaczniki luminescencyjne.  

Najnowsze osiągnięcia w badaniu kinetyki polimeryzacji rodnikowej 
inicjowanej przez układy fotoinicjujące z zakresu promieniowania 

UV-Vis – praca przeglądowa 
Paulina Śmiałek, paulina.smialek@pbs.edu.pl, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śnia-
deckich, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, wtiich.pbs.edu.pl; Beata Jędrzejewska, 
beata.jedrzejewska@pbs.edu.pl, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział 
Technologii i Inżynierii Chemicznej, wtiich.pbs.edu.pl 

Fotopolimeryzacja jako proces, w wyniku którego z monomeru otrzymuje się 
polimer, przy czym centra aktywne generowane są z fotoinicjatora pod wypływem 
promieniowania UV-VIS, jest metodą zyskującą coraz większą popularność. Do 
niedawna stosowano ją głównie do otrzymywania powłok i klejów. Obecnie foto-
polimery są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w stereolitografii, 
mikro- i nanoelektronice, druku 3D i 4D oraz medycynie i stomatologii. Nowe 
zastosowania skłaniają do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań w dziedzinie 
fotopolimeryzacji. 

Jednym z wyzwań są nowe układy fotoinicjujące. Poszukuje się fotoinicjatorów 
charakteryzujących się wysoką absorbancją w zakresie widzialnym, co ma znaczenie 
ekonomiczne i ekologiczne, związane jest z niższą energią oraz z ograniczeniem 
emisji ozonu i szkodliwego działania promieniowania UV. Zastosowanie fotoini-
cjatorów absorbujących promieniowanie długofalowe pozwala na prowadzenie 
polimeryzacji w grubszych warstwach. Do zastosowań medycznych testuje się 
układy, w których koinicjatorami są związki inne niż aminy. Ponadto interesującym 
rozwiązaniem są sensybilizatory wykorzystywane do produkcji biomateriałów, 
które podczas naświetlania ulegają związaniu z siecią polimerową. 

W niniejszej prezentacji dokonano przeglądu najnowszych osiągnięć dotyczących 
układów fotoinicjujących polimeryzację rodnikową, składających się z absorbera 
promieniowania oraz koinicjatora.  

Ocena procesu starzenia się powłoki polimocznikowej stosowanej 
do renowacji rurociągów transportujących wodę pitną 

w symulowanych warunkach eksploatacyjnych 
Marta Magnucka, marmag3@amu.edu.pl, Zakład Analityki Chemicznej i Środowiskowej, Wydział 
Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://amu.edu.pl/; Joanna Świetlik, 
askas@amu.edu.pl, Zakład Analityki Chemicznej i Środowiskowej, Wydział Chemii, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://amu.edu.pl/ 

Przewody wodociągowe w wyniku codziennej eksploatacji niszczeją, a ich 
właściwości użytkowe sukcesywnie się pogarszają. W konsekwencji wymagają one 
wymiany lub renowacji. Celem niniejszej pracy była ocena potencjału zastosowania 
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wybranej żywicy polimocznikowej (PM), jako powłoki służącej do bezwykopowej 
renowacji rurociągów transportujących wodę pitną, w symulowanych warunkach 
eksploatacyjnych. Badania wykonano z wykorzystaniem układu modelowego. Stacja 
zasilana była wodą uzdatnioną, pochodzącą ze zbiorników retencyjnych. W celu 
analizy zmian zachodzących na powierzchni, wycinki pobierano z układu po różnych 
okresach eksploatacji. Następnie analizowano je z wykorzystaniem skaningowego 
mikroskopu elektronowego (SEM). Wyniki pozwoliły zaobserwować dynamikę procesu 
starzenia się powłoki polimocznikowej oraz pokazały wady materiałowe powierzchni 
testowanego polimeru. Proces starzenia się PM w krótkim czasie doprowadził do 
powstania na jego powierzchni licznych pęknięć, ubytków oraz złuszczeń. Dodat-
kowo analizie poddano również wodę płynącą w kontakcie z powłoką. Pozwoliło to 
na izolację i identyfikację włókien bazaltowych stosowanych prawdopodobnie do 
zbrojenia materiału, które w wyniku jego degradacji uwalniane są do wody. Badania 
pokazały, że analizowana powłoka jest podatna na degradację w warunkach 
eksploatacyjnych. Jednak konieczne jest prowadzenie dalszych badań, obejmu-
jących dłuższe przedziały czasu i/lub modyfikację składu materiału, aby wyciągnąć 
ostateczne wnioski.  

Proteasom 20S – marker w diagnostyce nowotworu pęcherza moczowego 

Małgorzata Biedulska, m.biedulska@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, 
www.ibmm.pl; Joanna Kreczko, j.kreczko-kurzawa@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny 
Molekularnej, www.ibmm.pl; Dawid Nidzworski, d.nidzworski@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii 
i Medycyny Molekularnej, www.ibmm.pl 

Proteasom 20S jest multikatalitycznym kompleksem enzymatycznym, który 
w określonych stanach patofizjologicznych wydostaje się z komórki i krąży w osoczu 
oraz innych płynach ustrojowych, w tym w moczu. Odpowiada za nielizosomalne 
usuwanie uszkodzonych i nieprawidłowo sfałdowanych białek. Wysoką aktywność 
enzymu powiązano z wieloma rodzajami nowotworów i chorób autoimmunolo-
gicznych, w tym również nowotworu pęcherza moczowego. Obecnie nie ma jednej 
skutecznej metody diagnostyki raka pęcherza moczowego, dlatego stosuję się 
kombinacje dwóch technik – minimalnie inwazyjną cystoskopię oraz cytologię. 
Pomimo, że dostępne na rynku nieinwazyjne testy wykrywające białka, DNA, RNA 
i metabolity przewyższają czułością badanie cytologiczne, to wykazują niestety 
zbyt małą swoistość. 

W ramach prac badawczych zaprojektowano i zsyntetyzowano znakowany 
fluorescencyjnie peptydomimetyk, zawierający parę akceptor/donor ABZ/Tyr(3-NO2). 
Wykazano, że uzyskany substrat typu FRET jest efektywnie hydrolizowany przez 
podjednostkę β2 ludzkiego proteasomu 20S, wykazującą aktywność trypsyno-
podobną. Przedstawione wyniki mogą być podstawą do zaprojektowania szybkiego 
i nieinwazyjnego testu diagnostycznego, który będzie skuteczny w przypadku 
nowotworów pęcherza moczowego w ich wczesnym stadium, jak również do moni-
torowania pacjentów po zakończeniu leczenia. 
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Projekt realizowany w ramach 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

Struktura i właściwości spektroskopowe FTIR kompleksów  
1,2,4-triazolu z cząsteczką azotu izolowanych w stałym argonie 

Karolina Mucha, karolina.mucha@chem.uni.wroc.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, 
www.chem.uni.wroc.pl; Magdalena Pagacz-Kostrzewa, magdalena.pagacz-kostrzewa 
@chem.uni.wroc.pl; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, www.chem.uni.wroc.pl; Maria 
Wierzejewska, maria.wierzejewska@chem.uni.wroc.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, 
www.chem.uni.wroc.pl 

Słabe oddziaływania międzycząsteczkowe mają znaczenie w wielu dziedzinach 
nauki, takich jak biochemia, medycyna czy chemia atmosfery. Niniejsza praca dotyczy 
podstawowych badań struktury kompleksów 1H-1,2,4-triazolu (4TR) z cząsteczką 
diazotu w matrycy argonowej. Do optymalizacji możliwych struktur, określenia rodzaju 
oddziaływań oraz symulacji widm w podczerwieni posłużyły obliczenia kwantowo-
mechaniczne metodami B3LYPD3 oraz MP2 uzupełnione o analizę topologiczną 
gęstości elektronowej (AIM). Część eksperymentalna badań została wykonana za 
pomocą techniki izolacji w matrycach niskotemperaturowych sprzężonej ze spektro-
skopią w podczerwieni. Spośród pięciu zoptymalizowanych struktur kompleksów 
o stechiometrii 1:1 (4TR:N2) tylko jeden z nich, charakteryzujący się obecnością 
wiązania wodorowego N-H∙∙∙N, został zidentyfikowany w matrycy. Pasma pocho-
dzące od pozostałych struktur z oddziaływaniami typu Van der Waalsa (N∙∙∙C, N∙∙∙N) 
oraz słabszymi wiązaniami wodorowymi C-H∙∙∙N nie są zauważalne w zmierzonych 
widmach, prawdopodobnie z uwagi na zbyt małe przesunięcia pasm względem 
analogicznych pasm monomeru. Zoptymalizowano również pięć struktur kompleksów 
o stechiometrii 1:2, natomiast nie zaobserwowano pasm pochodzących od żadnego 
z nich, nawet po podgrzaniu matrycy. Praca zawiera również odpowiednie 
parametry energetyczne badanych struktur ukazujące ich względną stabilność 
w fazie gazowej, wyniki analizy gęstości elektronowej oraz wybrane zakresy widm 
IR wskazujące na powstanie form kompleksowych.  

Styrkom – ocena wpływu polistyrenu pochodzącego z opakowań 
na DNA organizmów żywych z wykorzystaniem testu kometowego 

Aleksandra Ćwiklińska, aleksandracwiklinska97@gmail.com, Katedra Chemii, Technologii i Bio-
technologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl, Centrum 
EkoTech, Politechnika Gdańska, ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Paweł Filipkowski, 
pawel.filipkowski@pg.edu.pl, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział 
Chemiczny, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl, Centrum EkoTech, Politechnika Gdańska, 
ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Zuzanna Koziara, zuzanna.koziara@pg.edu.pl, Katedra 
Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, 
www.pg.edu.pl 
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Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie wolnego polistyrenu i jego 
pochodnych mogących przedostawać się do żywności z opakowań. 

W trakcie przeprowadzanych analiz została określona ich charakterystyka pod 
kątem ich genotoksyczności na komórki ludzkiego nabłonka jelitowego (HT29) 
z wykorzystaniem testu kometowego, który pozwala określić realny wpływ na 
uszkodzenia DNA w komórkach. 

Zastosowane kompleksowe podejście, czyli wykorzystanie testu kometowego 
i metody jodometrycznej (Wijsa), pozwoliło określić ile realnie polistyrenu może 
przechodzić do spożywanej żywności.  

Analiza opakowań fermentowanych produktów mlecznych wykazała, że zauwa-
żalny jest wpływ matrycy żywieniowej na ilość uszkodzonego DNA w badanych 
komórkach.  

Wykazano, że także więcej wolnego polistyrenu przeszło do matrycy żywie-
niowej z opakowań zawierających dodatek owoców. 

Według wstępnych wyników badań mikroplastiki i ich pochodne maja szerszy 
zakres negatywnych oddziaływań na organizmy żywe niż jest to do tej pory 
opisywane w literaturze.  

Uzyskane wyniki sugerują, że konieczne są bardziej efektywne działania mające 
na celu ograniczenie dostawania się mikroplastików do środowiska.  

Podziękowania: Badania są współfinansowane przez Politechnikę Gdańską 
w ramach grantu DEC-2/RADIUM/2021 w programie RADIUM „Inicjatywa Dosko-
nałości-Uczelnia Badawcza”.  

Synteza i charakterystyka wysokoporowatego tlenku ceru  
w roli nośnika katalizatorów heterogenicznych 

Joanna Lupa, j.lupa1998@gmail.com, Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Agnieszka Kierys, agnieszka.kierys@mail.umcs.pl, 
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie; Andrzej Sienkiewicz, andrzej.sienkiewicz@mail.umcs.pl, Katedra Chemii Fizycznej, 
Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Aldona Nowicka, 
aldona.nowicka@mail.umcs.pl, Laboratorium Analityczne, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Współcześnie podstawą nowoczesnej i konkurencyjnej produkcji przemysłowej 
jest kataliza heterogeniczna, prowadzona w obecności katalizatorów stałych, które 
są zbudowane z fazy aktywnej katalitycznie i nośnika. Tlenek ceru ze względu na 
swoje wyjątkowe właściwości, takie jak zdolność do magazynowania tlenu, obniżenie 
temperatury aktywacji metalu czy możliwość uzyskiwania wysokiej dyspersji cząstek 
metalicznych na jego powierzchni jest pożądanym nośnikiem w katalizatorach. 

Zaprezentowana metoda syntezy tlenku ceru pozwala na uzyskanie materiału 
o bardzo rozwiniętej powierzchni, ale też jest zgodna z zasadami zielonej chemii. 
Polega ona na naniesieniu na polimerową matrycę, prekursora CeOx z roztworu 
wodnego w sposób stechiometryczny. Celem podjętych badań było określenie wpływu 
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zastosowania różnych temperatur wygrzewania i stężeń prekursora, na porowatość 
otrzymanego tlenku. Charakterystykę wytworzonych materiałów przeprowadzono 
z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM), rentgenografii dyfrakcyjnej(XRD) 
i niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu. Otrzymane wyniki badań wskazują, 
że zaproponowana nowa metoda syntezy jest atrakcyjna do wytwarzania tlenku 
ceru jako nośnika w katalizatorach heterogenicznych.  

Wielobarwna emisja związków koordynacyjnych lantanowców  
z N-(difenylofosforylo)pirazyno-2-karboksyamidem  

w cienkich warstwach PMMA 

Aneta U. Lipa, aneta.lipa@chem.uni.wroc.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, www.chem. 
uni.wroc.pl; Paula Gawryszewska-Wilczyńska, paula.gawryszewska@chem.uni.wroc.pl, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Wrocławski, www.chem.uni.wroc.pl; Viktor A. Trush, viktor_trush@yahoo.com, 
Wydział Chemii, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko, www.univ.kiev.ua 

Związki koordynacyjne jonów lantanowców (Ln3+) z ligandami organicznymi są 
ważnym przedmiotem badań ze względu na swoje unikalne właściwości fotofi-
zyczne takie jak intensywna sensybilizowana emisja, wąskie pasma emisyjne, długi 
czas życia stanu wzbudzonego, które przyczyniają się do ich dużego potencjału 
aplikacyjnego w wielu obszarach. Przykładem zastosowań jest m.in. kodowanie 
optyczne (uzyskanie wielobarwnych kodów kreskowych). 

Tematyka pracy obejmuje przedstawienie możliwości emisyjnych w zakresie 
widzialnym związków koordynacyjnych Ln3+ (Eu3+, Sm3+, Tb3+, Dy3+) z N-(diffeny-
lofosforylo)pirazyno-2-kaboksymidem wprowadzonych do cienkich warstw PMMA 
(poli(metakrylan metylu)). W celu scharakteryzowania właściwości uzyskanych mate-
riałów wykorzystano molekularną spektroskopię absorpcyjną i emisyjną oraz analizę 
termograwimetryczną. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że związki 
koordynacyjne zachowują swoje właściwości fotofizyczne po wprowadzeniu do 
cienkich warstw polimeru, co więcej różna kombinacja procentowych zawartości 
poszczególnych lantanowców w polimerze ma istotny wpływ na finalny kolor 
emitowanego promieniowania. Umożliwia to otrzymanie wielokolorowych warstw 
polimerowych o przestrajalnej emisji, dzięki czemu jest teoretycznie możliwe 
uzyskanie milionów kodów poprzez zmianę składu mieszanin, zakresu spektralnego 
emisji oraz zakresu skali czasowej.  

Właściwości termoluminescencyjne szkieł fluorofosforanowych 

Szymon Świontek, swiontek@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Marcin Środa, msroda@agh.edu.pl, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Materiały krystaliczne są często używane w dozymetrii promieniowania jonizu-
jącego. Niestety większość z nich jest toksyczna dla środowisk biologicznych. Ze 
względu na to, że materiały krystaliczne nie mogą być stosowane w środowiskach 
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biologicznych, stosuje się głównie szkła lub materiały szklano-krystaliczne. Materiały 
te charakteryzują się wyższą odpornością chemiczną, jednak intensywność procesu 
termoluminescencji jest zwykle mniejsza niż w przypadku materiałów krystalicznych. 
W celu uzyskania odpowiednich parametrówoptycznych należy wprowadzić zwięk-
szoną zawartość aktywnych centrów luminescencji. Niestety w niektórych przy-
padkach ich wyższa zawartość prowadzido zmniejszenia trwałości termicznej szkła. 

W pracy otrzymano serię szkieł z układu 50P2O5-(50-x)BaO-xLiF (x = 0÷50), 
a następnie określono ich właściwości termiczne i termoluminescencyjne. Stwier-
dzono, że sieć fosforanowa może przyjąć znacznie więcej fluorku litu w porównaniu 
do szkieł krzemionkowych lub boranowych. Badania metodątermicznej analizy 
różnicowej (DTA) pokazały, że LiF wpływa znacząco na wzrost stabilności termicznej 
oraz nazmniejszeniezdolności szkła do krystalizacji. Wraz ze wzrostem zawartości 
fluorku litu w szkłach fosforanowych obserwowano wzrost intensywności sygnału 
termoluminescencji po naświetlaniu promieniowaniem α i β. Co ważne, odpowiedź 
materiału na dawkę promieniowania jest liniowa w szerokim zakresie absorbowanej 
energii. Otrzymany materiał może więc zostać zastosowany w układach detekcji 
promieniowania wysokoenergetycznego. 

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH 

Aktywność enzymatyczna  
jako wskaźnik biokonwersji strużyn garbarskich 

Dorota Wieczorek, d.wieczorek@ips.lodz.pl, Zakład Ochrony Środowiska, Sieć Badawcza Łuka-
siewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego; Dorota Gendaszewska d.gendaszewska@ips.lodz.pl, 
Zakład Ochrony Środowiska, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Przemysłu Skórzanego 

Strużyny garbarskie (SG) są przykładem organicznych odpadów przemysłowych 
z dużą zawartością cennych białek, ale też i chromu (III). Znane są sposoby che-
micznego i enzymatycznego przekształcania odpadów garbarskich do produkcji 
m.in. żelatyny, osłonek, tworzyw skóropodobnych, klejów, pasz. Trudniejsze jest 
zagospodarowanie odpadów po procesie właściwego garbowania. Wybór odpowiedniej 
strategii przekształcania SG do procesów biotechnologicznych jest niezwykle ważny, 
dlatego wskazane jest przebadanie ich wpływu na zmiany aktywności enzymów. Celem 
pracy było określenie wpływu SG na aktywność proteolityczną i dehydrogenaz 
drożdży w środowisku wodnym jako wskaźnik efektywności procesu biokonwersji 
materiału odpadowego. Najwyższą aktywność dehydrogenaz w cieczy hodowlanej 
określono dla próby z drożdżami na pożywce YPG i SG w ilości 1% (74,66 μg TF ml-1 
cieczy hodowlanej h-1). Najniższą aktywność uzyskano dla próby z drożdżami na 
pożywce YPG bez SG (11,35 μg TF ml-1 cieczy hodowlanej h-1). Obecność SG wpływa 
pozytywnie na drożdże i jest miernikiem aktywności mikrobiologicznej badanych 
drożdży. Najwyższą aktywność proteolityczną uzyskano dla próby z 1% SG (12,24 U ml-1). 
Najniższą aktywność uzyskano po 48 h hodowli dla próby bez dodatku SG (4,16 U ml-1). 
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Wzrost aktywności enzymów świadczy o intensyfikacji rozkładu białek w próbach 
z dodatkiem SG. Stopień biokonwersji oceniano za pomocą pomiaru ubytku masy 
wyjściowej SG. W próbach z 0,1% SG ubytek masy po 48 h wynosił ok. 61%, nato-
miast dla 1% ubytek masy wynosił ok. 86%. Wysoka aktywność enzymów proteoli-
tycznych i dehydrogenaz może być wskaźnikiem stopnia biokonwersji SG i mierni-
kiem aktywności mikrobiologicznej badanych drożdży.  

Algorytmy kompresji danych 

Dominik M. Matusiak, matusiak@acer.biol.uni.lodz.pl, Instytut Dietetyki, Wyższa Szkoła Biznesu 
i Nauk o Zdrowiu, www.wsbinoz.edu.pl 

Celem pracy jest charakterystyka kompresji danych, celowości jej stosowania, 
opis wybranych algorytmów. Kompresja jest rodzajem kodowania mającego na celu 
zmniejszenie ilości informacji. Tym samym umożliwia przechowywanie większej 
ilości danych na nośnikach lub przesyłanie danych w krótszym czasie (np. przez 
internet). Kompresja może być bezstratna lub stratna. W pierwszym przypadku 
dane źródłowe i zdekompresowane są identyczne. W drugim przypadku dochodzi 
do nieodwracalnej utraty części informacji (mniej istotnych). Algorytmy kompresji 
mogą być ogólnego przeznaczenia lub być dostosowane do konkretnych typów 
danych (np. obrazów, dźwięków, tekstów, plików wykonywalnych). Algorytmy ogól-
nego zastosowania kompresują dane w sposób bezstratny i mogą być słownikowe 
(np. LZ77 i liczne warianty; BPE), entropowe (np. kodowanie Huffmana, arytme-
tyczne), predykcyjne (np. PPM) oraz innego typu (np. RLE, kodowanie delta, BWT). 
Najczęściej używanym formatem bezstratnej kompresji plików jest ZIP, wykorzy-
stujący m.in. algorytmy deflate (LZ77 + kodowanie Huffmana) i bzip2. Algorytmy 
stratne są stosowane do kompresji obrazów, dźwięków, filmów; są to np.: DCT, 
kompresja falkowa, fraktalna, ograniczenie palety barw, podpróbkowanie chromi-
nancji. Skuteczność kompresji jest oznaczana za pomocą współczynnika kompresji, 
wyrażanego ilorazem ilości danych przed kodowaniem i ilości danych po przetwo-
rzeniu. Im ten współczynnik jest większy, tym kompresja wydajniejsza.  

Analiza struktury, właściwości mechanicznych oraz podatności 
do tłoczenia blach ze stopu Al serii 5XXX bez i z powłoką lakierniczą 

Kamil Czapla, kamil.czapla@canpack.com, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali 
Nieżelaznych; Krzysztof Żaba, krzyzaba@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani-
sława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metalo-
znawstwa Metali Nieżelaznych 

Blachy wykonane ze stopów aluminium serii 5XXX stosowane są do produkcji 
zamknięć spożywczych takich jak puszki lub kapsle typu Pull-Off. Ze względu na 
właściwości stopów aluminium i podatność do utleniania, konieczne jest nałożenie 
powłok ochronnych. Blachy do zastosowania w przemyśle spożywczym poddawane 
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są pasywacji chromem a następnie lakierowaniu i wygrzewaniu w temperaturze 
180-300°C, w czasie 10 min. Celem badań była analiza wpływu lakierowania na 
właściwości strukturalne oraz mechaniczne blach stopów Al Serii 5XXX. Badania 
zostały wykonane na 7 typach próbek ze stopu Al EN AW-5052 o grubości 
0,21 ±0,005 mm , w różnym wariancie lakierowania. Zakres badań dla wszystkich 
próbek obejmował: 
• badania chropowatości blach kierunku 0°, 45° i 90° w stosunku do kierunku 

walcowania; 
• określenie tłoczności blach w próbie Erichsena; 
• badania struktury blach; 
• określenie współczynnika tarcia w kontakcie ze stalą narzędziową. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały różnice we właściwościach mechanicz-
nych oraz strukturalnych zależnie od sposobu lakierowania. W zależności od warstwy 
lakieru badane próbki charakteryzowały się różną wartością liczby Erichsena, a co 
za tym idzie, inną tłocznością. Pozwala to stwierdzić, że rodzaj lakierowania wpływa na 
parametry blach, które są istotne podczas procesu produkcyjnego wytwarzania 
kapsli typu Pull-Off.   

Badania nad hydrometalurgicznym odzyskiem Li z mas czarnych 
powstających z przerobu złomu baterii Li-ion metodą termiczną 

Arkadiusz Palmowski, arkadiusz.palmowski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz-IMN; Katarzyna 
Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-sejda@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz-IMN; Michał 
Ochmański, michal.ochmanski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz-IMN; Julita Sztandera, 
julita.sztandera@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz-IMN; Dorota Kopyto, dorota.kopyto 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Łukasiewicz-IMN; Grzegorz Benke, grzegorz.benke@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Łukasiewicz-IMN 

Pod koniec XX wieku Li stał się ważnym materiałem anodowym. Używany jest 
on w akumulatorach Li-ion, ze względu na niski potencjał standardowy. Typowe 
ogniwo Li-ion posiada napięcie ponad 3V, co jest wysoką wartością w porównaniu 
do akumulatora kwasowo-ołowiowego (2,1 V), czy też ogniwa cynkowo-węglowego 
(1,5 V). Ze względu na niską masę atomową litu, ogniwa Li-ion mają wysoką gęstość 
energii i mocy. Pomimo stale rosnącego zapotrzebowania na ten metal chemia litu 
jest relatywnie mało znana. Większość procesów pirometalurgicznych, które obecnie 
stanowią dominującą drogę recyklingu baterii, nie odzyskuje Li i nie są one sku-
teczne także w przypadku akumulatorów fosforanowych. W tym kontekście hydro-
metalurgia stanowi dużą konkurencję dla standardowego procesu pirometalurgicznego. 
Badania prowadzono dla opracowania hydrometalurgicznej technologii odzysku Li 
z masy czarnej powstającej przy przerobie złomu baterii Li-ion. W badaniach 
sprawdzono szereg warunków ługowania Li, takich jak: temperatura, czas, obecność 
utleniacza oraz podjęto próby jego wydzielenia z otrzymanych roztworów. Podejście 
hydrometalurgiczne stanowi innowację, gdyż dotychczas nie było stosowane na 
szeroką skalę w procesach recyklingu. Wpisuje się ono także w strategię zrówno-
ważonego rozwoju, ponieważ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmniejszenia 
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presji na środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie wtórnych źródeł mate-
riałów. Praca została wykonana w ramach dotacji subwencyjnej Łukasiewicz-IMN 
Nr 8089/20 i 8149/21.  

Badania nad wytwarzaniem związków i komponentów niklu z renem 
do zastosowania w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym 

Julita Sztandera, julita.sztandera@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-
sejda@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke, grzegorz.benke 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Joanna Malarz, joanna.malarz@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Goc, karolina.goc 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Mateusz Ciszewski, mateusz.ciszewski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Pianowska, 
karolina.pianowska@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Patrycja Kowalik, patrycja.kowalik@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Arkadiuszu Palmowski, 
arkadiusz.palmowski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Michał Ochmański, michal.ochmanski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Michał Babiński, 
michal.babinski@imn.lukasiewicz.gov.pl; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl 

Na temat wytwarzania związków i komponentów renu z niklem nie ma zbyt 
wiele doniesień literaturowych, chociaż pierwsze publikacje pochodzą już z lat 
trzydziestych XX wieku, jednak przez kolejne lata w literaturze pojawiały się tylko 
nieliczne artykuły i patenty na temat otrzymywania, właściwości fizykochemicz-
nych i zastosowania tego typów związków. W pracy przedstawiono opracowane 
sposoby otrzymywania związków i komponentów renu z niklem. Należą do nich 
bezwodny renian(VII) niklu(II), renian(VII) tetraaminananiklu(II), renian(VII) dia-
minananiklu(II) oraz stopy i proszki Re-Ni o różnym składzie. Związki te charakte-
ryzują się wysoką czystością, spełniającą bardzo wysokie wymagania stawiane przez 
przemysł zbrojeniowy czy lotnictwo. Wszystkie ww. związki zostały otrzymane przy 
użyciu technik hydrometalurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany 
jonowej z zastosowaniem żywic. Natomiast proszki i stopy zostały wytworzone 
z renianu(VII) niklu(II), renianu(VII) tetraaminananiklu(II), renianu(VII) diaminana-
niklu(II) odpowiednio z zastosowaniem metalurgii proszków i elektrowydzielania.  

Praca finasowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- 
Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative 
hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled 
waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry.  
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Badania nad wytwarzaniem związków kobaltu z renem 
do zastosowania w przemyśle lotniczym 

Michał Ochmański, michal.ochmanski@imn.lukasiewicz.gov.pl,  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-
sejda @imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke, grzegorz.benke 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieże-laznych, 
www.imn.gliwice.pl; Joanna Malarz, joanna.malarz@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Goc, karolina.goc 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Mateusz Ciszewski, mateusz.ciszewski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Pianowska, 
karolina.pianowska@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Patrycja Kowalik, patrycja.kowalik@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Arkadiuszu 
Palmowski, arkadiusz.palmowski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Julita Sztandera, julita.sztandera@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Michał 
Babiński, michał.babinski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl 

Kobalt i ren są składnikami nadstopów na bazie Ni. Ren stosowany jest 
w nadstopach używanych w przemyśle lotniczym. Zastosowanie renu w nadstopach 
wynika z jego specyficznych właściwości, tj. charakteryzuje się: wysoką tempe-
raturą topnienia i gęstością, jest odporny chemicznie i wytrzymały termicznie oraz 
posiada dużą twardość i możliwość kształtowania na drodze obróbki plastycznej. 
Obecnie aż 81% produkcji renu stosuje się do wytwarzania stopów i nadstopów. 
W pracy przedstawiono opracowane sposoby otrzymywania związków renu z ko-
baltem stanowiące potencjalne źródło do wytwarzania proszków stopowych Re-Co, 
do zastosowania w przemyśle lotniczym. Należą do nich bezwodny renian(VII) ko-
baltu(II), renian(VII) tetraaminakobaltu(II), renian(VII) diaminakobaltu(II), renian(VII) 
heksaaminakobaltu(III). Związki te charakteryzują się wysoką czystością, speł-
niającą bardzo wysokie wymagania stawiane przez lotnictwo. Wszystkie ww. 
związki zostały otrzymane przy użyciu technik hydrometalurgicznych.  

Praca finasowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- 
Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative 
hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from 
recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry.  
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Badania w warunkach statycznych odzysku metali szlachetnych 
metodą wymiany jonowej 

Karolina Goc, karolina.goc@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Joanna Kluczka, 
joanna.kluczka@polsl.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział 
Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Grzegorz Benke, grzegorz.benke 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl 

Ze względu na zmniejszające się zasoby naturalne, produkcja metali szla-
chetnych w ostatnich latach ukierunkowuje się na odzyskiwanie tych cennych 
i krytycznych materiałów z surowców wtórnych, takich jak np. katalizatory 
samochodowe. Roztwory powstałe w trakcie przerabiania takich odpadów zawierają 
niskie stężenia Pt, Pd, Rh i Au, co wymusza zastosowanie technologii wymiany 
jonowej do ich odzysku. 

Praca badawcza koncentrowała się na sprawdzeniu przydatności dostępnej na 
rynku żywicy jonowymiennej Puromet MTS9200 do odzysku Pt, Pd, Rh i Au z roz-
tworów powstających w trakcie ługowania odpadów z rafinacji metali szlachetnych.  

Zakres pracy obejmował wykonanie badań sorpcyjnych z zastosowaniem metod 
statycznych, wykonanie badań elucji oraz regeneracji jonitu z zastosowaniem 
różnych stężeń tiomocznika i HCl oraz wydzielanie koncentratów metali szla-
chetnych z powstałych eluatów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że żywica Puromet MTS9200 
nie powinna być stosowana do roztworów zawierających wysokie stężenie miedzi; 
HNO3 i pH w małym stopniu wpływają na przebieg sorpcji, najlepszym czynnikiem 
eluującym jest roztwór 2 mol/dm3 tiomocznika w 1 mol/dm3 HCl; glin może być 
zastosowany jako selektywny czynnik cementujący dla Pd i Au. 

Praca jest częścią Doktoratu Wdrożeniowego finansowanego przez MNiSW. 
Praca została zrealizowana w ramach środków subwencyjnych Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (sprawozdanie nr 8147/21, kod pracy 
0334115001).  

Badanie dokładności pomiaru kąta ugięcia kończyny dolnej 
z wykorzystaniem autorskiego układu pomiarowego opartego 

o elektroniczny akcelerometr 
Mateusz Zalewski, mzalewski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Infor-
matyczno-Technologicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży; Tomasz Kuźmierowski, 
tkuzmierowski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczno-Techno-
logicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 

W pracy zaprezentowano autorskie rozwiązanie układu pomiarowego opartego 
o elektroniczny akcelerometr 3-osiowy. Konstrukcja układu oparta została o moduł 
MPU6050. Przedstawiony układ przeznaczony jest do pomiarów wartości kąta 
ugięcia kończyny dolnej. Układ pełni rolę goniometru wykorzystywanego między 
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innymi w diagnostyce ortopedycznej do określania zakresu ruchu stawu kolano-
wego pacjentów. Do prawidłowego działania układu niezbędne było opracowanie 
odpowiedniego algorytmu sterującego. Na potrzeby konstrukcji zaprojektowano 
i wykonano obudowę w technologii druku 3D. W artykule przedstawiono wyniki 
wykonanych badań dokładności pomiaru opracowanego układu. Wyniki tych badań 
posłużyły do modyfikacji algorytmu pracy układu w celu zniwelowania błędu 
pomiaru i zwiększaniu powtarzalności pomiarów. Zaproponowana konstrukcja 
pozwala na przyśpieszenie procesu pomiarowego dokonywanego przez ortopedów 
w porównaniu do standardowych goniometrów używanych obecnie przez personel 
medyczny. Układ pomiarowy wyświetla wynik na wbudowanym wyświetlaczu LCD.  

Badanie powtarzalności i dokładności pozycjonowania platformy 
robota mobilnego wykorzystującej różne typy kół:  

Mecanum oraz Omni-Wheel 
Kamil Felter, kfelter@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczko-
Technologiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl; Tomasz Kuźmierowski, 
tkuzmierowski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczko-Techno-
logiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl 

W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch konstrukcji platform mobilnych 
wykorzystujących dwa różne rodzaje kół jezdnych. Jedna z platform został wypo-
sażona w koła typu Menacum a druga w Onmi-Weel. Prezentowane konstrukcje 
należą do grupy robotów onmikierunkowych pozwalających na zmianę kierunku 
ruchu robota bez zmiany orientacji samego robota. W ramach przeprowadzonych 
badań dokonano pomiaru dokładności pozycjonowania robota oraz powtarzalności 
wyników podczas odtwarzania zaplanowanej trasy. Tor ruchu robotów zawierał 
odcinki zmiany kierunku o dziewięćdziesiąt stopni. Badania dodatkowo miały na 
celu wykazanie różnic w pozycjonowaniu robota w zależności od zastosowanych 
kół. Zastosowano koła typu Menacum i Onmi-Weel wydrukowane w technologii 
FDM druku 3D z wykorzystaniem materiału PLA. Zadaniem robotów było poko-
nanie i wielokrotne powtórzenie trajektorii po wcześniej zaplanowanym torze. Do 
sterowania robotami zastosowany został algorytm pętli zamkniętej. Wyniki badań 
posłużyły do zoptymalizowania konstrukcji kół i samej platformy robota. Zapro-
ponowano zmiany konstrukcyjne, które mogą poprawić wyniki przedstawionych 
konstrukcji.  

Badanie wpływu chropowatości i defektów powierzchni na rodzaj 
uszkodzenia powłoki azotku hafnu osadzony na stali H18N9T 

w badaniu scracht test 
Piotr Prach, pprach@wsiz.edu.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania, Instytut Informatyki; Bartosz Zdeb, Uniwersytetu Rzeszowski, kolegium Nauk Przyrod-
niczych, Instytut Inżynierii Materiałowej; Damian Kicia, Uniwersytetu Rzeszowski, kolegium 
Nauk Przyrodniczych, Instytut Inżynierii Materiałowej, Koło Naukowe Mechatron 
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Problem niskiej adhezji oraz wysokiej kruchości powłok azotków metali stoso-
wanych na zimne części silnika odrzutowego jest ważnym zagadnieniem w bezpie-
czeństwie lotniczym. Jednym z badań adhezji oraz kruchości powłok jest scratch 
test. Pozwala on na wyznaczenie wartości sił krytycznych, które wykazują uszko-
dzenia kohezyjne oraz adhezyjne. Dzięki obserwacji powłoki pod mikroskopem 
metalograficznym można opisać rodzaj powstałego uszkodzenia.  

Celem badania było ocena wpływu chropowatości i defektów powierzchni na 
rodzaj uszkodzenia powłoki azotku hafnu, osadzonych na stali H18N9T w badaniu 
scratch test. 

Badanie topografii powierzchni zostało wykonane na profilometrze optycznym 
Countour Elite GT-K firmy Bruker. Scratch test wykonano na Micro Combi Tester 
(MCT³) firmy CSM Instruments. Po wykonaniu scratch testu przeprowadzono badania 
mikroskopowe rys na mikroskopie metalograficznym Nikon Eclipse MA200. 

Badane próbki posiadają uszkodzenia adhezyjne typu wedging, w których 
rozwarstwienie rozciąga się poza krawędź rysy. Zaobserwowano dużą zależność 
chropowatości powłoki od jej adhezji.  

Wartości sił powodujących uszkodzenia adhezyjne są stosunkowo niskie, co 
może to być spowodowane różnymi czynnikami, m.in. parametrami nanoszenia 
powłoki oraz różnicą między twardością podłoża, a powłoki. Żywotność powłoki 
jest istotnie zależna od jej adhezji. Aby zmienić te wartości należy dopasować jak 
najlepsze parametry napylania powłok oraz zmniejszyć ich chropowatość.  

Badanie wpływu konwekcji wymuszonej  
na ilość ciepła oddawanego przez grzejnik 

Aleksander Skiba, alkskiba@gmail.com, SKN Kowik, Wydział Inżynierii Środowiska i Ener-
getyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Dominik Tomczok, domitom547@student.polsl.pl, 
SKN Kowik, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Jakub 
Karwatka, karwatkajakub@icloud.com, SKN Kowik, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystana zjawiska kon-
wekcji wymuszonej do zwiększenia intensywności wymiany ciepła z powierzchni 
grzejnika. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym z grzejnikiem 
płytowy typu C22 umieszczonym w otwartej komorze badawczej. Wzrost intensyw-
ności wymiany ciepła uzyskano poprzez zastosowanie 5 wentylatorków kompu-
terowych o regulowanej prędkości obrotowej zamontowanych od spodu grzejnika. 
Badania przeprowadzono dla różnych parametrów zasilania i powrotu jak również 
strumienia wody grzejnej. Rozkład temperatury na grzejniku kontrolowano za 
pomocą termopar i kamery termowizyjnej a hałas generowany przez wentylatorki 
zmierzono miernikiem poziomu hałasu. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań pokazała, że zamontowanie na 
grzejniku wentylatorów znacząco zwiększyło moc cieplną grzejnika nawet o 30% 
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w zależności od parametrów zasilania, przy jednoczesnym niskim poborze mocy 
elektrycznej i niskim poziomie hałasu generowanego przez wentylatorki. Przepro-
wadzone badania wskazują na duży potencjał wykorzystania wentylatorków w celu 
zwiększenia mocy cieplnej grzejnika bez konieczności jego wymiany.  

Biometryczne Systemy Zabezpieczeń 

Damian Kicia, Uniwersytet Rzeszowski Koło Naukowe Mechatron – SEP; Piotr Prach, Uniwer-
sytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
pprach@wsiz.edu.pl 

Kiedy pierwszy raz używamy systemu biometrycznego musimy się zarejestro-
wać. Wprowadzamy więc swoje dane biometryczne, które zostają zapisane jako 
szablon i od tej pory będą one przechowywane w bazie danych wraz z informacją do 
kogo należą. Wprowadzane przy logowaniu dane za każdym razem porównywane są 
z zapisanymi w bazie szablonami. Algorytm porównywania zwróci nam jedną 
z dwóch informacji: akceptacja lub odrzucenie. To, jak dokładnym algorytmem 
porównania będzie posługiwał się komparator cech można zdefiniować za pomocą 
dwóch wartości: FAR i FRR. 

Odcisk palca można zebrać przykładając palec do czujnika. Urządzenie wykrywa 
różnice w natężeniu pola elektrycznego różnych fragmentów palca, tworząc na ich 
podstawie unikatowy szkic linii papilarnych. Można również użyć aparatu do zrobienia 
zdjęcia. Albo wyemitować fale ultradźwiękowe i wykryć, jak odzwierciedla je po-
wierzchnia palca, aby specjalny program mógł utworzyć mapę 3D palca. 

Aby zeskanować tęczówkę oka, światło podczerwone uwydatnia strukturę tęczówki 
w taki sposób, że jest ona łatwiej odczytywana przez kamerkę. Obraz oka jest 
izolowany od reszty oka. Usuwane są także niewskazane elementy takie jak fragment 
powieki czy rzęsy. Po takiej normalizacji, wzór tęczówki jest przetwarzany na ciąg 
znaków, który jest następnie porównywany z tym zarejestrowanym za pierwszym 
razem. 

Czujniki typu Face ID używają dwóch modułów sensorowych. Jeden odpowiada 
za projekcję podczerwonych punktów na twarz użytkownika, drugi natomiast je 
odczytuje. Zebrane dane są następnie wykorzystywane do stworzenia mapy głębi, 
czyli obrazu twarzy użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. Jest to jednak 
system niedoskonały.  

Ekonomiczne i techniczne aspekty wytwarzania  
podkładów kolejowych z tworzyw polimerowych 

Łukasz Wierzbicki, lukasz.wierzbicki@polsl.pl, Katedra Transportu Kolejowego, Wydział Transportu 
i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska 

Jednym z najważniejszych elementów drogi kolejowej są podkłady. Te proste, 
bądź kształtowe, belki przejmują siły wywierane na szyny przez tabor kolejowy. Ich 
główną rolą jest przekazanie i rozproszenie obciążeń w obszar tłucznia, a następnie 
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gruntu. Podkłady są ważnym elementem konstrukcyjnym utrzymującym szyny 
w stałej odległości od siebie, zapobiegają wzdłużnym i poprzecznym ruchom toru, 
a także stabilizują osadzanie toru w podsypce. Ze względu na potrzebę ciągłej mo-
dernizacji, a także budowy nowych linii kolejowych, rynek podkładów kolejowych 
jest ogromny. Z tych powodów ciągle poszukiwane są nowe materiały, które przy 
niskich nakładach zapewniłyby godziwy zysk producentowi a także spełniałyby 
wymagania użytkowe stawiane podkładom kolejowym. Z tego powodu tworzywa 
polimerowe, zwłaszcza pochodzące z recyklingu, są materiałami z którymi coraz 
więcej producentów podkładów eksperymentuje. W pracy przedstawiono aspekty 
ekonomiczne i technologiczne wpływające na możliwość stosowania tworzyw 
polimerowych, za główny materiał podkładów kolejowych.  

Ewolucja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
na przykładzie wybranych standardów 

Joanna Herczakowska, j.herczakowska@polsl.pl, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział 
Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska 

Wytyczne zawarte w standardach dotyczących bezpieczeństwa stanowią podstawę 
działań w zakresie budowania nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, niemniej jednak nie powinny być traktowane wyłącznie jako 
wymagania konieczne do spełnienia i otrzymania certyfikatu zgodności, ale jako 
ważne narzędzie wspierające realne działania związane z poprawą bezpieczeństwa.  

Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy na temat historii powsta-
wania i rozwoju standardów dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz analiza i synteza istotnych zmian, które miały miejsce 
w ostatnim czasie w zakresie tych systemów. Ponadto wskazano również na ewolucję 
modelu zarządzania bezpieczeństwem z tzw. podejścia tradycyjnego (reaktywnego) 
do proaktywnego. 

W wyniku przeprowadzonych rozważań wskazano, że współczesne zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być oparte na podejściu holistycznym, 
uwzględniającym wszystkie aspekty bezpieczeństwa i organizacji pracy, w tym 
zagrożenia psychospołeczne oraz dojrzałą kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.  

Koncepcja konstrukcji mechanicznej  
jednogąsienicowego robota mobilnego 

Arkadiusz Nieciecki, anieciecki@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk 
Informatyczno-Technologicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl; 
Tomasz Kuźmierowski, tkuzmierowski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział 
Nauk Informatyczno-Technologicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl 

W pracy przedstawiono autorską koncepcję robota mobilnego przeznaczonego 
do poruszania się po trudno dostępnym terenie i o różnorodnej powierzchni. Kon-
strukcja mechaniczna zaprezentowanego robota oparta została o układ modułowy 
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z elementem jednogąsienicowy jako układ kontaktu robota z powierzchnią. Kon-
strukcja modułowa pozwala na zmiany geometrii robota w dwóch płaszczyznach. 
Zmiany w płaszczyźnie poziomej umożliwiają skręcanie a zmiana w płaszczyźnie 
pionowej pokonywanie przeszkód i ubytków w nawierzchni. Poszczególne moduły 
połączone są za pomocą par kinematycznych IV klasy. Każda para modułów może 
działać niezależnie, Nisko umieszczony środek ciężkości i gąsienica o dużej 
powierzchni kontaktu z podłożem pozwala na stabilne poruszanie się po trudnym 
terenie i różnej fakturze nawierzchni. W artykule przedstawiono wstępne badania 
symulacyjne zakresu zmian geometrii, w szczególności promienia skrętu konstrukcji. 
Symulacje dotyczyły również weryfikacji prawidłowej współpracy elementów poszcze-
gólnych modułów z gąsienicą w tym weryfikację parametrów powodujących jej 
rozłączenie.  

Modułowe systemy podawania i mieszania materiałów proszkowych 
do wytwarzania katod do baterii termicznych 

Sławomir Styczyński, slawomir.styczynski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, www.claio.poznan.pl; Monika Osińska-Broniarz, 
monika.osinska-broniarz@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, www.claio.poznan.pl; Ewa Jankowska, ewa.jankowska 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział 
w Poznaniu, www.claio.poznan.pl 

Zasadniczą zaletą automatyzacji procesu jest powtarzalność wykonywanych 
sekwencji czynności, co znacznie poprawia jakość produkowanych wyrobów. Celem 
prowadzonych prac projektowych jest zaprojektowanie układu dozowania grawi-
metrycznego do dozowania materiałów sypkich stanowiących komponenty materiałów 
elektrodowych do baterii termicznych. W ramach prowadzonych prac poddano 
badaniom materiały wyjściowe w postaci: grafitu, tlenku litu, pirytu, siarczku żelaza 
oraz mieszanin eutektycznych, stanowiących elektrolit w bateriach termicznych jak 
i mieszanki elektrodowe. Materiały poddano szczegółowej analizie fizykochemicznej. 
Baterie termiczne stanowią osobliwą grupę chemicznych źródeł prądu, a każda 
z konstrukcji, w porównaniu z innymi bateriami, jawi się jako skomplikowane urzą-
dzenie. Tego typu baterie stosowane są do zasilania układów sterowania i systemów 
samonaprowadzających rakiet, bomb, pocisków. Podstawowymi wymaganiami baterii 
termicznych jest wysoka niezawodność i długi okres przechowywania do momentu 
użycia bez utraty parametrów eksploatacyjnych, co zależne jest w bezpośrednio od 
jakości i składu mieszanek katodowych. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego: 4.1 4.1.4POIR 2014-2020; POIR.04.01.04-00-0033/18-00, pt. „Wykorzy-
stanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na 
przykładzie linii do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem 
eksperckim doboru materiałów i parametrów pracy”.  



XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
 

292 

Opracowanie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii 
produkcji wielkoformatowych, głęboko wielkoformatowych płytek 
ceramicznych o głębokiej strukturze z wykorzystaniem pionierskiej 

metody recyklingu odpadów zielonych powstających  
na etapie formowania produktu 

Izabela Puchyrska, i.puchyrska@cerrad.com firma CERRAD sp. z o.o., Dawid Cegłowski d.ceglowski 
@cerrad.com, firma CERRAD sp. z o.o.; www.cerrad.com; Robert Pacan, r.pacan@cerrad.com 
firma CERRAD sp. z o.o. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju: Szybka Ścieżka nr umowy: POIR.01.02.01-00-0503/19-00”. 

Opracowane zostały, innowacyjne rozwiązania procesowe (zastąpienie metody 
„na mokro” metodą „na sucho”), umożliwiające zawrócenie całości odpadu mięk-
kiego powstającego na etapie formowania produktu, a następnie wykorzystanie 
tego odpadu do wytworzenia pełnowartościowych, zachowujących wysokie parametry 
fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe oraz wytworzenie produktu ceramicznego 
zgodnego z Normą branżową EN 14411. 

Wysiłek badawczy poświęcony zostanie także stworzeniu nowej wiedzy z zakresu 
technologii produkcji, która zostanie zweryfikowana poprzez przeprowadzenie pro-
dukcji testowej na pilotażowej linii technologicznej. Jej skonstruowanie jest niezbędne 
do potwierdzenia osiągniecia celów Projektu – uzyskania zakładanych parametrów 
nowego produktu. 

Zmiana procesu technologicznego wpłynie na jakość i efektywność produkcji. 
Dzięki wprowadzonej innowacji szacuje się oszczędność zużycia wody na poziomie 
750 m3 miesięcznie oraz gazu na poziomie 43 000 m3 miesięcznie. Wykorzystanie 
metody zawracania braków miękkich „na sucho” daje także bardzo istotny aspekt 
prośrodowiskowy. Redukcja zużycia wody przyczyni się do zminiejszenia emisji CO2 
wytwarzanego podczas suszenia leiwa tradycyjnymi metodami.  

Przegląd metod projektowania maszyn 

Maciej Bajor, bajor@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza, www.agh.edu.pl 

Niniejsza praca przedstawia znane obecnie metody projektowania, wyjaśniając 
przy tym pojęcia: metoda, metodyka i metodologia projektowania w odniesieniu do 
projektowania maszyn. Wkład w rozwój metod projektowania, a tym samym 
w rozwój metodologii projektowania, został tu przedstawiony historycznie od czasów 
wynalezienia koła. Kolejno naświetlony został udział w rozwoju metod projekto-
wania takich uczonych jak: Filon z Bizancjum, Archimedes, Ktesibios i Heron 
z Aleksandrii, Al-Jazari, Witruwiusz, Leonardo Da Vinci, Franz Reuleaux. Następnie 
opisano metody projektowania: Kesselringa, Tschochnera, Niemanna, Matouska, 
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Leyer’a, Hansena, Dietrycha, Glegga, Hubki i Edera, Pagla i Beitza, metodę 
projektowania adaptacyjnego, metodę Suh’a, DFMA, DSM oraz metodę Ullmana. Na 
koniec wyszczególniono metody wspomagające projektowanie w formie narzędzi, 
dostępnych w obecnie stosowanych oprogramowaniach CAD. Do narzędzi tych 
zaliczono: MES, CFD, oraz analizę narzuconych przez projektanta więzów 
kinematycznych.  

Przepływ roztworów mieszanin polimerów o zróżnicowanej 
sztywności łańcucha przez złoże cząstek kulistych 

Sylwia Różańska, sylwia.rozanska@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii 
Chemicznej, Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej, www.fct.put.poznan.pl; Jacek Różański, 
jacek.rozanski@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład 
Inżynierii i Aparatury Chemicznej, www.fct.put.poznan.pl; Patrycja Wagner, patrycja.wagner 
@put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Inżynierii 
i Aparatury Chemicznej, www.fct.put.poznan.pl; Ewelina Warmbier, ewelina.warmbier 
@doctorate.put.poznan.pl, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład 
Inżynierii i Aparatury Chemicznej, www.fct.put.poznan.pl 

Podczas przepływu przez złoże porowate płyn ulega zarówno ścinaniu, jak i rozcią-
ganiu. Wpływ deformacji wzdłużnej na starty ciśnienia ujawnia się głównie w przy-
padku, gdy w roztworze znajduje się polimer o łańcuchu giętkim (np. poli(tlenek 
etylenu, PEO)), natomiast w przypadku polimeru o łańcuchu półsztywnym (np. 
hydroksyproplylometyloceluloza, HPMC) wpływ ten jest niewielki, lub nie występuje. 

Celem pracy była analiza wartości strat ciśnienia podczas przepływu przez złoże 
porowate roztworów polimerów różniących się giętkością łańcucha i średnią masą 
cząsteczkową, oraz ich mieszanin. Jako polimer elastyczny wykorzystano poli(tlenek 
etylenu, M = 2·106; 4·106 oraz 8·106 g/mol.), a jako polimer półsztywny wyko-
rzystano hydroksypropylometylocelulozę (HPMC). W przypadku mieszanin polimerów 
badania prowadzono dla roztworów PEO o masie cząsteczkowej M = 4·106 g/mol, 
a stosunek obu polimerów (HPMC/PEO) procentowo wynosił odpowiednio: 50/50; 
75/25; 25/75. Sumaryczne stężenie obu polimerów w mieszaninie wynosiło 0,4% wag.  

Przedstawione w pracy wyniki badań doświadczalnych wskazują, że w prze-
pływie ścinającym zarówno elastyczne jak i półsztywne roztwory polimerów zachowują 
się jak płyny rozrzedzane ścinaniem, natomiast w przepływie rozciągającym polimery 
elastyczne wykazują właściwości płynów zagęszczanych rozciąganiem, a polimery 
półsztywne rozrzedzanych rozciąganiem. Wykazano. że nawet niewielki udział 
elastycznych łańcuchów PEO w mieszaninie powoduje znaczny wzrost wartości 
współczynnika oporu, w stosunku do czystego roztworu HPMC. Świadczy to 
o dominującym charakterze elastycznych łańcuchów PEO, które w znacznym stopniu 
ulegają rozciąganiu w przestrzeniach złoża porowatego.  
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Rola silanizacji proszków o właściwościach magnetycznych 
w funkcjonalizacji kompozytów silikonowych 

Joanna Niewęgłowska, 72062@student.pb.edu.pl, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział 
Mechaniczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl; Anna Powojska, a.powojska 
@doktoranci.pb.edu.pl, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika 
Białostocka, www.pb.edu.pl; Joanna Mystkowska, j.mystkowska@pb.edu.pl, Instytut Inżynierii 
Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl 

Rozwój inżynierii materiałowej daje możliwość opracowania i aplikacji nowych 
rodzajów biomateriałów w medycynie. Trwają nieustanne prace w kierunku 
poszukiwania innowacyjnych, sfunkcjonalizowanych materiałów o właściwościach 
biofunkcjonalnych. W tej grupie znajdują się materiały kompozytowe, w tym kom-
pozyty o osnowie silikonowej zbrojone cząstkami o właściwościach magnetycz-
nych. Ich aplikacja wynika z obiecujących sumarycznych właściwości tej grupy 
materiałów. Trwają prace w kierunku ich wykorzystania do budowy zminiatury-
zowanych, miękkich robotów sterowanych polem magnetycznym o docelowych apli-
kacjach m.in. w chirurgii. Ta grupa kompozytów stanowi stosunkowo nowe rozwią-
zanie, stąd prowadzone są liczne badania w kierunkach ich dalszego rozwoju. Na 
podstawie przeglądu literaturowego oraz dotychczasowych badań doświadczalnych 
zanotowano konieczność poprawy kompatybilności (adhezji) polimerowej części 
organicznej oraz nieorganicznego napełniacza proszkowego za pomocą fazy wiążącej 
w postaci silanu. Celem niniejszej pracy było wskazanie konieczności zastosowania 
silanizacji cząstek proszków o właściwościach magnetycznych poprzedzającej etap 
wytwarzania kompozytów. W pracy omówiono metody silanizacji proszków tego 
typu. Przedstawiona tematyka wpisuje się w obecne trendy badań mających na celu 
zbadanie właściwości nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie siliko-
nowej wzmacnianych cząstkami magnetycznymi, w kierunku możliwości ich 
aplikacji w medycynie.  

Finansowanie w ramach  projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Poli-
techniki Białostockiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  Umowa nr: POWR.03.05.00-00-Z220/17, Działanie 3.5 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020. 

Separacja drobnoziarnistych materiałów. Przegląd metod 
Yurii Delikhovskyi, ydeli@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra 
Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowi; Łukasz Wójcik, 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, 
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie 

Praktycznie każda gałąź przemysłu spotyka się z potrzebą oddzielenia jednych 
materiałów od innych. Wzbogacanie w górnictwie czy wydzielenie zanieczyszczeń 
ze związków w przemyśle chemicznym jest jednym z najważniejszych etapów 
w procesach produkcyjnych. Opracowaniu nowych i udoskonaleniu istniejących 
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separatorów poświęca się dużą uwagę, w wyniku czego otrzymuje się coraz głębszą 
wiedzę w zakresie fizycznej natury zjawisk i procesów zachodzących podczas separacji. 
Nowoczesne separatory są wysoce wydajnymi aparatami, w których prawie wszystkie 
procesy są regulowane i są zautomatyzowane, a wiedza o zasadach działania tych 
rządzeń jest niezbędna dla prawidłowej ich konfiguracji. W pracy zostały zapre-
zentowane podstawowe metodyki stosowane podczas separacji i zjawiska na których 
one bazują. Przedstawiono ogólną klasyfikację metod separacji oraz podano przy-
kłady zastosowań. Głównie uwagę zwrócono na suche metody separacji, a także 
wyjaśniono zalety ich stosowania w porównaniu z mokrymi metodami.  

System monitorowania i predykcji stanu zanieczyszczenia powietrza 
pyłami PM10 oparty o sztuczne sieci neuronowe 

Andrzej Sawicki, asawicki@ansl.edu.pl, Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych, Aka-
demia Nauk Stosowanych w Łomży, ansl.edu.pl; Aneta Wiktorzak, awiktorzak@ansl.edu.pl, Wydział 
Nauk Informatyczno-Technologicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, ansl.edu.pl 

Praca przedstawia realizację systemu do monitorowania stanu zanieczyszczenia 
powietrza oraz budowę algorytmów predykcji zanieczyszczenia powietrza pyłami 
PM10 w ciągu kolejnych 24 godzin w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. Zada-
niem systemu jest informacja o stanie oraz prognoza zanieczyszczenia powietrza 
na terenie objętym monitoringiem.  

System monitorowania zawiera indywidualnie zaprojektowane i zrealizowane 
czujniki realizujące pomiar stanu stężeń takich zanieczyszczeń jak PM10, PM2,5, 
SO2, NO2 oraz rejestrację warunków pogodowych, takich jak temperatura, wilgotność 
i ciśnienie. Dane są przesyłane do centralnego serwera bazodanowego w oparciu 
o protokół MQTT. Dodatkowe informacje pogodowe na ternie objętym monitoringiem 
zanieczyszczeń są pobierane z serwisów pogodowych IMGW oraz openwethermap. 
Zebrany zestaw informacji o zanieczyszczeniach jest podstawą systemu predykcji 
zanieczyszczeń.  

System predykcji zanieczyszczenia powietrza oparty jest o rekurencyjną siec 
neuronową typu LSTM. Predykcja dotyczy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 
na terenie objętym monitoringiem z jednodniowym wyprzedzeniem. Do prognozo-
wania wykorzystano parametry meteorologiczne ze względu na ich zachowanie 
sprzyjające rozprzestrzenianiu się oraz stężenia zanieczyszczeń. Z badań wynika, 
że sieć LSTM lepiej radzi sobie z problemem prognozy zanieczyszczeń powietrza od 
zwykłej sieci rekurencyjnej RNN, ponieważ ma większą zdolność do dokładnego 
wychwytywania trendów czasowych.  

Technologia hydrometalurgicznego odzysku ołowiu z osadów 
po ługowaniu koncentratów cynkowych 

Szymon Orda, szymon.orda@luksiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali 
Nieżelaznych, Centrum Hydroelektrometalurgii, www.imn.gliwice.pl; Andrzej Chmielarz, 
andrzej.chemielarz@luksiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieże-
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laznych, Dyrektor Centrum Metalurgii, www.imn.gliwice.pl; Mateusz Ciszewski, mateusz.ciszewski 
@luksiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Hydro-
elektrometalurgii, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-
sejda@luksiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Dyrektor 
Centrum Hydroelektrometalurgii, www.imn.gliwice.pl; Michał Drzazga, michal.drzaga 
@luksiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum 
Hydroelektrometalurgii, www.imn.gliwice.pl 

W przedstawionej pracy zaproponowano technologię hydrometalurgicznego 
odzysku ołowiu z osadów poługowniczych zawierających siarczan(VI) ołowiu(II). 
Zaproponowana technologia uwzględniała odzysk ołowiu poprzez ługowanie osadów 
z wykorzystaniem roztworu aminy alifatycznej, która wykazuje duże powinowactwo 
do odzyskiwanego metalu. Przedstawiony schemat technologiczny procesu obejmuje 
takie etapy jak: ługowanie osadu, karbonację i zakwaszanie uzyskanego roztworu 
oraz regenerację aminy. Głównym produktem całego procesu był węglanu ołowiu(II), 
który został wykorzystany jako wsad w procesie przetopu. Niesie to za sobą 
korzyści w postaci obniżenia temperatury przetopu, mniejszej energochłonności 
oraz obniżenie emisji tlenków węgla, azotu i siarki do atmosfery. Dodatkowo na 
etapie regeneracji aminy powstawał drugi z produktów handlowych – gips 
o czystości handlowej. Z kolei zregenerowana amina została ponownie zawracana 
do kolejnych cyklów całego procesu. Dzięki temu odzysk ołowiu z wykorzystaniem 
zaproponowanej technologii charakteryzuje się brakiem emisji odpadów, co wpisuje się 
w zasady zrównoważonego rozwoju.  

Technologia procesu elektrorafinacji miedzi 

Patrycja Kowalik, patrycja.kowalik@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, 
dorota.kopyto@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Wojciech Simka, wojciech.simka@polsl.pl, 
Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Śląska, www.polsl.pl 

Elektrolityczna rafinacja miedzi jest jednym z najstarszych procesów elektro-
chemicznych stosowanych w przemyśle. Proces ten jest końcową operacją oczysz-
czania miedzi, otrzymywanej na drodze ogniowej, z towarzyszących jej domieszek. 
Obecnie około 80% światowej produkcji miedzi otrzymuje się przy wykorzystaniu 
metody pirometalurgicznego wytopu i procesu elektrorafinacji. W Polsce rocznie 
produkowane jest ponad 550 tys. ton miedzi elektrolitycznej. 

Przebieg procesu elektrorafinacji miedzi, uzyskiwana jakość i czystość miedzi 
katodowej oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne procesu uzależnione są od: 
składu elektrorafinowanych anod i elektrolitu, gęstości prądu, temperatury, natężenia 
przepływu i sposobu dystrybuowania elektrolitu przez wanny, zastosowanej katody 
początkowej, rodzaju i aktywności substancji organicznych (inhibitorów) wprowa-
dzanych do elektrolitu miedziowego. 
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Poster dotyczący technologii procesu elektrorafinacji miedzi jest częścią projektu 
doktorskiego realizowanego w ramach IV edycji Programu „Doktorat Wdro-
żeniowy” finansowanego przez MNiSW. Pracę zrealizowano w ramach środków 
subwencyjnych Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Spr. Nr 8148/21).  

Układ umożliwiający badanie właściwości fizycznych i mechanicznych 
materiałów w prototypowym urządzeniu do pneumokulkowania 

Bartosz Zdeb, bzdeb@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski;  
Piotr Prach, prachpiotr@gmail.com; Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie 

Praca zawiera projekt i wykonanie układu nadawania obrotów, a równocześnie 
ruchu posuwisto zwrotnego w prototypowym urządzeniu do pneumokulkowania. 
Pneumokulowanie jest odmianą kulkowania strumieniem stalowych kulek napędza-
nych sprężonym powietrzem. Zaletą metody pneumokulkowania jest jej prostota 
oraz to, że proces ten może być realizowany przy wykorzystaniu urządzeń komo-
rowych o małych gabarytach. Proces pneumokulowania charakteryzuje się również 
dobrą sterowalnością oraz niskimi kosztami. W pracy przedstawiono opracowania 
założeń, dobór materiałów, proces wykonania i montażu wraz z układem sterowania 
oraz możliwości wykonywania badań wykorzystując urządzenie. Przedstawiono 
przykładowe wyniki tj. prędkość poruszania się kulek stalowych wykorzystując ultra-
szybką kamerę. Urządzenie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych 
z wynikiem zadawalającym, tzn. że spełnia wszystkie założone wymagania. Obecnie 
to urządzenie jest jednym z nielicznych w kraju. Jest możliwość wykorzystywania 
go w celach dydaktycznych w toku kształcenia na uczelniach technicznych, a także 
do prac naukowo-badawczych nad procesami kulkowania strumieniowego.  

Włókna celulozowe o dwuzakresowych właściwościach 
luminescenycjnych jako zabezpieczenia przed podrabianiem 

Agata Szczeszak, agata_is@amu.edu.pl, Zakład Ziem Rzadkich, Wydział Chemii, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Nina Kaczorowska, nina.kaczorowska@amu.edu.pl, 
Zakład Ziem Rzadkich, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Emilia 
Śmiechowicz, emilia.smiechowicz@p.lodz.pl, Katedra Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Tech-
nicznej i Chemii Materiałów Polimerowych, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów, Politechnika Łódzka; Martyna Marszał, 219048@edu.p.lodz.pl, Katedra Inżynierii 
Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych, Wydział Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka 

Przeprowadzono modyfikację włókien celulozowych typu Lyocell w kierunku 
nadania im dwuzakresowych właściwości luminescencyjnych. W tym celu jako mody-
fikator zastosowano związek luminescencyjny o strukturze Ba2V2O7 domieszko-
wanej jonami Yb3+, Ho3+, który emituje światło widzialne pod wpływem na-
świetlania wiązką lasera (980 nm), jak również promieniowaniem UV (365 nm). 
Modyfikator wprowadzono do matrycy celulozowej włókien w trakcie procesu ich 
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otrzymywania. Głównym celem przeprowadzonej modyfikacji włókien było otrzymanie 
dwuzakresowych włókien luminescencyjnych mających zastosowanie jako materiał 
do zabezpieczania przed podrabianiem np. papierów wartościowych. Przeprowadzono 
badania strukturalne i morfologiczne nanocząstek modyfikatora w oparciu o dy-
fraktogramy proszkowe uzyskane z użyciem promieniowania rentgenowskiego oraz 
obrazy z transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM). W oparciu o obrazy 
TEM włókien wykonano analizę rozmieszczenia i kształtu modyfikatora w matrycy 
włókien. Oznaczono parametry fizykomechaniczne włókien modyfikowanych okre-
ślając ich wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie względne. Otrzymano 
luminescencyjne włókna celulozowe charakteryzujące się barwną emisją aktywowaną 
odpowiednią długością promieniowania, charakterystyczną dla jonów lantanowców 
obecnych w modyfikatorze oraz matrycy wanadanowej.  

Wpływ geometrii komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym 
na parametry procesu spalania 

Bartłomiej Drabik, b.drabik@uthrad.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej i Mechatroniki, Wydział 
Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 
www.wm.uniwersytetradom.pl 

Wykonanie opracowania wymagało wykorzystania programu do analizy CFD. 
Zaproponowany został numeryczny model komory spalania silnika AVL 5402.100 
z założeniem maksymalnego uproszczenia kształtu denka tłoka. Wykonano 
symulacje numeryczne procesu spalania dla zakresu prędkości obrotowych  
n = 1200÷3300 obr/min. Prędkość 1200 obr/min odpowiada maksymalnemu mo-
mentowi obrotowemu silnika AVL 5402.100. Parametry charakteryzujące spalanie 
w rozważanej jednostce otrzymane drogą symulacji numerycznej zostały porównane 
z wynikami doświadczenia eksperymentalnego przeprowadzonego na stanowisku 
hamowni silnikowej w takich samych zakresach prędkości obrotowych. Porównując 
maksymalne wartości ciśnień spalania symulowanego procesu ze zmierzonymi na 
stanowisku hamowni stwierdzono w rozważanym zakresie prędkości obrotowych 
silnika n, że te uzyskane drogą eksperymentu były wyższe średnio o 3,31%. Wniosek 
ten potwierdziły następnie analizy porównawcze wartości średnich ciśnień indyko-
wanych, mocy użytecznych oraz sprawności ogólnych. W każdym z parametrów 
wyższy wynik charakteryzował rzeczywistą jednostkę badawczą. Zaproponowany 
model numeryczny umożliwia prowadzenie symulacji spalania również przy zasilaniu 
paliwami alternatywnymi po zastosowaniu właściwych modeli obliczeniowych.  

Wykorzystanie produktów ubocznych powstających  
 trakcie przemysłowego przetwórstwa wytłoków  

w celu uzyskania zamienników słodyczy 

Patrycja Łusiak, patrycja.lusiak@up.lublin.pl, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Paweł Sobczak, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
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W ostatnich latach, dzięki modzie na zdrowe odżywianie nastąpił wzrost 
spożycia owoców, warzyw, przecierów oraz koktajli, których produkcja wiąże się 
bezpośrednio z powstawaniem wytłoków. Przyjmując, iż wytłoki, które powstają 
podczas produkcji soków, stanowią zaledwie 20% zużytego surowca, w każdym 
sezonie powstaje ich aż 630 tys. ton. Powtórne wykorzystanie tych produktów 
stanowi duży problem w przetwórstwie. Liczne badania dowodzą, że wytłoki 
owocowe stanowią cenne źródło wielu substancji odżywczych. Są źródłem PUFA, 
substancji śluzowych, bogactwem aminokwasów, fitohormonów. Mogą być również 
źródłem takich składników jak błonnik, związki mineralne, witaminy, barwniki 
i aromaty. Zawierają liczne woski, aldehydy, alkohole i kwasy. Zawartość tych sub-
stancji zależna jest od rodzaju i stopnia przetworzenia surowca, zastosowanego 
procesu technologicznego oraz użytych urządzeń. Przeprowadzone dotąd badania 
wykazują, iż wytłoki jabłkowe na tle pozostałych poddanych analizie odpadów 
wywierają najkorzystniejszy wpływ na nasze zdrowie – zdolność wiązania jonów 
metali ciężkich. 

W badaniach podjęto próbę wykorzystania wytłoków jabłkowych i marchwiowych 
w produkcji batonów. Opracowana technologia pozwoliła na uzyskanie bogatej 
w wiele cennych substancji mieszanki stanowiącej przykładowy zamiennik powszech-
nie spożywanych słodyczy. Wyniki z przeprowadzonej analizy tekstury nie odstają 
od popularnych na rynku wyrobów, co pozwala wnioskować o ich akceptowalności 
pod względem teksturalnym.  

Wykorzystanie soczewek płynnych w układach optycznych 
przemysłowych systemów wizyjnych 

Bartosz Lenty, lenty@agh.edu.pl, Katedra Automatyzacji Procesów, Wydział Inżynierii Mecha-
nicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl 

Praca omawia zastosowanie sterowalnych soczewek płynnych w systemach 
wizyjnych. Dotychczasowe rozwiązania bazowały na wykorzystaniu obiektywów szkla-
nych o stałej ogniskowej. Zmiany ogniskowej układu realizowane były poprzez 
manualne względne przemieszczenie soczewek lub z zastosowaniem napędów. 
Zastosowane soczewki płynne polepszają dynamikę układu oraz redukują problemy 
związane z drganiami mechanicznymi. Praca bazuje na doświadczeniach wykonanych 
na stanowisku badawczym wyposażonym w soczewki w technologiach Electro-
wetting’u oraz z wykorzystaniem membrany elastycznej (ETL). W pracy omówione 
zostały wykorzystane technologie oraz porównane zostały obrazy cyfrowe uzyskane 
z ich wykorzystaniem. Pokazano wpływ soczewki sterowalnej na układ optyczny 
systemu wizyjnego oraz występujące aberracje optyczne. Wadą przeprowadzonych 
doświadczeń jest ich wykonanie dla dwóch układów o różnych parametrach matryc. 
Omówiono przykładowe zastosowania płynnych soczewek w odniesieniu do obra-
zowania 2D oraz możliwość wykorzystania serii obrazów o zmiennej ogniskowej do 
generowania obrazu 3D.  
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Wykorzystanie stałych odpadów garbarskich jako surowców wtórnych 
Dorota Gendaszewska, d.gendaszewska@ips.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Przemysłu Skórzanego, https://ips.lodz.pl;  Dorota Wieczorek, d.wieczorek@ips.lodz.pl, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, https://ips.lodz.pl 

Stałe odpady z branży skórzano-obuwniczej to m.in. odzierki, cyplowiny, strużyny, 
dwoiny chromowe czy osady ściekowe z przyzakładowych oczyszczalni ścieków. 
Utylizacja odpadów niegarbowanych nie stanowi większych problemów, gdyż prze-
twarza się je na żelatynę, kleje, folie, składniki pasz lub nawozów. Trudniejsze jest 
zagospodarowanie odpadów po procesie właściwego garbowania. Dokładna charak-
terystyka fizykochemiczna odpadów oraz określenie stopnia ich jednorodności 
pozwala na wytyczenie kierunku ich zastosowania. Celem pracy było dokonanie 
przeglądu możliwości zagospodarowania stałych odpadów garbarskich. W zeszłym 
stuleciu rozwiązaniem technologicznym utylizacji odpadów garbowanych była pro-
dukcja wtórnych i sztucznych skór przeznaczonych na elementy obuwia, galanterię, 
a także włóknin do tworzyw skóropodobnych. Kolejnym kierunkiem była hydroliza 
chemiczna wraz z możliwością uzyskania kolagenu do produkcji żelatyny, klejów 
czy hydrolizatów białkowych. Procesy te nie są ekonomiczne i nie spełniają odpo-
wiednich norm środowiskowych. Uzyskane wyniki z ostatnich lat wskazują, że 
produkty uboczne można zastosować zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, ale 
wymagają odpowiedniej obróbki wstępnej. Odpady garbowane znajdują zastosowanie 
jako surowce wtórne do produkcji biodiesla, biogazu, biopolimerów, adsorbentów 
i do zastosowania w rolnictwie. Tego rodzaju odpady mogą również mieć zastoso-
wanie przy ekstrakcji związków o znaczeniu przemysłowym, izolacji mikroorganizmów 
przydatnych przemysłowi i produkcji enzymów oraz jako dodatków do pasz.  

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako technologii wspierającej 
proces monitorowania i analizy przekazów medialnych 

Waldemar Jęśko, waldemarj@man.poznan.pl, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 
www.pcss.pl; Ewa Kuśmierek, kusmiere@man.poznan.pl, Poznańskie Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowe, www.pcss.pl; Mariusz Owsianny, mowsianny@man.poznan.pl, Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, www.pcss.pl 

W pracy przedstawiony został kompleksowy system monitorowania przekazu 
pochodzącego z różnego rodzaju źródeł medialnych, wykorzystujący techniki uczenia 
maszynowego. Głównymi filarami systemu w aspekcie automatyzacji procesu 
przetwarzania materiałów multimedialnych, są: rozpoznawanie mowy, rozpozna-
wanie obrazów oraz rozpoznawanie tekstu. Rozpoznawanie mowy pozwala uzyskać 
transkrypcję wypowiedzi w postaci tekstu. Przetwarzanie obrazu (statycznego lub 
strumienia wideo) ma na celu wykrycie obecności wskazanych obiektów oraz roz-
poznanie tekstu prezentowanego w obrazie. Uzyskana w ten sposób maszynowo 
interpretowalna reprezentacja materiałów pozwala na ich indeksowanie oraz dalszą 
automatyczną analizę. W ramach każdego z trzech przedstawionych obszarów 
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przetwarzania materiałów, system osiągnął skuteczność na poziomie co najmniej 
80% w odniesieniu do testowanych rzeczywistych przypadków. Przedstawiony został 
również wpływ zastosowania opisanego systemu na jakość oraz szybkość przetwa-
rzania materiałów multimedialnych, w oparciu o jego praktyczne wdrożenie w pod-
miocie komercyjnym. Uzyskane wyniki badań oraz efekty wdrożenia docelowego 
systemu potwierdzają zasadność oraz znaczące zalety zastosowania technik 
sztucznej inteligencji w obszarze monitorowania mediów.  

Wykorzystanie technologii druku 3D  
przy produkcji samodziałowej broni palnej 

Filip Jurek, roman71nowak71@gmail.com, Koło Naukowe Historyków Wojskowości, Wydział 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, https://hist.uni.wroc.pl/; 
Grażyna Bodalska, mucha2001mucha@gmail.com, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny, https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-lekarskiego-z-oddzialem-
lekarsko-dentystycznym-w-zabrzu/ 

Szybki rozwój i łatwa dostępność nowych technologii wytwarzania sprawia że 
wykorzystywane one będą przestępczo. Celem pracy była odpowiedź na pytanie czy 
dzięki technologii druku 3D możliwe jest ominięcie restrykcji i wytworzenie 
sprawnej broni palnej. Nakreśla się też konsekwencje takich działań; szczególnie 
uwzględniając sytuację w której druk 3D pozwala na pominięcie wykorzystania 
tradycyjnie wytworzonych „istotnych części broni – ICB” (vide Ustawa o Broni 
i Amunicji). Pokazano główne cechy techniczne takiej broni, określając jej wady 
i zalety – z punktu widzenia jej przestępczego wykorzystania. Materiał – literaturę 
tematu oraz udostępniane w Sieci informacje/plany niezbędne przy wytwarzania 
takiej broni – poddano krytycznej analizie. Ustalono, że broń wytworzona dzięki 
drukowi 3D, bez użycia ICB lub innych metod obróbki materiału, ma ograniczone 
wartości użytkowe – jest ona jednostrzałowa, zasilana słabą amunicją w typie .22 
LR; wbrew istniejącym obawom nadal może zostać wykryta detektorami metalu. 
Użycie technik innych niż druk 3D, np. ECM (Electrochemical Machining), może 
uzupełniać te konstrukcje zamiennikami części kontrolowanych. Pojawienie się takiej 
broni stawia wyzwanie przed twórcami prawa i kryminalistykami zajmującymi się 
balistyką. W takiej broni skutki jej działania nie będą znacząco odmienne od 
efektów użycia broni samodziałowej czy „prymitywnej” wytworzonej tradycyjnymi 
metodami.  

Wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa synteza materiałów 
do magazynowania wodoru w fazie stałej  

na przykładzie wodorku magnezu 
Agata Baran, agata.baran@wat.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Nowych 
Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Praca ma na celu przedstawienie nowej metody syntezy materiałów do magazy-
nowania wodoru w fazie stałej. Za pomocą wysokotemperaturowego, wysokociśnie-
niowego reaktywnego mielenia kulowego (HTPRM) wytworzono próbki wodorku 
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magnezu. Technika ta pozwala na mechaniczną syntezę materiałów w pełni 
kontrolowanej temperaturze (do 450°C) i ciśnieniu do 100 barów wodoru. Syntezę 
przeprowadzono w różnej temperaturze: temperatura pokojowa (RT), 100, 150, 
200, 250, 300 i 325°C podczas mielenia w planetarnym młynie kulowym pod 
ciśnieniem wodoru (>50 barów). W eksperymencie zastosowano łagodne warunki 
mielenia – 250 obr./min w czasie 2 h. Zbadano wpływ różnych temperatur na 
kinetykę syntezy i jej wynik. Zbadano morfologię cząstek, skład fazowy, wydajność 
reakcji i wielkość cząstek. Analizę przeprowadzono za pomocą skaningowej 
mikroskopii elektronowej (SEM), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) 
oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Uzyskane wyniki wykazały, że 
zwiększenie temperatury procesu znacząco poprawiło szybkość reakcji, co sugeruje 
duży potencjał tej techniki do mechanochemicznej syntezy materiałów.  

Znaczenie ekstrakcji rozpuszczalnikowej i wymiany jonowej 
w odzysku metali szlachetnych 

Karolina Pianowska, karolina.pianowska@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Joanna Kluczka, 
joanna.kluczka@polsl.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział 
Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Grzegorz Benke, grzegorz.benke 
@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Goc, karolina.goc@imn.lukasiewicz.gov.pl, 
Centrum Hydroelektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 
www.imn.gliwice.pl; Joanna Malarz, joanna.malarz@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydro-
elektrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; 
Michał Babiński, michal.babinski@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektrometalurgii, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna 
Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-sejda@imn.lukasiewicz.gov.pl, Centrum Hydroelektro-
metalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl 

Metale szlachetne to grupa metali, które w stanie czystym można otrzymać wy-
łącznie metodami hydrometalurgicznymi, takimi jak metody strąceniowe, ekstrakcja 
rozpuszczalnikowa czy wymiana jonowa. Spośród wymienionych, najstarsze są 
metody strąceniowe, stosowane w światowych rafineriach do połowy lat 70. XX wieku. 
Duża ilość zanieczyszczeń i przeszkadzające reakcje współstrącania wymuszały sto-
sowanie wielu operacji rafinacji, co sprawiało, że proces był żmudny i czaso-
chłonny. 

W późniejszych latach szczególne znaczenie zyskały ekstrakcja rozpuszczalni-
kowa oraz wymiana jonowa. Duża szybkość reakcji, wysoka selektywność i czystość 
otrzymywanych produktów, spowodowały, iż techniki te z powodzeniem są 
stosowane w rafineriach metali szlachetnych na całym świecie (m.in. Anglo Platinum 
Corporation, Rand Refinery, Johnson Matthey). Ponadto znanych jest wiele skutecz-
nych ekstrahentów, w tym alkilowe aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe, metylo-
izobutyloketon czy fosforan tributylu, oraz żywic jonowymiennych – Puromet MTS 
9200, Puromet MTS 9850. 
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Niniejszy przegląd skupia najważniejsze aspekty dotyczące zastosowania eks-
trakcji cieczowej oraz wymiany jonowej w selektywnym odzysku wybranych metali 
szlachetnych, w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe oraz wybrane schematy 
technologiczne. 

Praca jest częścią projektu doktorskiego finansowanego przez MNiSW. Praca 
została zrealizowana w ramach środków subwencyjnych Sieci Badawczej Łuksiewicz – 
IMN na rok 2021 (sprawozdanie nr 8150/21). 
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