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1. Dane personalne 
 

Imię i nazwisko :  Roszko Marek Łukasz 

Miejsce pracy : Zakład Analizy Żywności  

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im prof. Wacława 

Dąbrowskiego w Warszawie,   

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 
 

29.06.2007 Magister inżynier, Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, praca magisterska pt. „Występowanie 

izomerów trans- kwasów tłuszczowych w wybranych grupach produktów 

spożywczych” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława W. 

Obiedzioskiego. Praca wyróżniona.  

 

25.11.2011 Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, 

Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

praca doktorska pt. „Występowanie polichlorowanych bifenyli oraz 

polibromowanych eterów difenylowych w tłuszczu mlecznym” wykonana pod 

kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława W. Obiedzioskiego. Praca wyróżniona.  
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych 
 
11.2011 – obecnie 
Stanowisko: ADIUNKT 
Miejsce zatrudnienia: Zakład Analizy Żywności, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – 
Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie 
 
11.2009 – 11.2011 
Stanowisko: ASYSTENT 
Miejsce zatrudnienia: Zakład Analizy Żywności, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – 
Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie 
 
03.2007 – 11.2009 
Stanowisko: TECHNOLOG 
Miejsce zatrudnienia: Zakład Analizy Żywności, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – 
Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

jest jednotematyczny cykl siedmiu publikacji naukowych. 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego 

„Trwałe zanieczyszczenia organiczne w żywności : metody badao, występowanie oraz przemiany 

degradacyjne”   

b. Publikacje wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej 

H1. Roszko M., Szymczyk K., Jędrzejczak R. Separation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans, 

non-ortho/mono/di/tri/tetra-ortho-polychlorinated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers 

groups of compounds prior to their determination with large volume injection gas chromatography-

Quadrupole ion storage tandem mass spectrometry, Anal Chim Acta 2013, 799, 88-98. [MNiSW = 

40][IF = 4,517] 

H2. Roszko M., Jędrzejczak R., Szymczyk K. Polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated 

diphenyl ethers (PBDEs) and organochlorine pesticides in selected cereals available on the Polish 

retail market, Sci Total Environ 2014, 466-467, 136-151. [MNiSW = 35][IF = 4,099] 

H3. Roszko M., Szymczyk K., Jedrzejczak R. Influence of hen breeding type on PCDD/F, PCB & PBDE 

levels in eggs, Sci Total Environ 2014, 487, 279-289. [MNiSW = 35][IF = 4,099] 

H4. Roszko M., Szymczyk K., Jȩdrzejczak R. Simultaneous separation of chlorinated/brominated 

dioxins, polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and their methoxylated 

derivatives from hydroxylated analogues on molecularly imprinted polymers prior to gas/liquid 

chromatography and mass spectrometry, Talanta 2015, 144, 171-183. [MNiSW = 40][IF = 3,545]  

H5. Roszko M., Szymczyk K., Jędrzejczak R. Photochemistry of tetra- through hexa-brominated 

dioxins/furans, hydroxylated and native BDEs in different media Environ Sci Poll Res 2015 DOI 

10.1007/s11356-015-5065-7 [MNiSW = 30][IF = 2,828] 

H6. Roszko M., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R. Fate of PBDEs during food processing: Assessment of 

formation of mixed chlorinated/brominated diphenyl ethers and brominated dioxins/furans J Environ 

Sci Health B 2015, 50, 884-895 [MNiSW = 20][IF = 1,202] 
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H7. Roszko M., Szymczyk K., Rzepkowska M., Jedrzejczak R. Preliminary study on brominated 

dioxins/furans and hydroxylated/methoxylated PBDEs in Baltic cod (Gadus morhua) liver. 

Comparison to the levels of analogue chlorinated co-occurring pollutants Mar Pollut Bull 2015, 96, 

165-175. [MNiSW = 40][IF =2,991]  

Łączny Impact Factor (IF) dla siedmiu prac wynosi 23,281. Suma punktów według polskiej oceny 

czasopism MNiSW wynosi 240. Wartośd IF podano zgodnie z rokiem publikacji. W przypadku 

publikacji z roku 2015, dla których IF nie został obliczony, podano ostatni aktualny IF. Punktację 

podano zgodnie z listą MNiSW, zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku publikacji. 

 

Praca *H2+ została wykonana w ramach projektu  N N312 102738, natomiast prace *H4+ – [H7] 

zrealizowano w ramach projektu IP2012 054572. Wkład wnioskodawcy w ww. publikacje obejmuje: 

autorstwo hipotez i koncepcji badao, wykonanie doświadczeo oraz oznaczeo, analizę i opracowanie 

wyników, wyciągnięcie wniosków i napisanie rękopisów (załączono oświadczenia współautorów).  

 

c. Syntetyczne omówienie publikacji wchodzących w skład 

rozprawy 

Wprowadzenie 

 Trwałe zanieczyszczenia organiczne są to substancje różnorodnego pochodzenia, posiadające 

zróżnicowaną strukturę chemiczną i wykazujące trwałośd w środowisku oraz w tkankach organizmów 

żywych. Obecnośd większości substancji tego typu w środowisku jest efektem działalności człowieka. 

Co więcej w wielu przypadkach, pomimo zaprzestania ich wytwarzania i stosowania na skalę 

przemysłową, powszechna jest ich obecnośd w różnych rodzajach matryc abiotycznych  

i biologicznych, jako konsekwencja historycznego ich uwalania do środowiska.  

 Negatywne konsekwencje coraz silniejszej chemizacji środowiska naturalnego zmuszają do 

podejmowania działao o zasięgu globalnym, w celu zapobieżenia lub co najmniej ograniczenia 

negatywnych skutków tego zjawiska. Przykładem tego rodzaju inicjatywy jest międzynarodowy 

traktat ratyfikowany w roku 2001, znany jako „Konwencja Sztokholmska”, funkcjonujący w ramach 

programu środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nadrzędnym celem powyższego 

aktu jest ochrona zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami 

rozpraszania w środowisku trwałych zanieczyszczeo chemicznych zarówno ze źródeł przemysłowych, 

jak i komunalnych. Konwencja Sztokholmska w swojej podstawowej formie, ratyfikowanej w roku 

2001 przez większośd paostw sygnatariuszy, obejmowała 12 substancji chemicznych, w tym 

polichlorowane bifenyle, niektóre pestycydy chloroorganiczne oraz dioksyny i furany, które uznano  
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za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Zakres Konwencji został w roku 

2009 rozszerzony o 9 substancji, w tym częśd związków z grupy polibromowanych eterów 

difenylowych.  

 Główny obszar prowadzonych przez mnie badao obejmuje polibromowane etery difenylowe 

(PBDE), polichlorowane bifenyle (PCB), a także chlorowane dibenzo-p-dioksyny oraz dibenzo-furany 

(PCDD/F) oraz ich bromowane odpowiedniki (PBDD/F). PBDE to grupa syntetycznych substancji 

chemicznych stosowanych przemysłowo jako dodatki uniepalniające. Obecnie produkcja i stosowanie 

zarówno chlorobifenyli, jak i bromowanych eterów difenylowych, w tym eteru dekabromo 

difenylowego (BDE-209), jest zakazana lub ograniczona w większości krajów rozwiniętych. Preparaty 

techniczne zawierające PBDE są jednak nadal wytwarzane i powszechnie stosowane  w Chinach 

(Chen i wsp., 2012).  

 Pomimo iż dostępne wyniki badao dostarczają informacji o występowaniu PBDE, a także 

innych trwałych zanieczyszczeo organicznych w próbkach środowiskowych oraz produktach 

pochodzenia zwierzęcego, brak jest obszernych danych dotyczących występowania tych substancji  

w materiale roślinnym. Ponadto dostępne wyniki badao naukowych, dotyczące występowania 

polibromowanych eterów difenylowych w środowisku, wskazują, że substancje te mogą ulegad, 

naturalnym procesom degradacyjnym na skutek działania czynników fizykochemicznych. Sugeruje się 

również, że w pewnych warunkach możliwa jest transformacja cząsteczek części kongenerów PBDE  

z wytworzeniem bromowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów. Brak jest natomiast informacji  

o kierunku tego typu przemian zachodzących pod wpływem czynników fizykochemicznych  

w żywności. Wyniki dostępnych prac odnoszą się ponadto w większości przypadków do doświadczeo 

prowadzonych z zastosowaniem wysokich stężeo tych substancji, nieodzwierciedlających ich 

rzeczywistych, środowiskowych poziomów. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto badania nad 

metodami oznaczania trwałych zanieczyszczeo organicznych i ich pochodnych w żywności oraz 

występowaniem i przemianami tych substancji.   

Celem głównym monotematycznego cyklu publikacji była ocena wpływu tła środowiskowego 

polibromowanych eterów difenylowych oraz innych wybranych trwałych zanieczyszczeo 

organicznych na obecnośd tych substancji oraz produktów ich degradacji w żywności.    

Osiągnięcie celu głównego było możliwe poprzez realizację celów szczegółowych, które 

obejmowały : 

 Opracowanie wieloskładnikowych metod pozwalających na oznaczanie PCB, PBDE i PCDD/F [H1]  

i PCB, PBDE, PCDD/F, PBDD/F i MeO-/OH-BDE/CB [H4+ w żywności z zastosowaniem technik 

chromatografii gazowej oraz ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej, sprzężonych  

ze spektrometrią mas.  
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 Ocenę występowania PCB i PBDE oraz wybranych insektycydów chloroorganicznych  

w reprezentatywnych produktach pochodzenia roślinnego *H2].  

 Ocenę wpływu sposobu chowu kur niosek na występowanie PCB, PBDE i PCDD/F w jajach kurzych 

[H3]. 

 Określenie wpływu czynników fizykochemicznych (temperatura, promieniowanie UV) na PBDE, 

na poziomach obserwowanych w środowisku i próbkach biologicznych, w warunkach 

modelowych [H5]. 

 Ocenę wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na poziom występowania PBDE  

w żywności [H6]. 

 Ocenę występowania bromowanych dibenzo-p-dioksyn oraz dibenzo-furanów oraz metoksy- 

i hydroksy- pochodnych PBDE w próbkach pochodzenia zwierzęcego *H4, H7].   

 Dla zrealizowania powyższych zadao wykonano szereg badao, które zaowocowały w latach 

2013-2015 opublikowaniem ich wyników w czasopismach naukowych oraz prezentacją na 

konferencjach krajowych i zagranicznych. 

 

Publikacja:  

Roszko M., Szymczyk K., Jędrzejczak R. Separation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans, non-

ortho/mono/di/tri/tetra-ortho-polychlorinated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers 

groups of compounds prior to their determination with large volume injection gas chromatography-

Quadrupole ion storage tandem mass spectrometry, Anal Chim Acta 2013, 799, 88-98.  

 Wszystkie badane grupy trwałych zanieczyszczeo należą do mikro-kontaminantów żywności,  

a ich obecnośd ma w dużej mierze charakter środowiskowy. Dobór metod i procedur analitycznych, 

wykorzystywanych do ich oznaczeo w produktach żywnościowych, musi uwzględniad co najmniej 

kilka aspektów. Są to duże, niejednorodne grupy związków homologicznych, silnie lipofilowych, 

skrajnie niepolarnych, odpornych na działanie większości czynników chemicznych. Próbki żywności  

i próbki środowiskowe są na ogół złożonymi matrycami. Problemem analitycznym w tego typu 

oznaczeniach jest zazwyczaj duża liczba kongenerów obecnych w próbce, co wymaga stosowania 

aparatury pomiarowej wystarczająco selektywnej dla uniknięcia interferencji między badanymi 

związkami. Analizowane substancje występują w żywności na bardzo niskim poziomie stężeo (w 

zakresie od pg kg-1 do µg kg-1), co dodatkowo implikuje koniecznośd użycia wysoce czułych  

i jednocześnie selektywnych układów detekcyjnych.  

 W ramach prowadzonych prac badawczych położono szczególny nacisk na opracowanie 

nowych oraz udoskonalenie i modyfikację istniejących metod i procedur badawczych, pozwalających 
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na oznaczanie badanych grup substancji z odpowiednią precyzją i dokładnością w złożonych 

matrycach środowiskowych oraz żywności. W większości dostępnych opracowao frakcjonowanie 

trwałych zanieczyszczeo organicznych prowadzone jest w celu wyizolowania frakcji wyłącznie dioksyn 

i non-orto podstawionych kongenerów od związków współobecnych w matrycy. PBDEs mogą byd 

relatywnie łatwo wyizolowane przy zastosowaniu chromatografii argentacyjnej (Ag+) (Hanxia i wsp. 

2006, Roszko i wsp. 2012). Istnieje natomiast niewiele opublikowanych procedur, opisujących 

frakcjonowanie PCB na osobne frakcje, zawierające di-, tri-, tetra-chloro podstawione kongenery, 

przy jednoczesnej izolacji PCDD/F oraz PBDE z zastosowaniem jednego układu kolumn 

preparatywnych. Referencyjną techniką analityczną stosowaną w analizie dioksyn  

i dioksynopodobnych PCB jest wysokorozdzielcza spektrometria mas, oparta o układ sektorów 

magnetycznych z jonizacją elektronową (Malavia i wsp. 2007, EC 2006) sprzężona  

z wysokorozdzielczą chromatografią gazową.  

 W ramach prowadzonych badao opracowano metodę izolacji, oczyszczania i frakcjonowania 

PCB, PBDE oraz PCDD/F z próbek o dużej masie, przed analizą techniką GC-IT/MS, tj. chromatografią 

gazową z niskorozdzielczym układem pułapki jonowej z zewnętrznym źródłem jonów. Zastosowany 

układ charakteryzuje relatywnie niska czułośd oraz wrażliwośd na skład matrycy, wywołującej tzw. 

efekty matrycowe, ze względu na oddziaływania naładowanych cząstek w analizatorze. 

 Metoda stanowi rozszerzenie oraz istotną modyfikację opracowanych wcześniej przeze mnie 

procedur, opartych o wykorzystanie membran półprzepuszczalnych do oczyszczenia próbek o dużej 

masie (Roszko i wsp. 2012), w celu uzyskania odpowiednio niskich wartości granic oznaczalności. 

Procedura pozwala na uzyskanie próbek o czystości niepowodującej powstawanie istotnego tła 

chromatograficznego lub interferencji, utrudniających proces rozdziału chromatograficznego lub 

analizy spektralnej. Zastosowanie układu kolumn opartych o modyfikowane nośniki krzemionkowe, 

tlenek glinu oraz węgiel grafityzowany pozwoliło na wyizolowanie i prowadzenia jednoczesnych 

oznaczeo zawartości PCDD/F/PCB/PBDE w próbkach rzeczywistych. Metoda została poddana 

walidacji w oparciu o analizę próbek wzbogaconych poszczególnymi analitami oraz certyfikowanego 

materiału odniesienia. Parametry statystyczne metody spełniały wymagania stawiane  

w rozporządzeniu 1883/2006 Komisji Europejskiej metodom stosowanym do urzędowej kontroli 

żywności w kierunku obecności dioksyn.  

 Wyniki uzyskane w ramach prowadzonych badao stanowiły podstawę do opracowania 

metody jednoczesnego oznaczania pochodnych hydroksylowych, metoksylowych polichlorowanych 

bifenyli, polibromowanych eterów difenylowych oraz ich natywnych analogów, a także chlorowanych 

i bromowanych dioksyn i furanów *H4+ w próbkach pochodzenia zwierzęcego. 
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Publikacja: 

Roszko M., Jędrzejczak R., Szymczyk K. Polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated diphenyl 

ethers (PBDEs) and organochlorine pesticides in selected cereals available on the Polish retail market, 

Sci Total Environ 2014, 466-467, 136-151. 

 Ze względu na swoją charakterystykę fizykochemiczną oraz zdolnośd do bioakumulacji, 

badane trwałe zanieczyszczenia organiczne znajdowane są głównie w tkance tłuszczowej zwierząt 

(Focant i wsp., 2004, 2005). Powyższe stwierdzenie jest również prawdziwe w przypadku większości 

badanych insektycydów chlororganicznych (HCH, HCB, DDE, DDT, DMDT, endryna, dieldryna, 

chlordan, heptachlor, aldryna). Narażenie ludzi na tego typu substancje występuje w większości 

przypadków głównie w konsekwencji pobrania ich wraz z żywnością pochodzenia zwierzęcego, tj. 

mięsa, ryb, mleka oraz jaj. Materiał roślinny jest natomiast podstawowym źródłem narażenia 

zwierząt (SCAN, Scientific Committee on Animal Nutrition, 6 November, 2000).  

 W pracy przeprowadzono ocenę występowania PCB i PBDE oraz wybranych insektycydów 

chloroorganicznych w wybranych grupach produktów pochodzenia roślinnego. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdzono generalnie małe zawartości badanych zanieczyszczeo chemicznych 

w badanych próbkach produktów pochodzenia roślinnego. W nielicznych przypadkach obserwowano 

podwyższone stężenia poszczególnych substancji. Obserwowane profile badanych kongenerów 

PCB/PBDE oraz insektycydów chloroorganicznych były zróżnicowane, co może wskazywad  

na występowanie różnych źródeł skażenia roślin. W przypadku produktów zawierających większy 

udział zewnętrznych warstw roślin, np. otrąb pszennych, stwierdzono statystycznie istotnie wyższe 

stężenia badanych związków, co może wskazywad na przeważający udział drogi atmosferycznej  

w strukturze źródeł zanieczyszczenia roślin trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi.  

 Wyniki uzyskane w ramach prowadzonych badao wskazują, że stężenia PBDE obserwowane  

w produktach pochodzenia roślinnego są niskie, w szczególności w odniesieniu do poziomów 

polichlorowanych bifenyli. PBDE wykrywano w badanym materiale z różną częstotliwością. BDE 209 

posiadał najwyższy udział w profilu kongenerów. Wysokim udziałem charakteryzowały się również 

odpowiednio BDE 99/47/153. Profil kongenerów w badanych próbkach materiału roślinnego był 

generalnie zbliżony do obserwowanego w próbkach pochodzenia zwierzęcego. Warto natomiast 

podkreślid, że profil/poziom stężeo PBDE obserwowany w badanym materiale może byd 

modyfikowany poprzez zachodzące transformacje tych substancji. Możliwe jest, że rozkład wyżej 

podstawionych kongenerów powoduje wzrost zawartości niżej podstawionych analogów. Powyższe 

może częściowo tłumaczyd zmiennośd obserwowanych profili kongenerów w badanych grupach 

żywności.  
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 Uzyskane wyniki badao zostały opracowane statystycznie w kierunku identyfikacji korelacji 

pomiędzy stężeniami badanych kongenerów. Zidentyfikowane zależności stężeo analizowanych 

kongenerów PBDE były rozbieżne z obserwowanymi dla PCB. Nie stwierdzono statystycznie istotnych 

korelacji pomiędzy stężeniami kongenerów PBDE o podobnym stopniu podstawienia lub 

kongenerami najczęściej znajdowanymi w badanych próbkach. Stwierdzono natomiast korelacje 

pomiędzy stężeniami wyżej podstawionych hepta-BDE z niżej podstawionymi tri-/tetra-BDE, jak 

również penta-/tetra-/, tetra-/hexa-BDE i hexa-/hepta-BDE. Taka obserwacja może wskazywad, że na 

profil kongenerów PBDE w materiale roślinnym silnie wpływają procesy odbromowania tych 

związków zachodzące w środowisku. W przypadku PCB stwierdzano statystycznie istotne korelacje 

występujące pomiędzy kongenerami o podobnym stopniu podstawienia, wynikające bezpośrednio  

ze źródeł tych substancji w środowisku i składu preparatów technicznych wyemitowanych 

historycznie.  

 

Publikacja: 

Roszko M., Szymczyk K., Jȩdrzejczak R. Simultaneous separation of chlorinated/brominated dioxins, 

polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and their methoxylated derivatives from 

hydroxylated analogues on molecularly imprinted polymers prior to gas/liquid chromatography and 

mass spectrometry, Talanta 2015, 144, 171-183. 

 Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas jest obecnie podstawową techniką 

stosowaną w analizie PCDD/F, PCB i PBDE. Powyższe techniki są również stosowane w analizie 

metoksylowych pochodnych tych substancji. Ze względu jednak na wyższą polarnośd, hydroksylowe 

pochodne PCB i PBDE mogą byd oznaczane techniką chromatografii gazowej dopiero  

po przeprowadzeniu ich w odpowiednie pochodne. Możliwe jest również wykorzystanie technik 

chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas do analizy substancji tego typu. Ostatnie 

rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie praco- i czasochłonnego etapu przeprowadzania badanych 

substancji w pochodne. Eliminuje ponadto ryzyko powstawania interferencji lub tła 

chromatograficznego (Kelly i wsp. 2008, Feo i wsp. 2013). Niestety jednak, metody oparte  

o wykorzystanie chromatografii cieczowej i spektrometrii mas, wykorzystywane do analizy 

pochodnych chlorobifenyli i eterów difenylowych, charakteryzuje najczęściej mała czułośd  

i selektywnośd (Feo i wsp. 2013, Chang i wsp. 2012). Jest to konsekwencja właściwości tych 

substancji, ilości współobecnych kongenerów oraz braku w cząsteczkach grup funkcyjnych łatwo 

ulegających jonizacji.  

 W ramach prowadzonych badao opracowano metodę jednoczesnego wyodrębniania  

i frakcjonowania badanych grup substancji przed analizą technikami GC/IT-MS i UPLC/TOF-MS  
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z jonizacją przez elektro-rozpylanie, stosując chloroform jako modyfikator wprowadzany do źródła 

jonów, w celu poprawienia wydajności jonizacji. Porównano wydajnośd wyodrębniania badanych 

substancji klasyczną metodą ekstrakcji oraz przy zastosowaniu polimerów z nadrukiem 

molekularnym. Zastosowanie kombinacji chromatografii argentacyjnej i adsorpcyjnej, opartej  

o węgiel grafityzowany, pozwoliło na izolację osobnych frakcji zawierających PBDE oraz bromowane 

analogi dioksyn i furanów. Poszczególne frakcje, zawierające badane związki wyizolowane za pomocą 

zaproponowanych procedur, charakteryzowała czystośd, pozwalająca na ich oznaczenie na poziomie 

niskich stężeo. Przeprowadzono walidację opracowanej metody analitycznej oraz dokonano wstępnej 

oceny występowania badanych grup substancji w wybranych próbkach tkanek zwierzęcych.  

Opracowana metoda badawcza pozwala na izolację i frakcjonowanie badanych grup 

chemicznych oraz ich znaczne zatężenie przed analizą technikami GC/LC-MS, co przekłada się na 

odpowiednio niskie granice oznaczalności, korespondujące ze stężeniami tych substancji  

w próbkach rzeczywistych. Metodę opartą o chromatografię cieczową charakteryzowała relatywnie 

niska rozdzielczośd w odniesieniu do hydroksylowanych chlorobifenyli oraz eterów difenylowych, 

jednak umożliwiała pominięcie uciążliwego procesu przeprowadzania tych substancji w pochodne. 

Pomimo obecności niewielkiej liczby kongenerów w badanych próbkach, obserwowano koelucje 

poszczególnych pasm chromatograficznych hydroksypochodnych. W przeprowadzonych badaniach 

po raz pierwszy wykorzystano polimery z nadrukiem molekularnym do izolacji hydroksylowych 

pochodnych PCB/PBDE.  

 

Publikacja: 

Roszko M., Szymczyk K., Jedrzejczak R. Influence of hen breeding type on PCDD/F, PCB & PBDE levels 

in eggs, Sci Total Environ 2014, 487, 279-289. 

 Przeprowadzono badania nad występowaniem PCDD/F, PCB i PBDE w jajach kurzych, 

pochodzących od kur niosek utrzymywanych w systemie klatkowym oraz wolnowybiegowym.  

W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono statystycznie istotnie wyższe zawartości PCDD/F w jajach 

pobranych od kur wolnowybiegowych w porównaniu z jajami pobranymi od kur z chowu klatkowego. 

Podstawowym źródłem narażenia kur niosek na PCDD/F, PCB, PBDE jest pasza pochodzenia 

roślinnego, zwykle o relatywnie niskim poziomie zanieczyszczenia tymi związkami. Kury wolno 

wybiegowe mogą natomiast dodatkowo pobierad pokarm w postaci wolnorosnących roślin, 

bezkręgowców wraz z cząstkami ziemi, co w sposób znaczący może zwiększad pobranie trwałych 

zanieczyszczeo (Fries, 1982, Kijlstra, 2004, Asante i wsp., 2010, Rawn i wsp., 2012). De Vries i wsp. 

(2006) zauważyli, że kury utrzymywane w systemie wolnego wybiegu w większym stopniu korzystają 

z alternatywnych źródeł pokarmu. Do podobnych wniosków doszli Van Overmeire i wsp. (2009), 
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stwierdzając że jaja pochodzące od kur niosek z wolnego wybiegu są potencjalnie bardziej skażone 

niż jaja pochodzące od kur utrzymywanych w systemie klatkowym, ze względu na większy kontakt 

zwierząt z otaczającym środowiskiem. 

 Występowanie trwałych zanieczyszczeo organicznych w produktach rolno-spożywczych może 

byd uwarunkowane obecnością lokalnych przemysłowych i komunalnych źródeł emisji tych substancji  

w pobliżu miejsca produkcji rolniczej. Uzyskane wyniki wykazały, że obserwowane w badanym 

materiale profile kongenerów oraz bezwzględne wartości stężeo były w większości przypadków 

typowe dla tła środowiskowego tych substancji. Wyższe średnie wartości stężeo PCDD/F w jajach kur 

z wolnego wybiegu wynikają z dużego skażenia pojedynczych próbek. Wartości mediany stężeo  

w obu grupach próbek były natomiast zbliżone. Szczegółowa analiza obserwowanych profili 

badanych kongenerów wskazała, że w przypadku próbek silnie skażonych zanieczyszczenie nie 

odzwierciedlało wyłącznie tła środowiskowego tych substancji. W tych przypadkach obserwowano 

przede wszystkim podwyższone zawartości dioksyn i furanów oraz polichlorowanych bifenyli. 

Wszystkie badane próbki charakteryzowały się natomiast niskimi zawartości PBDE. Ponadto, nie 

stwierdzono statystycznie istotnych różnic w stężeniach PBDE pomiędzy badanymi grupami próbek. 

Nie wykazano również istnienia korelacji pomiędzy stężeniami PBDE a pozostałymi badanymi 

grupami trwałych zanieczyszczeo, w próbkach uznanych za silnie skażone. Powyższe może pośrednio 

wskazywad na narażenie niosek w drodze pobrania składników pożywienia skażonych poprzez lokalną 

immisję atmosferyczną PCDD/F. Dodatkowo, przy powierzchniowym charakterze skażenia, 

promieniowanie ultrafioletowe może wpływad istotnie na profil badanych trwałych zanieczyszczeo 

organicznych, prowadzący do spadku udziału PBDE, ze względu na relatywnie mniejszą trwałośd tych 

związków w porównaniu z dioksynami i PCB. W licznych pracach podkreśla się niską fotostabilnośd 

PBDE. Brak korelacji pomiędzy stężeniami PBDE i pozostałymi badanymi substancjami może byd 

również konsekwencją różnych źródeł narażenia kur. W przypadku PBDE w strukturze źródeł 

narażenia takie składowe jak inhalacja zanieczyszczonego powietrza lub absorpcja skórna może 

przeważad nad pobraniem wraz z paszą (Sjodin i wsp., 2004; Jones-Otazo i wsp., 2005; Wilford i wsp., 

2005).  

 

Publikacja: 

Roszko M., Szymczyk K., Jędrzejczak R. Photochemistry of tetra- through hexa-brominated 

dioxins/furans, hydroxylated and native BDEs in different media Environ Sci Poll Res 2015 DOI 

10.1007/s11356-015-5065-7  

 Wskazuje się, że degradacja PBDE katalizowana promieniowaniem ultrafioletowym może 

prowadzid między innymi do procesu odbromowania kongenerów z wytworzeniem szerokiego 
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spektrum niżej podstawionych kongenerów. Jak już podkreślano w warunkach środowiskowych tego 

typu procesy mogą determinowad profile PBDE, obserwowane jako tło środowiskowe. Ponadto, 

dostępne wyniki badao sugerują, że natywne kongenery PBDE mogą ulegad hydroksylacji również 

katalizowanej promieniowaniem ultrafioletowym (Rayne i wsp. 2006, Hamers i wsp. 2008; Ueno  

i wsp. 2008). Proces hydrokyslacji jest głównym kierunkiem biotransformacji natywnych PBDE. 

Wyniki najnowszych badao wskazują, że PBDD/F mogą powstawad z hydroksylowych pochodnych 

PBDE, w drodze cyklizacji katalizowanej promieniowaniem ultrafioletowym (Haglund i wsp. 2007; 

Steen i wsp. 2009; Arnoldsson i wsp. 2012; Erickson i wsp. 2012). Podwyższone poziomy 

bromowanych dioksyn stwierdzano między innymi w tkankach krasnorostów naturalnie 

wytwarzających hydroksylowane BDE (Marsh i wsp. 2004;  Malmvarn i wsp. 2008; Houde i wsp. 2009; 

Lofstrand i wsp. 2010). Na podstawie dostępnych danych nie można jednak jednoznacznie stwierdzid, 

czy stężenia i profile kongenerów dioksyn i furanów, obserwowane w próbkach osadów dennych  

i wyższych organizmów wodnych, odzwierciedlają stężenia tych substancji i hydroksylowych 

pochodnych PBDE (naturalnego pochodzenia) obserwowane w prostych organizmach wodnych.  

 Dostępne dane nie pozwalają na wyciągnięcie prostych konkluzji, dotyczących szlaku 

przemian tych związków w środowisku. Najnowsze dane, dotyczące występowania bromowanych 

dioksyn/furanów w próbkach powietrza pobranego znad obszarów oceanicznych, wskazują  

na analogiczny profil kongenerów do obserwowanego w tkankach zwierząt i będącego raczej 

konsekwencją obecności w środowisku substancji pochodzenia antropogenicznego (Chao i wsp. 

2014). Pomimo dostępności wyników badao, dotyczących kierunku przemian PBDE, brak jest 

ilościowych danych, dotyczących możliwości tworzenia hydroksylowych pochodnych PBDE z ich 

natywnych prekursorów w stężeniach obserwowanych obecnie w środowisku. Jak wskazuje Rayne  

i wsp. (2006), dane uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych, przy zastosowaniu relatywnie 

wysokich wyjściowych stężeo kongenerów nie muszą w sposób oczywisty odzwierciedlad procesów 

środowiskowych. Brak jest również dostępnych wyników badao nad fotostabilnością bromowanych 

analogów dioksyn i furanów.  

 W pracy określono wpływ wybranych czynników fizykochemicznych (temperatura, 

promieniowanie UV) na degradację PBDE. Przeprowadzono ocenę wpływu promieniowania 

ultrafioletowego na natywne kongenery PBDE w różnych ośrodkach. Zbadano również możliwośd 

tworzenia hydroksylowanych kongenerów w środowisku wodnym, a także przeprowadzono badania 

nad kinetyką tworzenia z hydroksylowych pochodnych PBDE bromowanych dioksyn i furanów oraz 

poddano ocenie ich fotostabilnośd. 

 Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że niżej podstawione PBDE ulegają 

degradacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, głównie w drodze odbromowania. 

Stwierdzenie to nie jest prawdziwe w przypadku kongeneru BDE 209, w przypadku którego 
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odbromowanie nie jest głównym kierunkiem degradacji. BDE 209 jest istotnym składnikiem tła 

środowiskowego PBDE oraz jednym z najczęściej stosowanych składników preparatów 

uniepalniajacych o wciąż dużym znaczeniu gospodarczym. W konsekwencji, na podstawie uzyskanych 

wyników nie można było uznad prawdziwości często stawianej w literaturze hipotezy o obecności 

niżej bromowanych kongenerów PBDE w środowisku w konsekwencji odbromowania BDE 209. 

 Środowisko reakcji silnie wpływa na profil związków powstających w procesie 

odbromowania. Obserwowano znaczne różnice w profilach mieszanin reakcyjnych oraz szybkościach 

reakcji degradacji, kiedy próbki poddawano działaniu promieniowania bez dodatku rozpuszczalnika 

lub w obecności wody. W ostatnim przypadku szybkośd reakcji była dodatkowo zredukowana. 

Rozpuszczalnośd PBDE w wodzie jest ekstremalnie niska, stąd też reakcje odbromowania mają 

charakter powierzchniowy i nie zachodzą w całej objętości mieszaniny / roztworu, jak ma to miejsce 

w obecności rozpuszczalników organicznych. Powstające na powierzchni odbromowane kongenery są 

w dalszym stopniu degradowane do prostszych substancji, jak eter difenylowy czy bromofenole, co 

decyduje o obserwowanym wąskim profilu produktów odbromowania. Stwierdzono również 

relatywnie niewielką różnicę pomiędzy stężeniem zastosowanego prekursora oraz sumarycznym 

stężeniem analizowanych kongenerów w czasie. Wyznaczone wartości okresów półtrwania były  

w wodzie jeszcze wyższe i takie obserwacje można tłumaczyd odbiciem/dyspersją lub absorpcją 

promieniowania przez wodę. Wydaje się, że procesy prowadzone w wodzie lub bez użycia 

rozpuszczalników lepiej odzwierciedlają procesy środowiskowe aniżeli reakcje prowadzone  

w rozpuszczalnikach organicznych. 

 W środowisku wodnym stwierdzono obecnośd hydroksypochodnych eterów difenylowych, 

najprawdopodobniej powstających w wyniku reakcji hydroodbromowania. Jednakże niska wydajnośd 

tego procesu, w porównaniu ze stężeniami tych substancji obserwowanymi w próbkach 

środowiskowych, wyklucza ten proces jako istotne źródło hydroksypochodnych BDE w środowisku. 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeo stwierdzono również niską fotostabilnośd OH-BDE.  

W środowisku wodnym stabilnośd tych substancji była również uwarunkowana odczynem roztworu. 

Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego potwierdzono zdolnośd OH-BDE podstawionych 

grupą hydroksylową w pozycji orto- do tworzenia szerokiego spektrum bromowanych analogów 

dibenzo-p-dioksyn oraz dibenzo-furanów. Ta ostatnia grupa związków powstaje najprawdopodobniej 

pośrednio z bromofenoli powstających w mieszaninie reakcyjnej z OH-BDE.  

 Uzyskane wyniki wykazały niską wydajnośd syntezy PBDD/F, nieprzekraczającą 3,5% użytej 

masy prekursora OH-BDE. W mieszaninach natywnych BDE, poddanych działaniu promieniowania 

UV, zawartośd OH-BDE nie przekraczała z kolei 0,2% masy użytego natywnego kongeneru BDE. Biorąc 

dodatkowo pod uwagę, że proces hydrodebrominacji nie ma homolitycznego charakteru, oraz że 

podstawienie pozycji orto- grupą hydrokyslową nie jest preferowane, opisane procesy nie stanowią 
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najprawdopodobniej istotnego źródła PBDD/F w środowisku. Należy jednak podkreślid, że synteza 

tych substancji w znacznych ilościach jest możliwa z powszechnie występujących w środowisku OH-

BDE pochodzenia naturalnego. Na podstawie wyników uzyskanych w pracy potwierdzono możliwośd 

syntezy bromowanych analogów dioksyn i furanów na skutek działania promieniowania 

ultrafioletowego. Jak już podkreślano, wydajnośd tego procesu z natywnych BDE jest jednak 

marginalna i w konsekwencji nie udało się zidentyfikowad w mieszaninach zawierających natywne 

PBDE oznaczalnych stężeo PBDD/F.   

 

Publikacja: 

Roszko M., Szymczyk, K., Jędrzejczak, R. Fate of PBDEs during food processing: Assessment of 

formation of mixed chlorinated/brominated diphenyl ethers and brominated dioxins/furans J Environ 

Sci Health B 2015, 50, 884-895 

W dostępnym piśmiennictwie jest relatywnie dużo prezentowanych wyników dotyczących 

PBDE oraz innych trwałych zanieczyszczeo organicznych w żywności o wysokiej zawartości tłuszczu 

oraz próbkach środowiskowych. Większośd dostępnych opracowao obejmuje nieprzetworzone 

produkty, natomiast badao i wyników, dotyczących wpływu procesu obróbki żywności na poziom 

zawartości trwałych zanieczyszczeo organicznych w żywności, jest mało. W szczególności dotyczy to 

PBDE.  

Rawn i wsp. (2013) wskazują, że dostępne wyniki badao, dotyczące wpływu procesów 

kulinarnych na obecnośd trwałych zanieczyszczeo organicznych w żywności, są niespójne. Częśd 

autorów wskazuje na spadek wartości stężeo badanych substancji, natomiast inni stwierdzają ich 

wzrost (Sherer i wsp. 1993; Schecter i wsp. 1998; Bayen i wsp. 2005; Domingo i wsp. 2011). Brak jest 

danych, dotyczących możliwości występowania w trakcie obróbki żywności procesów degradacji / 

transformacji kongenerów analogicznych do obserwowanych w warunkach modelowych lub 

środowisku. Wskazuje się natomiast na możliwośd tworzenia PBDD/F oraz chlorowanych eterów 

difenylowych w wyniku działania wysokiej temperatury. Dostępne opracowania nie obejmują jednak 

oceny możliwości tworzenia PBDD/F z PBDE w stężeniach odzwierciedlających ich rzeczywiste 

stężenia środowiskowe lub możliwośd przebiegu takich procesów w żywności. 

 W ramach pracy przeprowadzono ocenę wpływu wybranych procesów obróbki termicznej 

żywności na kinetykę degradacji PBDE. Do badao stosowano czyste wzorce PBDE poddawane 

działaniu wysokiej temperatury oraz próbki mięsa wieprzowego wzbogacane PBDE i poddawane 

obróbce termicznej, stosując grill elektryczny oraz grill opalany węglem drzewnym. Oceniono również 

możliwośd tworzenia bromowanych dioksyn i furanów z czystych PBDE w trakcie ogrzewania oraz  

w żywności poddawanej obróbce.  
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 Doświadczenia przeprowadzone z zastosowaniem czystych substancji wykazały degradację 

BDE w funkcji ekspozycji na podwyższoną temperaturę. Nie stwierdzono w mieszaninach reakcyjnych 

obecności niżej podstawionych kongenerów, powstających w procesie odbromowania w stężeniach 

powyżej granicy oznaczalności. Szybkośd degradacji poszczególnych analizowanych kongenerów była 

zróżnicowana i proporcjonalna do stopnia podstawienia cząsteczki kongeneru atomami bromu. 

Najmniejszą stabilnością charakteryzował się kongener BDE 209. W żadnej z badanych próbek nie 

stwierdzono wykrywalnych ilości dibenzo-p-dioksyn lub dibenzo-furanów. Nie stwierdzono obecności 

tych substancji również w próbkach ogrzewanych w atmosferze gazu obojętnego (azotu). Podczas 

gdy Ortuno i wsp. (2014) w materiałach zawierających dodatek PBDE zidentyfikowali bromowane 

dioksyny oraz furany. Wskazuje się również, że PBDD/F mogą powstawad w trakcie procesów 

ogrzewania i spalania wyrobów zawierających te substancje (Ortuno i wsp. 2015). Takie rozbieżne 

obserwacje mogą wskazywad, że możliwośd powstawania PBDD/F silnie zależy od początkowej masy 

potencjalnego prekursora lub obecności innych substancji w mieszaninie reakcyjnej. Watanabe  

i Tutsakawa (1987) podkreślają, że synteza dioksyn w takich warunkach może byd procesem 

złożonym, zachodzącym poprzez reakcje z udziałem pośrednich produktów degradacji PBDE.   

 Na podstawie przeprowadzonych doświadczeo stwierdzono, że obróbka termiczna może 

powodowad zmiany stężeo PBDE oraz ich bezwzględnej zawartości w żywności. Jednakże 

obserwowane różnice odzwierciedlają wyłącznie zmiany masy wody / tłuszczu w produkcie. 

Zastosowanie procesu obróbki termicznej tj. grillowanie mięsa wieprzowego przy użyciu grilla 

elektrycznego oraz opalanego węglem drzewnym powodowało wzrost stężeo w zależności  

od badanego kongeneru w przedziale od 4-8% do 22-34% odpowiednio w przypadku grilla 

elektrycznego oraz węglowego. W zależności od badanego kongeneru oraz zastosowanej obróbki, 

masa PBDE zawarta w mięsie wieprzowym ulegała zmniejszeniu o 26-53%. Nie wykryto oznaczalnych 

ilości bromowanych analogów dioksyn i furanów w produktach wzbogacanych PBDE poddanych 

obróbce termicznej. Wyższe różnice w stężeniach, obserwowane w przypadku próbek poddawanych 

obróbce przy użyciu grilla węglowego, odzwierciedlają najprawdopodobniej wyższą  

(i niekontrolowaną) temperaturę prowadzenia tego procesu i przegrzewanie powierzchniowych 

warstw próbek mięsa. Względnie wyższym stężeniom obserwowanym po procesie grillowania 

towarzyszył większy ubytek zawartej w produkcie masy PBDE, w wyniku większego ubytku zawartości 

tłuszczu. W badanych próbkach po obróbce termicznej nie zaobserwowano podwyższonych stężeo 

niżej bromowanych kongenerów PBDE, wskazujących na występowanie procesu degradacji w drodze 

odbromowania. Nie stwierdzono również występowania bromowanych analogów dioksyn i furanów. 

Powyższe obserwacje były zgodne z wynikami uzyskanymi w przypadku czystych kongenerów PBDE. 

Nie wykryto również bromowanych dioksyn / furanów w próbkach powietrza / dymu, pobieranego 

znad grilla opalanego węglem drzewnym.        
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 Rupp and Metzger (2005) i Weber i wsp. (2002) wykazali, że ogrzewanie PBDE w obecności 

źródeł chloru może prowadzid do powstawania chlorowanych eterów difenylowych. Weber i wsp. 

(2002) stwierdzili również tworzenie chlorowanych / bromowanych dioksyn w analogicznych 

warunkach. PBDE ogrzewane podczas prowadzonych doświadczeo w obecności źródeł chloru, 

tworzyły mieszane chlorowane / bromowane etery difenylowe lub cząsteczki, w których wszystkie 

atomy bromu zastąpione były atomem chloru. Tego typu reakcje zachodziły w obecności zarówno 

organicznych jak i nieorganicznych źródeł chloru. Synteza chlorowanych eterów difenylowych 

przebiegała już w relatywnie niskich temperaturach, ponieważ chlorowane analogi zidentyfikowano 

w mieszaninach reakcyjnych poddawanych ogrzewaniu w temperaturze 100 C.   

 W składzie analizowanych mieszanin reakcyjnych nie stwierdzono obecności 

odbromowanych i podstawionych chlorem kongenerów o mniejszej sumarycznej liczbie 

podstawników aniżeli w cząsteczce użytego prekursora. Obliczone sumaryczne wartości odpowiedzi 

stosowanego układu detekcyjnego w odniesieniu do zidentyfikowanych związków były praktycznie 

niezmienne w czasie w trakcie ogrzewania w niskich temperaturach, co wskazuje na brak przemian 

degradacyjnych. Obserwowane fluktuacje odpowiedzi wynikały najprawdopodobniej ze specyfiki 

zastosowanego układu detekcyjnego w stosunku do kongenerów podstawionych chlorem i bromem. 

W wysokich temperaturach zarówno bromowane jak i chlorowane etery difenylowe ulegały 

degradacji. Wyżej podstawione kongenery BDE łatwiej ulegały procesowi chlorowania, jednakże 

schemat podstawienia również decydował o podatności na reakcje chlorowania.  

 W mieszaninach reakcyjnych zawierających BDE 209 nie stwierdzono obecności mieszanych 

chlorowanych / bromowanych eterów difenylowych, jak również odbromowanych i podstawionych 

chlorem kongenerów. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje o innym szlaku degradacji / 

reaktywności BDE 209 w warunkach działania analizowanych czynników fizykochemicznych. Na 

podstawie wyników analiz chromatograficznych stwierdzono, że w przypadku niżej podstawionych 

kongenerów reakcja podstawienia chlorem jest niespecyficzna względem pozycji podstawienia. 

Obserwowana liczba pików chromatograficznych oraz ich intensywnośd odpowiadały teoretycznej 

liczbie możliwych kongenerów.   

 Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły również, że chlorowane etery difenylowe mogą 

powstawad w reakcjach katalizowanych promieniowaniem UV w obecności zarówno nieorganicznego 

jak i organicznego chloru. Stwierdzono natomiast, że wydajnośd tego typu procesów w takim 

przypadku jest bardzo niska a stężenia powstających produktów są na poziomie śladowym. Dostępne 

wyniki badao wskazują również na możliwośd występowania tych substancji w smażonych / 

grillowanych rybach (Perello i wsp. 2010). Przeprowadzone doświadczenia, w których mięso 

wieprzowe poddawano obróbce termicznej, nie pozwoliły na potwierdzanie hipotezy o możliwej 

syntezie chlorowanych pochodnych z PBDE w jej trakcie. W żadnej z badanych próbek nie 
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stwierdzono obecności tego typu substancji w stężeniach powyżej granicy oznaczalności. Nie 

stwierdzono również obecności tych substancji w próbkach oleju roślinnego fortyfikowanego PBDE, 

poddanego działaniu wysokiej temperatury w obecności źródeł chloru. Stwierdzono, że lipidy 

zwiększały stabilnośd PBDE również w odniesieniu do promieniowania ultrafioletowego. Profile 

kongenerów, powstające w wyniku odbromowania katalizowanego promieniowaniem 

ultrafioletowym były znacząco inne w ośrodkach lipidowych aniżeli obserwowane w wyniku reakcji 

prowadzonych w czystych rozpuszczalnikach alifatycznych. Zakładając, że reakcja prowadząca do 

powstawania PCDE z natywnych PBDE ma charakter substytucji rodnikowej, można wnioskowad, że  

w obecności lipidów rodniki arylowe, powstające w wyniku odszczepienia bromu z cząsteczki eteru, 

atakują cząsteczki lipidów obecne w mieszaninie reakcyjnej w nadmiarze w stosunku do źródeł 

chloru. Możliwe jest również, że atomy chloru obecne w układzie reagują z lipidami i nie inicjują 

procesu chlorowania PBDE, w zależności od tego jaki czynnik inicjuje reakcję chlorowania.  

W konsekwencji, można wyciągnąd wniosek, że wyniki doświadczeo przeprowadzonych w warunkach 

modelowych z zastosowaniem czystych standardów PBDE nie odzwierciedlają procesów 

zachodzących w produktach żywnościowych. Wydaje się mało prawdopodobne, wnioskując  

na podstawie uzyskanych wyników badao, żeby obróbka termiczna produktów zawierających PBDE 

na poziomie tła środowiskowego mogła prowadzid do powstawania w żywności istotnych ilości 

bromowanych dioksyn / furanów, odbromowanych kongenerów lub ich chlorowcopochodnych.  

 

Publikacja:  

Roszko M., Szymczyk K., Rzepkowska M., Jedrzejczak R. Preliminary study on brominated 

dioxins/furans and hydroxylated/methoxylated PBDEs in Baltic cod (Gadus morhua) liver. 

Comparison to the levels of analogue chlorinated co-occurring pollutants Mar Pollut Bull 2015, 96, 

165-175. 

 Dostępne wyniki badao wskazują na powszechną obecnośd hydroksylowych jak  

i metoksylowych pochodnych PBDE w różnego rodzaju próbkach środowiskowych oraz tkankach 

zwierzęcych (Frederiksen i wsp., 2009; Covaci i wsp., 2011; Fujii i wsp., 2012 ,2014; Wang i wsp., 

2012). Pochodzenie powszechnych w środowisku pochodnych hydroksylowych i metoksylowych BDE 

jest natomiast wciąż dyskutowane (Sun i wsp., 2013). Bio-transforamcja natywnych PBDE oraz innych 

trwałych zanieczyszczeo organicznych może przebiegad w procesie ich hydroksylacji. Na podstawie 

badao radioizotopowych wykazano jednak, że OH-BDE, obecne w niektórych próbkach 

środowiskowych, mogą byd pochodzenia naturalnego (Teuten i wsp., 2005; Lofstrand i wsp., 2011; 

Guitart i wsp., 2011; Erickson i wsp., 2012). Znaczne ilości tych substancji zidentyfikowano również  

w krasnorostach oraz omułkach (Malmvarn i wsp., 2005). Podobnie MeO-BDE zidentyfikowano jako 
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substancje naturalnego pochodzenia w środowisku morskim (Wan i wsp., 2009; Wang i wsp.,2011). 

Współistnieje więc co najmniej kilka źródeł tego rodzaju związków chemicznych w środowisku, a jak 

wykazano we wcześniejszych pracach, cyklizacja OH-BDE może prowadzid do powstawania 

bromowanych analogów dioksyn i furanów. Istnieje więc przypuszczenie, że możliwe jest również 

występowanie znacznych stężeo bromowanych analogów dioksyn w tkankach zwierząt i żywności 

pochodzenia zwierzęcego. Należy podkreślid, że ze względu na silną zdolnośd do zaburzania funkcji 

wewnątrzwydzielniczych organizmu ludzkiego, obecnośd OH-BDEs/OH-CBs w żywności powinna byd 

rozpatrywana również w kontekście bezpieczeostwa zdrowotnego żywności (Canton i wsp., 2008; 

Dingemans i wsp., 2008). Ze względu na brak obszernych informacji o stężeniach zarówno OH-/MeO- 

BDE, jak i bromowanych analogów dioksyn i furanów w środowisku i tkankach zwierząt oraz 

wskazywane  w ostatnich latach potencjalne zagrożenie ze strony tych substancji (Fan i wsp., 2014), 

podjęto badania nad ich występowaniem.  

W ramach pracy dokonano oceny występowania PBDD/F i OH-/MeO-PBDE 

 i współtowarzyszących im trwałych zanieczyszczeo organicznych, w tym PCB, PCDD/F i natywnych 

PBDE, w próbkach wątroby dorsza bałtyckiego. Uzyskane dane analizowano w celu określenia 

korelacji pomiędzy stężeniami badanych związków oraz profilami kongenerów, w celu identyfikacji 

źródeł narażenia ryb.  

Badany materiał, pochodzący z wątrób dorsza bałtyckiego był silnie skażony. Stwierdzono 

wysokie poziomy wszystkich badanych trwałych zanieczyszczeo organicznych. Znaczna częśd 

badanych próbek nie spełniała obecnie obowiązujących w krajach Unii Europejskiej wymagao  

w zakresie maksymalnych dopuszczalnych zawartości.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że stężenia PBDD/F w badanych 

próbkach były znacznie niższe w porównaniu ze stężeniem ich chlorowanych analogów PCDD/F. 

Bromowane furany dominowały w profilu kongenerów. Powyższa obserwacja zdaje się przeczyd 

hipotezie o istotnym narażeniu dorszy na bromowane dioksyny pochodzące z naturalnych źródeł  

i powstające z OH-BDE. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że obecnośd tych substancji w tkance 

ryb (i środowisku wodnym) jest raczej konsekwencją rozprzestrzeniania ich drogą atmosferyczną, 

analogicznie jak innych trwałych zanieczyszczeo organicznych. Pomimo, że dane literaturowe 

wskazują na wysokie poziomy tych substancji w tkankach prostych organizmów wodnych, stężenia 

obserwowane w badanych tkankach dorsza były zdecydowanie niższe. W badanym materiale 

znajdowano natomiast wysokie zawartości hydroksylowych i metoksylowych pochodnych PBDE. 

Obserwowano niską lub brak korelacji pomiędzy stężeniami natywnych kongenerów oraz ich 

pochodnymi. Powyższa obserwacja wskazuje, że obecnośd tych substancji w tkankach ryb wynika nie 

tylko z występowania tła środowiskowego PBDE i ich dalszych przemian metabolicznych, ale że 

istnieją również inne źródła narażenia. Dodatkowo, stwierdzony przeważający udział orto-
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podstawionych kongenerów OH-BDE wydaje się potwierdzad tę hipotezę. Stężenia pochodnych 

hydroksylowych i metoksylowych PBDE i PCB były na zdecydowanie niższym poziomie w porównaniu 

z stężeniem ich natywnych odpowiedników.    

 

Podsumowując wyniki  przeprowadzonych badao: 

 Wykazano przydatnośd opracowanych metod, opartych o łączone techniki chromatografii 

gazowej i cieczowej sprzężonych ze spektrometrią mas, do oznaczania badanych trwałych 

zanieczyszczeo oraz ich pochodnych w złożonych matrycach żywności. Opracowane 

procedury frakcjonowania pozwalają na izolację poszczególnych analizowanych grup 

chemicznych.  

 Potwierdzono, że produkty rolno-spożywcze pochodzenia roślinnego zawierają wykrywalne 

ilości trwałych zanieczyszczeo organicznych będące konsekwencją obecności tła 

środowiskowego tych substancji, ale poziom zanieczyszczenia jest generalnie niski. 

Rozprzestrzenianie drogą atmosferyczną jest najprawdopodobniej podstawowym źródłem 

skażenia roślin. 

 Poziom trwałych zanieczyszczeo organicznych w jajach pochodzących od kur wybiegowych 

może byd relatywnie wysoki i najprawdopodobniej w istotnym stopniu uzależniony 

możliwością pobierania pokarmu z alternatywnych źródeł.  

 Promieniowanie ultrafioletowe powoduje degradację PBDE, prowadzącą głównie do 

odbromowania kongenerów. Reakcje prowadzone w rozpuszczalnikach alifatycznych nie 

odzwierciedlają w wystarczającym stopniu procesów środowiskowych. Stwierdzono, że 

odbromowanie nie jest głównym kierunkiem przemian degradacyjnych BDE 209 pod 

wpływem promieniowania ultrafioletowego. Obserwowane tło środowiskowe BDE 209 nie 

jest w konsekwencji źródłem niżej bromowanych kongenerów. 

 Potwierdzono, że PBDE mogą ulegad reakcji hydrodebrominacji z wytworzeniem OH-BDE, 

jednak przy obecnie obserwowanych poziomach środowiskowych tych substancji nie można 

tego procesu uznad za istotne ich źródło emisji.  Związki te charakteryzuje dodatkowo niska 

stabilnośd fotochemiczna. Specyficzne konfiguracje cząsteczek mogą ulegad kondensacji  

z wytworzeniem relatywnie szerokiego spektrum bromowanych dibenzo-p-dioksyn. 

 Obróbka termiczna żywności prowadzi do zmian stężeo i masy PBDE zawartej w produkcie. 

Obserwowane różnice są jednak wyłącznie wynikiem ubytku tłuszczu i wody w trakcie 

procesu. Przy obecnie obserwowanych poziomach środowiskowych, obróbka termiczna 

żywności nie prowadzi do powstawania oznaczalnych stężeo PBDD/F.  
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 Uzyskane wyniki badao nie wskazują na występowanie w tkance ryb znacznych ilości 

bromowanych dioksyn i furanów potencjalnie powstających w wyniki kondensacji OH-BDE. 

Poziomy bromowanych analogów dioksyn i furanów są niskie w odniesieniu do stężeo ich 

chlorowanych odpowiedników, pomimo współobecności relatywnie wysokich stężeo 

hydroksylowych prekursorów BDE.   
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  
 

Tabela 1 Zestawienie dorobku publikacyjnego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

Rodzaj publikacji 
Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Po uzyskaniu 
stopnia doktora 

Ogółem 

1. Oryginalne prace twórcze 
 

    

1.1 Czasopisma z impact factor (IF) 4 22 26 

1.2 Czasopisma w j. polskim 3   3 

2. Pozostałe publikacje naukowe 
 

    

2.2 Czasopisma z impact factor (IF) 
 

1 1 

2.2 Prace przeglądowe w j. polskim 2   2 

3. Doniesienia konferencyjne 
 

    

3.1 Streszczenia 
 

    

3.1.1 Opublikowane w j. angielskim 7 6 13 

3.1.2 Opublikowane w j. polskim 1   1 

3.2 Prezentowane plakaty 
 

    

3.2.1 w j. angielskim 7 6 13 

3.2.2 w j. polskim 1   1 

 

a. Sumaryczny wskaźnik Impact Factor (IF) zgodnie z rokiem publikacji : 65,0031. 

 

b. Sumaryczna liczba punktów wg MNiSW2 : 856 

 

c. Sumaryczna liczba cytowao wg bazy Web of Science : 119, wg bazy Scopus : 136 

 

d. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science : 6, wg bazy Scopus : 7 

 

e. Przebieg pracy naukowej  

Studia wyższe na Międzywydziałowym Studium Towaroznawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego ukooczyłem w 2007 roku w specjalności Ocena Jakości  Żywności, uzyskując tytuł magistra 

inżyniera. Pracę magisterską wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława W. 

Obiedzioskiego.   

Działalnośd naukową rozpocząłem w roku 2007, podejmując pracę w Zakładzie Analizy Żywności 

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. W tym samym roku 

rozpocząłem również dzienne studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pierwsze podejmowane przeze mnie zadania badawcze 

dotyczyły problematyki występowania pozostałości środków ochrony roślin w żywności,  

                                                            
1 Zgodnie z rokiem publikacji. W przypadku publikacji z roku 2015, dla których IF nie został obliczony podano 

ostatni aktualny IF. 
2 Zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku publikacji.  
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w tym w szczególności w zakresie metod stosowanych do ich oznaczania. W rezultacie prowadzonych 

badao opracowano między innymi metodę analityczną, pozwalającą na jednoczesne oznaczanie 

szerokiej grupy pozostałości substancji aktywnych, należących do różnych klas chemicznych,  

w żywności pochodzenia roślinnego, za pomocą chromatografii gazowej i spektrometrii mas  

z wcześniejszą izolacją analitów, opartą o techniki ekstrakcji do fazy stałej. Wyniki prowadzonych 

badao w zakresie metod instrumentalnych stosowanych w analizie pozostałości środków ochrony 

roślin oraz występowania tych substancji w żywności zostały opublikowane w trzech pierwszych 

artykułach naukowych, w tym jednym w czasopiśmie posiadającym współczynnik oddziaływania (IF) 

[pozycje P1, P21, P23, załącznik nr 5].  

 Kolejne podejmowane prace badawcze obejmowały zagadnienia związane z występowaniem 

w żywności wybranych substancji chemicznych, w tym trwałych zanieczyszczeo organicznych. 

Uczestniczyłem również w pracach badawczych nad występowaniem, przemianami i stabilnością 

różnych składników bioaktywnych w żywności. W ramach wszystkich prowadzanych prac kładłem 

szczególny nacisk na implementację istniejących, modyfikację lub opracowanie nowych metod 

analitycznych, obejmujących analizę instrumentalną. Prowadzone badania obejmowały między 

innymi pierwsze prace nad występowaniem polichlorowanych bifenyli w żywności pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego [P2, P22] oraz prace nad składem i zawartością składników bioaktywnych w 

żywności oraz stabilnością oksydatywną lipidów [P3, P4, P10]. Wyniki prowadzonych badao 

opublikowane zostały w kilku pracach, w tym w czasopismach posiadających współczynnik 

oddziaływania. W kręgu moich zainteresowao znajdowały się również substancje o charakterze 

zanieczyszczeo chemicznych, powstających w trakcie przetwarzania żywności, w tym 

chloropropanole [P24,P25].       

 W latach 2010 – 2011 byłem wykonawcą projektu badawczego (promotorskiego) MNiSW N 

N312 125139, „Badania nad występowaniem polibromowanych eterów bifenylowych oraz 

polichlorowanych bifenyli w tłuszczu mlecznym”. Wyniki badao były podstawą przygotowania mojej 

rozprawy doktorskiej. Praca została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława W. 

Obiedzioskiego. Wyniki przeprowadzonych badao opublikowano w trzech pracach naukowych  

w czasopismach posiadających współczynnik oddziaływania [P7, P12, P16].  

 Jednym z najważniejszych obszarów badawczych, na jakich skupiłem się po obronie pracy 

doktorskiej, był rozwój zaawansowanych metod analitycznych stosowanych do oznaczania 

zanieczyszczeo chemicznych oraz składników żywności. Podstawowym podejmowanym problemem 

badawczym były nadal zagadnienia związane z występowaniem i transformacjami wybranych 

trwałych zanieczyszczeo chemicznych w żywności i środowisku. W ramach prowadzonych badao 
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m.in. rozszerzono opracowaną wcześniej metodę analityczną oznaczania trwałych zanieczyszczeo  

o nowe grupy związków. Uzyskane wyniki zostały opublikowane oraz pozwoliły na realizację dalszych 

zadao badawczych [H1]. W latach 2010 – 2012 brałem udział jako wykonawca w projekcie 

badawczym N N312 102738 „Ocena różnych asortymentów przetworów zbożowych w aspekcie 

obecności wybranych ksenobiotyków naturalnych i środowiskowych”. W ramach prowadzonych 

badao przeprowadzono między innymi ocenę występowania wybranych trwałych zanieczyszczeo 

organicznych, tj. polichlorowanych bifenyli oraz polibromowanych eterów difenylowych  

w reprezentatywnych próbkach żywności pochodzenia roślinnego [H2].  

 Przeprowadziłem ponadto badania nad występowaniem wybranych trwałych zanieczyszczeo 

organicznych w jajach kurzych w celu określenia wpływu systemu utrzymania zwierząt na poziom 

skażenia jaj. Ostatnia praca wpisywała się w zagadnienia podnoszone aktualnie przez Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeostwa Żywności [H3] w zakresie występowania tych substancji w żywności. 

 Równocześnie uczestniczyłem w pracach obejmujących ocenę występowania w żywności 

heterocyklicznych amin aromatycznych, węglowodorów aromatycznych, heterocyklicznych 

węglowodorów aromatycznych,  także powstających w trakcie jej obróbki. Prace w tym zakresie były 

również skupione na implementacji istniejących lub opracowaniu nowych metod i procedur 

badawczych, opartych o wykorzystanie głównie chromatografii cieczowej sprzężonej  

ze spektrometrią mas i pozwalających na oznaczanie tych substancji. Realizowałem również prace 

nad metodami oznaczania wybranych witamin z grupy B w materiale pochodzenia zwierzęcego. 

Przeprowadziłem między innymi badania nad występowanie trwałych zanieczyszczeo organicznych, 

węglowodorów aromatycznych i pozostałości pestycydów w próbkach nietypowych olejów jadalnych 

o cennych właściwościach żywieniowych. Uczestniczyłem w badaniach, w ramach których 

opracowano nowatorską wieloskładnikową metodę oznaczania wolnych aminokwasów, l-karnozyny, 

puryny, pirymidyny oraz nukleozydów w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wyniki 

prowadzonych prac zostały opublikowane [P5, P6, P8, P9, P15]. Powyższe badania prowadzone były 

w ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. 

 Istotnym podejmowanym przeze mnie zagadnieniem jest również rozwój metod 

analitycznych, opartych o wykorzystanie technik spektroskopowych, w tym spektrometrii mas, do 

oceny występowania wybranych toksyn pleśniowych w produktach rolno – spożywczych. W ramach 

badao, w których brałem udział, opracowano metody oznaczania fumonizyn B1, B2 i B3, 

wykorzystując technikę ekstrakcji do fazy stałej i nośniki z nadrukiem molekularnym oraz 

chromatografię cieczową sprzęgniętą ze spektrometrią mas opartą o układ pułapki jonowej. Ta sama 

technika wykorzystana została do opracowania metody oznaczania alkaloidów sporyszu oraz 
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trichotecenów w produktach zbożowych. Opracowane metody analityczne zostały wykorzystane do 

przeprowadzenia oceny występowania wybranych mikotoksyn w żywności oraz przemian, jakim te 

substancje ulegają w procesach przetwórczych. W ramach tych badao określono między innymi 

zawartośd wolnych i ukrytych fumonizyn w pieczywie oraz przeprowadzono ocenę występowania 

różnych form tych mykotoksyn w kukurydzy oraz produktach kukurydzianych. Wyniki powyższych 

badao zostały zawarte w sześciu opublikowanych artykułach [P11, P13, P14, P18, P19, P20].  

 W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, opracowano metodę izolacji i oznaczania fitoestrogenów izoflawonowych  

z wybranych tkanek, tj. wątroby, gonady i krwi jesiotrów syberyjskich i rosyjskich. Do badao 

wykorzystano technikę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Badania były 

niezbędne do określenia poziomów fitoestrogenów w tkankach jesiotrów hodowlanych, ze względu 

na obecnośd tych substancji w paszy stosowanej w żywieniu zwierząt a potencjalnie wpływającej na 

obserwowany proces feminizacji osobników w utrzymywanych stadach [P17].   

 W latach 2013-2015 byłem kierownikiem projektu „Wpływ wybranych czynników 

fizykochemicznych na kierunek przemian degradacyjnych polibromowanych eterów difenylowych w 

żywności” IP2012 054572. W ramach projektu kontynuowałem prace nad występowaniem trwałych 

zanieczyszczeo organicznych, tj. głównie polibromowanych eterów difenylowych w żywności  

i środowisku, oceniono kierunek ich przemian degradacyjnych zachodzących pod wpływem 

wybranych czynników. Położono również szczególny nacisk na ocenę możliwości syntezy 

bromowanych analogów dioksyn i furanów. W pracy dokonano istotnych modyfikacji stosowanych 

metod oznaczania trwałych zanieczyszczeo organicznych, opracowując wieloskładnikową metodę, 

pozwalającą na jednoczesne oznaczanie między innymi bromowanych analogów dioksyn, ale również 

hydroksylowych pochodnych eterów difenylowych. Do badao wykorzystano poza chromatografią 

gazową sprzężoną ze spektrometrią mas, również chromatografię cieczową sprzężoną  

z wysokorozdzielczą spektrometrią mas. Porównano klasyczne opisane w literaturze ekstrakcyjne 

metody izolacji hydroksylowych pochodnych eterów difenylowych z zaproponowaną po raz pierwszy 

do tej grupy związków metodą izolacji, opartą o wykorzystanie nośników z nadrukiem molekularnym. 

Przeprowadzono ocenę wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na polibromowane etery 

difenylowe, uwzględniając możliwośd występowania procesów odbromowania, hydroksylowania oraz 

syntezy bromowanych analogów dioksyn i furanów oraz zbadano ich kinetykę. Przeprowadzono 

również badania modelowe z zastosowaniem próbek mięsa wieprzowego poddawanego odróbce 

termicznej oraz olejów roślinnych fortyfikowanych badanymi związkami. Badania miały na celu 

weryfikację hipotezy czy kierunek i kinetyka procesów degradacyjnych polibromowanych eterów 

difenylowych, obserwowany w środowisku oraz w badaniach prowadzonych z zastosowaniem 
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czystych substancji lub preparatów technicznych, mogą odwzorowywad procesy zachodzące  

w trakcie przetwarzania żywności. Opracowana w ramach badao metoda analityczna została również 

wykorzystana do przeprowadzenia jednej z pierwszych ocen występowania pochodnych eterów 

difenylowych oraz bromowanych dioksyn i furanów w próbkach tkanek zwierzęcych. Wyniki 

prowadzonych badao opublikowano w czterech artykułach [H4, H5, H6, H7].  

 W ostatnich latach obserwuje się silne zainteresowanie środowisk naukowych wpływem 

licznych wykorzystywanych na skalę przemysłową, substancji chemicznych na funkcje 

wewnątrzwydzielniczne organizmu ludzkiego i związane z tym negatywne efekty zdrowotne,  

w szczególności występujące w warunkach chronicznego narażenia. W licznych pracach podkreśla się, 

że częśd powszechnie używanych substancji chemicznych może wykazywad aktywnośd estrogenową. 

Przykładami takich substancji są między innymi DDT (powszechnie stosowany w krajach rozwijających 

się do zwalczania malarii), bisfenol A, nonylofenol, ftalany, ale również częśd kongnerów 

polichlorowanych bifenyli (nadal powszechnie obecnych w środowisku) i polibromowanych eterów 

difenylowych oraz ich pochodnych. Przypuszcza się, że ksenoestrogeny mogą powodowad zaburzenia 

w naturalnym przebiegu funkcji wewnątrzwydzielniczych organizmu ludzkiego, co może wiązad się  

z zaburzeniami funkcji rozrodczych czy zwiększoną częstotliwością występowania nowotworów 

tkanek wrażliwych na estrogeny (zarówno u ludzi, jak i zwierząt). Powyższe uzasadnia celowośd 

kontynuowania badao nad występowaniem i przemianami tych substancji w środowisku, ale również 

w żywności, stanowiącej jedno z głównych źródeł narażenia człowieka. 

 Obecnie prowadzę badania w zakresie występowania pozostałości trwałych zanieczyszczeo 

organicznych, pestycydów, w tym z grupy neonikotynidów, glifosatu oraz jego metabolitów w pyłku 

pszczelim. Uzyskane wyniki będą stanowiły dane do oceny narażenia owadów zapylających na różne 

grupy substancji chemicznych oraz pozwolą na przynajmniej częściowe uzupełnienie wiedzy na ten 

temat. Proponowana tematyka badao wpisuje się w ramowy program badao nakreślony przez grupę 

zadaniową ds. pszczół, powołaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeostwa Żywności, mający  

za zadanie identyfikację luk w dostępnej wiedzy dotyczącej problemu dobrostanu pszczół oraz ocenę 

narażenia tych organizmów na szereg czynników biotycznych i abiotycznych.  

 Opracowywane w ramach prowadzonych badao metody oraz procedury analityczne poza 

tym, iż stanowią uzupełnienie dostępnej wiedzy w dziedzinie, są wdrażane do rutynowej praktyki 

laboratoryjnej Zakładu Analizy Żywności na potrzeby analiz wykonywanych dla klientów 

zewnętrznych IBPRS.   

 Do chwili obecnej jestem autorem lub współautorem 32 publikacji naukowych 

opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz autorem 14 doniesieo konferencyjnych 
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