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1. Justyna Jonik, Trujące jedzenie, czyli w kilku słowach o pestycydach i ich usuwaniu 

z żywności. 

2. Kamil Bryszewski, Rekultywacja jezior w Olsztynie. 

3. Marta Adamik, Odpowiednio dobrane startery podstawą optymalizacji PCR. 

4. Monika Chylińska, Źródła nanocząstek w środowisku. 

5. Agnieszka Andrzejewska, Porównanie metod frakcjonowania ołowiu w glebie 

zanieczyszczonej działalnością metalurgiczną. 

6. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Właściwości fotokatalityczne półprzewodników 

BiOCl. 

7. Anna Kamińska, Porównanie toksyczności komercyjnie dostępnych materiałów 

budowlanych i materiałów budowlanych wytworzonych z surowców odpadowych. 

8. Artur Eichmann, Wpływ emisji pyłów alkalicznych na zmianę flory i roślinności na 

przykładzie Cementowni Wejherowo. 

9. Katarzyna Kopczyńska, Ciemna strona piękna- czyli o tym, jak unikać szkodliwych 

substancji chemicznych zawartych w kosmetykach. 

10. Joanna Gruźlewska, Syndrom chorego budynku. 

11. Dawid Kocot, Przegląd gatunków z rodzaju Ranunculus w aspekcie tworzenia 

organów rozmnażania wegetatywnego. 

12. Agnieszka Grzelka, Analiza możliwości wykorzystania biopłuczek do oczyszczania 

odorotwórczych gazów pochodzących z hodowli zwierząt. 

13. Adrianna Kondas, Biotransformacje jako naturalna alternatywa dla syntezy 

chemicznej hydroksylaktonów. 

14. Joanna Jaskuła, Analiza oddziaływania zbiornika retencyjnego na reżim 

hydrologiczny rzeki - Stare Miasto na rzece Powie. 

15. Maciej Murawski, Gatunki wskaźnikowe pakietów przyrodniczych w ramach 

Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013 na tle łąk wilgotnych ze związku 

Calthion palustris. 

16. Natalia Krystyna Gietka, Wpływ sposobu uśrednianie danych pomiarowych na 

obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne. 

17. Agata Śliwińska, Właściwości strukturalne folii na bazie hydrolizatów keratynowych. 

18. Magdalena Lesińska, Dorota Kubacka, Analiza wpływu krat na straty hydrauliczne 

oraz uszczelnień przy projektowaniu elektrowni wodnej. 

19. Iwona Tarach, Fotodegradacja mieszanin polimerowych na bazie PLA, PHB i PCL 

20. Kamila Lewicka, Możliwości zastosowania biodegradowalnych matryc 

polimerowych w kontrolowanym uwalnianiu środków ochrony roślin. 

 

 

 

21. Juliusz Walczak, Podandy- synteza i zastosowanie. 

22. Dominika Szawurska, Rozkład deszczu o określonym prawdopodobieństwie 

w obliczeniach hydrologicznych. 

23. Zofia Pilecka, Zastosowania nanotechnologii do ulepszania jakości wód. 

24. Małgorzata Rudnicka, Wybrane właściwości membran kompozytowych na bazie 

polimeru Pebax 1657 pod kątem separacji gazów. 

25. Kinga Nakonieczna, Patrycja Malec, Monika Sztandera, Środki ochrony roślin, 

a mikroorganizmy glebowe. 

26. Diana Rogacz, Współczesne rolnictwo– wybrane aspekty ekotoksykologiczne. 

27. Katarzyna Mioduszewska, Ustalenie proporcji układów woda/gleba do 

przeprowadzenia statycznych testów sorpcji dla wybranych leków 

przeciwnowotworowych na glebach zanieczyszczonych kadmem. 

28. Hanna Męczykowska, Wpływ pH i zasolenia fazy wodnej na przebieg ekstrakcji 

PASSIL niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody. 

29. Edyta Możdżen, The intensity of the fluorescence emission spectra of the Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) needles in Warcino Forest District (northern Poland). 

30. Luiza Markowicz, Środki kosmetyczne i higieny osobistej jako problem 

środowiskowy i wyzwanie analityczne. 

31. Katarzyna Możdżeń, The influence of drought stress on the wheat grains (Triticum 

aestivum L. cv. Igna). 

32. Patrycja Lewandowska, Natalia Niedźwiecka, Anna Płachta, Aleksandra 

Wąsowicz, Równowagowe stężenie fosforu (EPC0) profundalowych osadów dennych 

czterech jezior miejskich. 

33. Adrianna Necel, Weronika Łykowska, Doświadczalne wyznaczanie retencyjności 

na modelach zielonego dachu. 

34. Mikołaj Matuszczak, Ograniczenie zapotrzebowania na energię do wentylacji 

pomieszczeń handlowych centralnymi strefowymi urządzeniami wentylacyjnymi. 

35. Wioleta Gaweł, Uczelnia wyższa wzorem odpowiedzialności środowiskowej. 

36. Dagmara Golba, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a ochrona 

środowiska - analiza wypranych praktyk. 

37. Joanna Łata, Zastosowanie dronów w ochronie środowiska. 

38. Małgorzata Skibińska, Zdolności sorpcyjne mezoporowatych materiałów 

krzemionkowych. 
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39. Angelika Balcerak, Jakość mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia na 

terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

40. Barbara Augustynowicz, Natalia Basińska,  Analiza komponentów chemicznych 

i mikrobiologicznych jeziora Revvatnet (Zachodni Spitsbergen, Svalbard). 

41. Natalia Dąbkowska, Oczyszczanie ścieków pralniczych przy zastosowaniu 

technologii Membrane Bioreactor (MBR). 

42. Agnieszka Godela, Zmiany mikroflory wód powierzchniowych spowodowane 

odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do rzek. 

43. Klaudia Godlewska, Wpływ pH na proces sorpcji wybranej grupy farmaceutyków 

i ich metabolitów w dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej przy użyciu nanorurek 

węglowych jako sorbentu. 

44. Sandra Górska, Research of medicinal fungal (Lentinula edodes) polysaccharide 

immunoactive structure fraction. 

45. Justyna Kiper, Badania nad możliwością przyrodniczego zagospodarowania osadów 

powstających w procesie oczyszczania ścieków pralniczych. 

46. Monika Lewańska, Ścieki oczyszczone jako dodatkowe źródło niebezpiecznych 

bakterii w rzekach na przykładzie bakterii z rodzaju Listeria. 

47. Aleksandra Sowinska, Suszenie solarne w gospodarce osadami ściekowymi. 

48. Elżbieta Szczepańska, Wpływ nanocząstek na środowisko- ich toksyczność i metody 

jej wykrywania. 

49. Mateusz Sapieja, Zimowe badania wodnika Rallus aquaticus. 

50. Piotr Sekuła, Symulacje wysokiej rozdzielczości pól meteorologicznych za pomocą 

modelu WRF dla obszaru Krakowa. 

51. Adriana Osińska, Występowanie antybiotykoopornych bakterii Escherichia coli 

w ściekach oczyszczalni miejskiej w Olsztynie. 

52. Aleksandra Ostachowska, Zmiany w składzie lipidów zewnętrznych i wewnętrznych 

Hylobius abietis (Szeliniak sosnowy) przed i po infekcji grzybiczej. 

53. Jakub Maculewicz, Określenie oddziaływania allelopatycznego występującego 

pomiędzy Synechococcus sp. a wybranymi gatunkami bałtyckich nitkowatych sinic. 

54. Joanna Nowak, Ocena wpływu cementowni Małogoszcz na całkowitą zawartość rtęci 

w okolicznych glebach. 

55. Paulina Kobylis, Charakterystyka nowej generacji cieczy jonowych stosowanych 

jako matryce w technice MALDI-MS. 

56. Paweł Kondzior, Wybrane metody konwersji biomasy glonów i sinic w nośniki 

energii. 

 

 

 

57. Damian Kulawik, Nowe materiały do magazynowania wodoru na bazie nanorurek 

węglowych. 

58. Patryk Łakomiec, Monitoring składu izotopowego gazów cieplarnianych na 

przykładzie metanu. 

59. Natalia Zdrojewska, Porównanie mikrobiocenoz w wodach fiordu arktycznego 

(Hornsund – Spitsbergen) w obrębie występowania lodowców o dwóch różnych 

typach. 

60. Daniel Wolecki, Opracowanie metody izolacji wybranych niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych z małży rodzaju Mytilus spp 

z zastosowaniem techniki ASE. 

61. Olga Władyka, Grzyby entomopatogenne – naturalna alternatywa dla pestycydów 

62. Sylwia Śliwińska-Wilczewska, llelopathic interaction of Baltic picocyanobacteria 

results in the formation of massive blooms in aquatic environment. 

63. Grzegorz Statkiewicz, Mały – wielki problem: nanocząstki srebra w środowisku 

64. Marcin Subotowicz, Wpływ katastrofy elektrowni jądrowej Fukushima I na zdrowie 

ludzkie. 

65. Zuzanna Sylwestrzak, Wpływ chlorku miedzi (II) na biomasę mikroglonów 

bałtyckich. 

66. Joanna Myszka, Analiza frakcji lotnej wybranych owoców hybrydowych 

z wykorzystaniem technik chromatograficznych. 

67. Paweł Michalczuk, Techniki chromatograficzne jako użyteczne narzędzia w analizie 

fazy nadpowierzchniowej owoców. 

68. Bartosz Szulczyński, Urządzenie do ciągłego generowania mieszanin zapachowych 

o określonej intensywności.. 

69. Lucyna Litke, Pszczoła - taka mała, taka ważna. 

70. Wojciech Kustal, Wykorzystanie metabolizmu drobnoustrojów redukujących siarkę 

w biotechnologicznych procesach ochrony środowiska. 

71. Magdalena Mroczek, Oznaczenie zawartości metali ciężkich w osadzie ściekowym 

pochodzącym z Oczyszczalni Ścieków w Łebie. 

72. Artur Groth, Woda w środowisku miejskim według reguł WSUD. 


