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pr.t ,,Btdania had oi.thtndnien noa.go toduju ple.UM hetgt tdot4go
z dodotki.n bo|tEtiahlltaq'

P@a zosbia \l'konda w Karedze Biorechnolosii i Anotjzy ZlB.ojci,
lnzyniefii Pbdukcji. Uniwe rcru Ekonomicznego ve Wroclaejq pod kietukid
dI hab. itu. Zbi8nieM cEncftk.. PIot UEW puw6d dokroAki Eatiasad), jest v
nauk rclniczych, w dtscyplinie recbnolosia :yqosci i zywienF.

Clce& prey doktoBkiej r)konalm na ztecenie & hab. inz Andrja
proa llEw, Dziekuo Wydzialu l.4}isii podukcji, UniweNlretu Ekonomjcznego we
(p'sho o sysn. DP-8.4000,20.20r3. zdnia 19 kwiernia 2021 i.,.

OFn! wyboru i zn.sent, podjg&j iehltyki bldNqej

Obecnie, z barda rdznych Deyczyn (n.in, M6rajqce aiec46zczenie j,odoviska, w
ktbrym pqeblrmy. imeisymy i s@sljqcy nyb zyci! o@ niewtajciwe na*.r,ti zwieniowel
cd@ wiFksa czda spoleczcnswa choroj€ na bw. chorcby cywitiayjnc. pow$aj4 okEslone
grupy chorych $,mosojqcych specrdcaycb sdaj6w dier. pieczywo i ime p@tsory zbozow
v dalszym ci4su najq du2y ddzial w codzinnlm pozy'visiu cztowieka. Mogq wi$ spelniac

htob4 rolE we spohagdiu leczmia czy Ez w apobieganiu lub w pDntakryce chor6b

cywilieyjiych. ze Bzclgdu na *rzej rynimione tu*cjq do tstiej katesorii p@dukrd*

spozJ4vcztch nstezy piecztwo dieeqcaei $ tlm pi{zywo bezStucnowe

ziamr pseudozb6z, ralicb jst gyka i dlrrdntus. awienjq N swoim sktadzie chemioatn
specylicbe biologicbi€ ol<trhe subslamje, |\1jE maj4 isrobe nacz€nie * prelencji .iekl6rych
chor6b. Zmjduj4 wigc coE vi9ksze arosowoie jato doda&i do sporzqdz&ia :r),snoici
o zMczdnru proulakychlm, w tyn r6Miez w pickdsNie i cisrkN$iq najcz*ciej s posrqoi

pizeNonis - roznrob.ioneso zima (irury zbo2o{ei ), D*i z ,ma ltrb kaszy, plo1k6q, or4b.



w ofe&ie lraldlowej morD obec.ie zoate2c slki lodzajdw pieo4ya bduj4cycb na

rdrnyoh rcceprlMh 'z:rnwno odrwomnych.a buie sbrych i apormidlch, pzepEcowdyoh
od nowd, rodycyjnych. j,l i nol}ch, uwzslgdniajqcych alrusrne lodcdcje rrvieoiowe
i prefeEncje koNuent6w Wspomitue Eceptury ukstgdniaj4 pzede sszysrkin qykozysianie

klssycaych nqk chleboqch (psrcmcj i ,]rniet, jar r6Miez - v core wi9lszyn sopniu , ich

hiemik6w (a zb62 nimhlebowcL psudozb62) o@ n6ion oleisrych i r6rEgo &dzaju
dodatk6B Mbogacajqoych wdoii od4ryczq pieozyava. w pEypadku piecztwa dieteryc4ego
beglutenowqo jedna z p{dstawo"1lh, $osowanych od wieh lfi Hepru (cy1. a: 

'pietess.-.o -
receplury, nomy I porady praMe-., wld.l, Wmas, 2002) bazuje na rysokin ndziate skrobi

lokurydzidej (800/t. dodarku n4ki zi@nisczfl€j ea%\ dtozdzy (t1yr), pektyny (5%), soli.
c!}r i oleju sojowego. Artuahie, w prcdlkcji rego rdzaju pieczyu *,cetu uoznaiceni! ofen)'
dortynentoeer uvglednime sq rdNniez inne sktadniki receptomwe, bddziej arakcyjne
seMryczie dla koNuhenh i najace s:ye4 wojd odzlwcz4 Um2ti*iajq one produkcjt
p'eczlw be4luie.owego o Gps*j eksturz ftiqkisz\ bardzjej alepbNatneso smsorycaie
i o lepszej jako$i odtrapcj.

Jak qnika z ddlych lildaruovych, * ryh z akuatnej batizy sortynentu pi€czywa

bezgluEnowego ofeowmegd na Dilskin Onk! (rywezuego zar6*no Drez odzimych
producent6w. ja( G2 inDotuwtucso) @mz cz9ldjej s4 wlkorzy$ywoe w jeso produkcji

buslurenove miliny (rv qn gryko i mtudrut. Jednot w dostgpnych dot chss eeptMch
piekamkich s4 one uwzslqddeej.l<o dodatli. a nie jalo podnawove sktadniki.

w tuach badai rece.zowej pmcr dokbnkiej podjgto p6b9 opracowmio imowyjnej
Heprury ord rech.ologii piodukoji pieozywa bezstuienoNeso z doninnj4cyo u,lzialen catych

,@en k6zy Eryc@ej biolej niepalonej (poddsych pscesowi spoddicaej femenhcjt. z
doda&ieh zalqasu z mqki msrmrusowej o@ siemienia tnjeego, rozdiobnionej txski srycanej
i trssiutaminazy nihobiolqicaej (dTC), zbti2oneso pod vzstgden cech jakojci do

lradrcyjnero pieczywa zylniego @oweso.
'Itharyka ozp!6vr- dokbNkiej Pdi msi i.2. A.setiki zys 3ci$e wljsuje sjl { najnowec

rre.dy zwiqare z badMiadi dolyczqcyni prcjeklowania jmowacyjnej zlano<ci pmzdrovdhej

Ogdln, chankrsry$ykr pncy

PEedlozons do EceMji rozpram doktoska sroowi opnco*eie obejmujqce l4caie
l9l strony qvdrd(u konpulerowego. q rlm 73 tabet ord 25 rysunidN. pmca na chdalle!
doiwi cal.y W sruLruze pncy umiesrczonor .,Spis lrejci ,. ,,WstW,., ,,wykc sk6r6w



i synboli , ,,Czq3d ieoerycaq,,, ,,czttd doswiadcatnq', 'Lne6turq", ,.Spis abet,., ,,Spis

rysunndv oru 
'Streszzmie 

(wjFzyku polstrin i aneiekkin),

Ukhd pracy jest logicay i &czej lypow! dta rczpEw drsracyj.ych. jakkolviek naro2y

zqrdct uwasg na to! 2e ozdzial 
'C4& reorertctu . oprdcz przegiqdu lileratury , * podrozdziate

t : ,,Dieta hezslutcnowa i jakosi produh6w bezctute,osTc h, - awi eF hkze. w podrczdziale 2,

nie qodrgb.iony w D.staci osobneso rozd2iliu ,,cel prscy i spo$b j eeo reali zowmio,,, Nltomiasl
rozdzial ,,c43{ doswiadczalu opr6cz podrozdzi.h 3: .,Maleriaty i nelody bodai' awieE
s podmzdziateh 4. 5 i 6 nie wyodrqbnione w posraci oddzietnych mzdzitdw ,. Wyniki badrn i ich
oa6wiflie", ,.DyskNj9 ' oru ,.\tnioski. .

Autorka mie$ila N pract l4cznic 292 pozycja pigniennicnn. z wyodrlbnieniofi
publikacji oiyginalnych (264 pozycje), akr6q, pnBnych (j pozycji) i iddel inlenetosl,ch
(23 pozycie). Dobdr pi{niennicl$a je$ rrafny. wlaSciw i ^iqay bezpotrednio z tehatykq
rccenzowanej rczpiasT doklorskiei. Publikacjez djalnich lo lat stdoliq ok.6s% (tgs pozycji).

Jednoc&anie, ok. 23% cltowmej tnearury (81 pozj,cji) rdowi4 piace @jnowsa, z osrahich
I lat, Na qr6znimie dlnsuje iak, ze ok. 66% reyslkich pozycji uieszorych w spGie

pismiemicwa (.,Lneratura') i clroweych * pncy nanowi4 pubtikeje flsloj9zyce.

celeo rc?Dra}']' dokroskiej bylo or.zymtrie. oprynaliacja skladu i prccesu pedutcji
pleeyu bezsluenoweeo z calych zien bszy sryceej bulej niopalonej z dodllkjfl rcjlin
bezslulcdowych oru ilu8turminazy nikobiologiczNj. kbro bldzG najbadzGj zbtizotu pod

s€l9dem jako$iouym do hdycyjnego pieczywa tuo*ego. Rcalizcj. po*yrsrego celu niata
zwcryukoMd posEwion4 r$tqpujqcq hipoto4r ,.tslnieje moriwoa6 orzymnia pi@zyw m beie
k!s?r glyczsej, niewi€lkieso doda&u nqli iffej roltiny bezsluGnowei z uFiem prcptratu

nihrobiologicaej rmsslutlmiruy j sponBnicaej fementaoji o porbMy$alnej do rradryjneso
prcczyrea @veeo jakooci seerycaej i od2rwczej omz pronlu bk5ruy'. Weryiik@jp hipor,y

- okilenie sktadu slDwcowego pojekroweSo pieczyM eryczdego, w ryn fomy
wprowadadia dodalku m4li imogo pseudozbo2li

- oprrn,riacjl ilosci oEz wdnkow dzialania (akrlwnosci) hnsgtulMinozy nikobiolosicbei
(mTC) rv proesie tcbnolosicayn orzlmywftia pieeywa bezgtdenowegoi

- okE6lenie rMrzenia wiqun pzez mTG, poniedzy bii.lkori gryki ord biatkmi innego

- oke4ldie oprymalnycb rMoaci pdmen6w procesu rcchnologichego: c4u noacaia k6zy!
Cmenccji i ozosu .iaslq cau i reopentury Nypiekul



- opnco*tuie prcesu techlolosicrcgo pb{tulcji pi{z)aE ery(eeco z dodarkieh imych rc{Utr

- por6Maie uzyshoego pieczywa grycz&ego z Btbrmymi \ercatui pod wslgdon Fe,lMcjj

om!/ene54no$isLnin/8tup, B{ Dpracoqd)mprec/)qe

Cel prac). wymaj4cy r6Miez jej z:kEs Gpos6b reali&wsnia), qni*a z p@stqdu

neatury m'eec4neso w i,c4lci MElycaej" i jesl dobze @sadniory. Realias{o go

poprz€z p%pro*€dz€nie 8 sp6jnych ze sob4 ehp6w badan, z x)iaaczooyhj cet.ni
szczeg6lowlmi, pftdsrawionyni w recenzowdei ptuy N *iqry i c,.,lelny spos6b na rls. l
(v podrczdziale 2,I Schenar baddi).

Realiajqc zdeia badawca prey Dokrdrantko wykotula podca poeczec6tnych ehp6w
badan srcrcg a.aliz i omczen, w ttm rych diqzdych z:

" ocen4 no2liwoici Mania wiqzan prz nTG nigdzy sl{zotorvdymi biattMi (albmihy.

slobuliny, glueliny) sryki i inneso l}bmeso ps dozbota (uramrus!), ! hlze v uHadzie ciasis
grychego. metutusowego ore diesaeSo - z ,),kozysrrni€n w q ocenie clekroforzy
2elowej (SDS - PAGE) oraz chmharosFfii sltituczdia (SE - HpLC)r

- prdbnlmi vypiekmi l.bootoryjn ni op@ow.nego pieczrra bezgl enowgo, w por6v@iu
2 ustalonlmi Mo&ami. Iq%ie az * 53 wejelocb (kazdy * I poM6lzcniach), r6hi4cych sigi

sklsdd redeptuoqyn, sFosobem pzygolowanio 4!o$wych rv ftceplwe skladnik6s
gl6wnych i doda*6w, nerod@i pzyaotow&ia cia$a, ilojciq i oktlwnoj.i4 prp@lu mTc.
reopeptuq, cred i etlpahi wlpielo, gtratuq pieczFa, rek$urq! ryAlqd€m i idnymi

cahmi ja,*oSci uzysldeBo pieczyw. - z $rkoEyseien eatizy protilu rckeuy testem T?A;
Mahzy obruu (DIA) i nelody a skalq Dall@ do oceny pomwalolci nigkhzui oceny bar*y
sk6rki i migkiszu w utladzie CIELAB (r 1 al b.)i ozmczen [TMvoad! wilgotnojci i objiotci
pEczyM p.ws4chnie srosowanrmi nerodMir oblican $ydajno6ci ciasra smt piecolych,

vyttojDo3ci pi{zrwa; badai tons@enckich urskoeso pioloqlo*eeo pjeczyavo, pj4zy}s
koncosego i war@wegor oznaczeria awarblci wii.nin 2 grupy B metod4 HPLC, w pieczyrie
pDtotypowyn, koncosym.

aurorka rozpEwy dtseneyjnej p@prorednia s4cg6lowq an Ij29 sbtysrycaq

lzyskeych wlnildw- nnzHnq do ich i eAretacji i dyshsji. Do obtican trlkozlsrda
pros€toy Excel i STATISTICA 12.0, korzyshj4c z po{srechnie $osow}ch Est6N
W przrTadku salizy rf,nik6N baddi konsunenckich Atoewia re$y rrie{tnma i Duma.

weystkie licae (73) Iabele ptffituj4e uzyskanc vyniki wykoMre s4 bordzo sldmrie.
Niewqlpliwie zapldowi€ sp.sobu jak n.jleps*j pErntacji du2ej ljczby dmych $,ynaealo



sporeso natladu pocy. CzEii lwnik6v badai DoktoHrka pr&dskwit4 jal wynika z ophu.
w post@i 25 rysunldw. Jelmk ndin zdsien, rtsunki: tr 4 A B C (na sn 52). m s A B (na sr
53), m 6 A B (no str. s4). tr 7 (m sr. 55), tr 9 A B {m sb 66) or€ nr 2l (m sb. 129)

Nale2y podkEdlii, 2e Ecenzowana rozprawa dokro*kajesr Mpism shrdnie, w sposdb

zromtaly 1 popraMy pod wzElgdeo slylisrycayn.

S^zeg6toe! oc€m prt l

We ,.Wstepie" (slr. 3-9) ngi iE. AnAelikr Zls przed$awila s ei9zty sposdb @saddenie

W lodrozdzille 1, .,Cz9ici tsrdycaej,, p@cy (DieE bezghrelowa i jakoja p6dut16w

bezglulenostch) pzeglqd specjalislycaeso pinniemictw. naukoweao dokomy pzu Autorkl
podkaJlil islotre znmanie podjttej pu ez Niq prcbl.maryki ba{rswcaj. Autorka on6yita aktualna

klasydLacjg. pdioeenezc i objNy chodb zwiqzsnych z glulenm (celiakia, nieceliakslna

nadqazliwosd .a glulen. alereia na pwnice, chomba Dtitrrinsa. abksja zwiq2ea gtutenen)

popredzj4c ich chdakery$ykq opi*n r62nlch dennicji slurenu, NqsQpnie on6vil, pobtemy

2wi42ane 4 $ososdieft diety b.zslurehowej i spoebmj lezenia chor6b Elutcnoaleznych
w apekcie dkualnlch zalen lyl ienios1ch. Nie nniej istorne byb om6wienie p%z Doklodnlkg

elnage jalde porvinny spelniai ilrby bezglutenowe w l$ietle obowi?ujqcych przepisdw

pr.wnych. podkeilila ona ldqiez isronq rctq $owazyszed azesajq.ych specjalisrbw

{ lej dziedzinie i os6b chorych srosuj4cych diet? bezgtuteno*+ $r' dahdj czggoi !%slqdu
piiniemiclwa Auro*r dysenacji slroncenboMla si9 n. p%dndsieniu aktualnej oferty pieczrw!

bezeluronoveeo na kJajos),n rynku onz na k1lrrcrej oalizG jcso jako(ci. Dobryo pomyslen

Autork pracy bylo syntctyczne zestlwiede - slks dost9pneso w otercie rynlcwej
cenfikoweeso picczywa bezslutenoveso o pzedbzonej d€to{ci ore jNie-so (z podmien

prcduo 6w, skladu sulowcos€so. nasy oru *ny jednostliowj pieczywa) v rabelach nr 4 i 5 n.
slronaon 33-36. Mo2m bylo jedynie y opisie rych Ebel dodad ,.Tabela 4 cd. , (na slr. 34 i 3s) or&

..Tabela. 5 cd." (na sr. 16). w osuhiej c4{ci plzeglqdu ptdiemicrwd Doktorurka

schdoklerlzowda (ze szcusr5lnyn lwzclgdnidid wMo$i on5ryczej zidm), siykt

' 
matrt6! dws pseudozboza, z kt6rych produkotrae byiy p%tmry G'g, b4ra) uMddnione

ja*o bawe skhdniki prcjeklowe€go pieczrwa bezglnt€norego, Schdakeryzo*aia r6Mie2
lEnsalutaminul njlrobiologjczn4 (nTC) Wkorzy$an:l w Eceplulach poeczsg6lnych @isr6w
produl@ji pieczyw. l€zgluterc*eso w niniejs2ej dysertacji doktoNkiq. PoEdro. przedstawita



koqySci *tnikajqce z aloeleia teCo en4,nu (mego prkz spol@nojd mukowq jako
bezpiecmy dL zdmvia), dotyczqce islobej popFq,y cah srrukory piec4M bezglutenowego.

Srwiedano nietiozne 'tid6wki w rctJcie tej .4jci pEcy. a M stbnic j0 (wie$z 6 od

96ry). zmia\l .,Bezglu1froNe Nypieki q nirve ni, r.dycyjm...- lepCj bytoby .apisad

..Bsglutenow€ B?pioki oajq miejv? objgio{C ni, lEdycyjne...,.. Mm dm F}aaia, aiqzeo
z bdizo dobze pEdsEwion m, noib zdei€6. presl{den piSDi€biclwa. po pietwq co
Aurorkd sqdzi n. re@r srosowsis diery bqddenoej plu osoby zdrcw? cz, tu jes
auro(e konrioeosyjna ksi44a pl. ,.Dhra bez psrenicr.. autosrwa Wiltima Davisa. wdea
w jqzyku polskim w 2011 rokn (lrtlad Ronm parewicz) ord zwiqao z niq potemika
3 dulortter6s noukoxfch w dlykule pteetedoeln p.. ,.Does shel nale us fat dd sick ?,,.

k16ry ut{ul si9 w 2013 rctu w czAopidmie Joumat ot cereat Science (58, sf. 209_2t5) ? ?o
drusie, jali jesl aktualnie sa@rMt o/. udziar piec4Ta bezglurenoweso w de6lnej wielkodci
rlnra chleba ? Na sh.ie 36 zosblo naphtue, re jes o ,. srosunlowo mly udzist,i. poszg ro

cel p!rcy i spos6b jeso qlizowia Glr. 47-51), w tih sfomutawma g16@ hiDorea
badaw* o@ hipolezy sazegiilowe, sq pze&iawione popawnie. Ja&kolvie*, zdoi€m
rcceuen&i. eoze lcpiej byloby, sdyby,,schenat badu,(rys. l) miesczony byl *'c43ci
do3wiadczslnej . w podrczdziare ,. Matoialy i melody badan",

Mateial badawczy. mcrody badan ofl spos6b opncowaia sralysq,caeso *ynik6N
(sr. 52-64) s4 opisme mczj dokladni€, dobdr metodyki r{dan rdwiez nie budzi atzezen. Na

sftonie 5 7, wiersz€ 4-5 od dolu, j est blqd edrloEki - powimo bya napisde ,, . . . w pdbach filtcj i
pojedy.czlch bialck Cryli i mamrusa.. . '

Licae dde z 6adan 2os1ot poddan€ sazes,'ovej o&.lizie shry$yczei, ndtcpnic
Doktoret*a barda obszemie on6wild uzyskee ryniki (sa.65,D6) i,zeprcwadzila ich

dyskusj9 Gt., 13?-1641, ddnG je lone.tujqc N op@iu o cylowe4 lne6ru& t6dlo*4
i kontoniujqc z doyni uFkanymi p%z ime zspoly badowcze. at6Mje asMicmq ate arde
i kajowe. zddiem eftanlki dyskusja wynikdw jest slczeryujqcs zwi*la i r?@owe

w opisie tlbeli tr l0 tuo2na bylo dodla.,labeta lo cd., (m sr. 68 i 69). w po*Tzszych

eqi.iach pFoy sNiad&no r6Mi€t bldy edtloskie, ste sq one nieticae, Czy Dokbturka
ooshby ryjo$ia badziej szzs6lowo. co nosto byd pzrcz}Tq nocneso! niepzrjcmnego

zap.chu piec4as z Midl6w 32 i r4 (paFz: slr. 99). Na stuni€ tor. wtersz I nad rabelq ni l4
popraMiej byloby napisaa.,...byl dalcj udoskonotany.,. w podszdzialc .Badeia konsumenc*ie,,

w tekftie pncy mozn. hletd sfohutowdie 'ocenr szlia seMiycba, (np. na slr. tl)5. I t9)
hremie zc aromulowmim .,ee@ koNMencka. (ime $6ny piacy w qnr podrozdziale).



Kt6E jesl bardncj pophMe w sp€kcie slkonanych w piacy badaj ? ?onadlo, r6Mis, bardziej

popiaMie byloby napisad w iej cze6ci lekdu p@y ,,mas{-y piecztw!,. ni2 .,Nagd-i pi@ywq'
(!alz: np. st. ll8, wiesz 2 od s6ry lub slr. 124 wios 4 on doh). Na sb. 126, wiersz 7 od dolu
posimo byC 

"Podca 
opiymlizeji podukcji pieczywa...,.Na sr. t56 i t6j w kilku ni€jsach

s tekicie pr&y mpbano ,dinersly". popouiej byloby nlpjsad'aiqzki nineratne,.

Aulork s F.lni zglto*{ra alozony cel b&toil ,,wnioski s4 uaadnione

' 
udot@enbwe *ynikofti, ponadto polwi€.d?4jq i veryfikujq rsstawione wcdlniej

szzegdlowe hipolezy badawc2e - lj. w slni*u bdan srwiedhioi 2e mozliw je$ or.4meie
piezlwa bezgluenoweso o po24ddych ceclEcn ja,rro4cioqctr z toszy Cry.aej biolej niep,lonej

i doda&u imych b,ilin b.zslu@norlch (ama6e); hTC sieciuje bi.na sryu i wyb@so
rmeao pseudozboi! (mamtusa)i orzynme piec2rwo bezslutenowe cbdakreirzuje sie qsok4
ja&oi.iq sensoryca4, alceptacjq konsmenckq oE wh.aciwojcind tetstury zblizonydi do

pEcztM Nzofoqego awienj4cego glnlenj awanoi{ wirdin z enpy B w Nypsdukosdyn
pieczlrie s'{'ca)T jesl zbl"ona do zam3.i rych witlmin w tuadycyjnyn pieczywie rcor}B

Spis lnentu4 jesr pzIgolowey v wi*szoici sbmnie i zawien nieticbe btdy
edrloNke. Uniesazdne no koncu nzpner 'loktonkej .,slfte@enie,' w jqzyku pohkln ou
.,susdaty w jgzyku mgielskih srnldycaie p@GlaFi6 cel boddi, reld prtuy otu gl6we

Wdosek koncoq
sN'edzm, b pEedsbsiona do recenzii rozpdwr dokroskr mgf in , A.gelki Zys,

pt.: ,,Bnd@la htd h4nnwnkn iovgo ndsjz piecswl b.zgtrkno*go z doddti.n
na,s{4tMkalr" D3 wdoi,j tuukolq a hrr por.rcjor aplikeliy. Dotlc4 kbbej i atruatnej

tenatki badrwczj. *iosi no*e inlomrcje i sp.s@r.ii, (w dzieduinie nauk rclniczych, * dy*yplinie

lechnolosia zy*no{.i i zysioni!), a pu dtuwiotrc p*7t hnie uwdgi tqrycne nie umniejsz.Js.joj pnoa.i
poznosczej otu znaczeM podjieeo pmblemu badawoaSo. uwdn, a oceniana pms speliir
vydrgani! nrvihe nzpBwom dokro kim okritoic w ad. 13 unr*y z dnia 14 nma 20!3 I
o $opniach nauko*]ch itlulenruko*ynorunopiiochirydleyzkftsiestuki(Lrz.U.20t7poz.t73q
z p&n zm.). Dokromnrka *ykuh m,ejdnoS{ pbwedrnia badan nauko}yoh. o blre opeoshir,
int.Arctocji i dy*usji uashnych *yilk,tw l oparciu o siiusi'E piSmiennicMo z akresu podjgrj
prcblemaryli b8dtruczj. v.ioskuje zre'i do Rrdy Naukowj Dr$ypliny Tehiotogi. 4?noici
i lywienia Uniwrldu Ekonoohae8o se Wrcclawiu o puylqcie rczpaNl dokhBkisj i ddpmzznie
Paningr i . Angellkl Zys do publicrej obrcny !4 ptuy

Olsztyn, 25 cz ca 2021 r.
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