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Harmonogram i tezy wykładów ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 

z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców” 

nt. „Aplikacyjne wymiary badań naukowych” 

(czwartek, godz. 16.00 - 19.00) 

 

 

17 października 2019  

Inauguracja XI. edycji wykładów dla doktorantów  
 

Szkoły myślenia  i dobre obyczaje w nauce – dyskusja panelowa.  

Wprowadzenie: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Ewa Marynowicz-Hetka, prof. Wojciech Wolf 
 

Dyskusja toczyć się będzie wokół znanego powiedzenia filozofa nauki-Gastona Bachelarda, że „nauka istnieje tylko jako nieustanna Szkoła”. 

Będziemy zastanawiać się nad  tym, czy współcześnie w warunkach komercjalizacji i parametryzacji badań naukowych oraz wymogu 

indywidualizacji osiągnięć, taka koncepcja postrzegania badań naukowych i znaczenia ciągłości myśli,  jest jeszcze aktualna. Także nad tym, 

co tracimy, i co zyskujemy, rezygnując z dbałości o konstruowanie w zespołach  badawczych szkół myślenia i na jakie dylematy etyczne 

napotykamy w prowadzonych badaniach. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału. 

 

14 listopada  2019 

Nowa, rewolucyjna metoda inżynierii genetycznej roślin, zwierząt i ludzi - nadzieje, obawy i realne zagrożenia 

 – prof. Adam Jaworski 
 

„Najwyższym  obowiązkiem moralnym naukowców jest zdobywać wiedzę  i wykorzystać ją  do możliwie najpełniejszego dobra ludzkości”. 

1. Odkrycie w latach 80-tych ubiegłego wieku molekularnego systemu obrony komórek bakterii przed infekcją  zabójczymi dla nich wirusami - było 

podstawą dla opracowania uniwersalnego „narzędzia” genetyki molekularnej (CRISPR/Cas9), które umożliwia obecnie  przeprowadzanie 

ukierunkowanej, precyzyjnej  modyfikacji genów i genomów bakterii, roślin, zwierząt i człowieka. 

2.  Zastosowanie systemu CRISPR/Cas9 dla modyfikacji genów i genomów organizmów  bardzo przyśpiesza badania poznawcze na poziomie 

komórek i tkanek  różnych organizmów i przynosi nową wiedzę na temat ich funkcji w zdrowiu i w chorobie. 

3. System CRISPR/Cas storzył szansę  konstrukcji żywych organizmów o pożądanych cechach fenotypowych: aktywności biologicznej, walorach 

metabolicznych, hodowlanych, biotechnologicznych. 

4. Kontrowersje dotyczące pojęcia organizm genetycznie modyfikowany (transgeniczny, GMO). Czy w świetle obowiązującej w Europie definicji 

organizmy modyfikowane przy udziale  systemu CRISPR/Cas9  są organizmami GMO ? 

5. Realne nadzieje związane ze  złamaniem, przy pomocy systemu CRISPR/CAS,  dotychczasowych barier w  terapii genetycznych, nieuleczalnych 

chorób człowieka, zwłaszcza chorób jednogenowych. 

6.  Wyzwania, zagrożenia i polemiki, w świetle przeprowadzanych w ostatnich latach bardzo kontrowersyjnych eksperymentów modyfikacji  genów i 

genomów zarodków ludzkich.  

 

5 grudnia 2019  

Studnie –  historia i współczesność – prof. Paweł Jokiel 
 

Trochę historii 

•  Pierwsze studnie - przypadek czy rozmyślne działanie? 

• Studnie w starożytności (Asyria, Chiny, Persja, Grecja, Rzym) 

• Pierwsze systemy poboru i rozrządu wody (studnie, cysterny, kanaty, akwedukty, wodociągi) 

• Studnie artezyjskie 

• Studnie w Polsce 

• Religijne i kulturowe znaczenie wody i studni 

Dzisiejsze studnie 

• Rodzaje studni (sposoby konstruowania ujęć wody) 

• Budowa studni (urządzenia podziemne i nadziemne) 

• Pobór wód podziemnych (uwarunkowania i potrzeby) 

• Studnia: obiekt inżynierski czy cudowne miejsce 

 

16 stycznia 2020  

W jakich warunkach posługiwanie się fałszywą informacją w ogóle jest skuteczne i jakie przynosi efekty? 

 – prof. Piotr Łukowski 
 

1. Fałszywość przesłanek rozumowania a niezawodność rozumowania – perspektywa logiczna.  

2. Logika prawdziwościowa a logika treści.  

3. Czy można skłonić ludzi do akceptacji jawnego fałszu? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

4. Jaka jest rola kłamstwa w procesie nakłaniania ludzi do świadomej akceptacji fałszu?  

5. Racjonalność a emocje.  

6. Postprawda – moda – samozniewolenie – „nowy wspaniały człowiek”.  

7. Na czym faktycznie polega problem wyrażony pytaniem: Czy mleko jest zdrowe dla dzieci, czy nie jest zdrowe?  

8. Jaka jest rola środowisk naukowych w poszukiwaniu odpowiedzi na tego typu pytania?  

9. Myślenie plemienne a przyszłość demokracji?  

10. Czy „nowego wspaniałego człowieka” można jeszcze uratować? 



 

 

20 lutego 2020 

Na styku laboratorium i szpitala – medycyna translacyjna w onkologii – prof. Wojciech Fendler 
 

W trakcie wykładu omówiona zostanie problematyka badań nad biomarkerami w onkologii. Możliwości stosowania, zalety i wady krążących mikroRNA jako narzędzi 

do oceny prawdopodobieństwa sukcesu leczenia i powikłań zostaną omówione na konkretnych przykładach związanych z radioterapią onkologiczną. Dodatkowo, 

przedstawione zostanie tło statystyczne oraz problemy ze stosowaniem klasycznych metod obliczeniowych w badaniach wielkoskalowych. 

 

5 marca 2020  

Jak otrzymać coś z niczego, czyli o przetwarzaniu biomasy odpadowej w produkty o potencjalnym znaczeniu dla gospodarki 

– prof. Izabela Witońska 
 

W ramach wykładu przedstawione zostaną ogólne informacje na temat rodzajów i składu chemicznego biomasy oraz możliwości różnych kierunków 

jej zagospodaropwania. Szczególny nacisk położony zostanie na tzw "gospodarkę cukrową" i możliwość przekształcania cukrów uwalnianych w 

wyniku hydrolizy biomasy w cenne produkty dla gospodarki, takie jak: paliwa płynne, rozpuszczalniki czy biodegradowalne polimery. Podkreślona 

zostanie rola kojarzenia procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych w projektowaniu nowych technologii na przykładzie działających na 

świecie biorafinerii. Na zakończenie wykładu przedstawiona zostanie autorska koncepcja biorafinerii zasilanej biomasą odpadową z przemysłu 

cukrowniczego, która została wypracowana w Politechnice Łódzkiej przez zespół naukowców realizujących zadania w ramach programu Biostrateg 2 

(NCBiR). 

 

26 marca 2020 

Pogoda i klimat jako determinanty zdrowia i życia człowieka – prof. Agnieszka  Podstawczyńska 
 

1. Biometeorologia i bioklimatologia jako nauki utylitarne. 

2. Atmosfera źródłem bodźców dla organizmu człowieka. 

3. Biosynoptyka – pomoc w profilaktyce zdrowia i terapii. 

4. Wiedza o pogodzie i klimacie a problem smogu. 

5. Wykorzystanie właściwości klimatu w lecznictwie uzdrowiskowym. 

6. Mikroklimat pomieszczeń i jego składnik - radon (Rn-222), naturalny gaz promieniotwórczy - czy należy się go obawiać? 

 

16 kwietnia 2020 

Zrozumieć szczepionki – prof. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela 
 

Szczepienia, a także czysta woda pitna oraz wzrost poziomu higieny zostały uznane za najbardziej skuteczne w historii ludzkości sposoby zapobiegania 

chorobom zakaźnym, które przed upowszechnieniem tych procedur powodowały śmierć wielu milionów ludzi na świecie. Tylko w Stanach 

Zjednoczonych od 1924 roku szczepionki zapobiegły 40 milionom przypadków błonicy, 35 milionom zachorowań na odrę i ponad 103 milionom 

zachorowań na inne choroby zakaźne wieku dziecięcego. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że obecnie na świecie życie 2,5 

miliona osób rocznie, a co minutę 5 osób jest chronione przez szczepionki. Dzięki nowym technologiom szczepionki mogą stanowić ogromny 

potencjał w ochronie zdrowia obecnych nowoczesnych społeczeństw poprzez zapobieganie i leczenie nie tylko chorób zakaźnych wynikających 

z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich ale także chorób cywilizacyjnych jakimi są choroby nowotworowe czy neurodegeneracyjne. Osiągnięcie 

tych efektów wymaga postępu technologicznego i stworzenia nowych modeli ekonomicznych w światowej polityce prozdrowotnej, które umożliwią 

nie tylko zmniejszenie kosztów szczepień ale także uzyskanie zamierzonego ukierunkowanego działania ochronnego lub leczniczego szczepionek 

zarówno w zakresie zdrowia publicznego, jak i w tzw. terapii spersonalizowanej. Powyższy wykład będzie poświęcony genezie, zasadzie działania 

szczepionek, dotychczasowym osiągnięciom i perspektywom rozwoju szczepiennictwa, aspektom krytyki szczepionek w przeszłości i obecnie oraz 

opracowaniu skutecznych strategii postępowania, które doprowadzą do powszechnego uznania niezaprzeczalnej wartości prozdrowotnej szczepionek.     

 

21 maja 2020 

Współczesna inżynieria materiałów i jej możliwości aplikacyjne – prof. Emilia Korecka 
 

1. Wprowadzenie 

2. Nowe i modyfikowane materiały w przemyśle maszynowym – stale o modyfikowanych właściwościach, drukowanie 3D elementów części maszyn 

3. Nowe materiały w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym – stopy aluminium, magnezu, tytanu 

4. Nowe materiały w przemyśle medycznym – stopy tytanu, ceramika, żele 

5. Nowe materiały w przemyśle elektronicznym – krzem, grafen 

6. Rozwiązania techniczne inspirowane naturą 

7. Podsumowanie 
 

 

18 czerwca 2020 

Prezentacja sztuk wizualnych wśród odbiorców z niepełnosprawnościami w przestrzeniach muzealnych. Pomiędzy praktyką 

a teorią podejmowanych działań –  prof. Aneta Pawłowska 
 

- Prezentacja przemiany funkcji muzeum sztuki na przestrzeni wieków 

- Omówienie standardów zachowań społeczeństwa otwartego oraz postrzegania osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków. 

- Historia badań nad udostępnianiem sztuki osobom z niepełnosprawnościami prowadzonymi w Instytucie Historii Sztuki UŁ. 

- Prezentacja współpracy partnerskiej Instytutu Historii Sztuki UŁ z łódzkimi muzeami (m.in. doktoratów wdrożeniowych), organizacjami 

wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz szkołami specjalnymi i integracyjnymi. 

- Krótki film promocyjny z prowadzonego grantu „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”. 

- Prezentacja głównych założeń merytorycznych oraz problemów związanych z realizacją programu Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. 

Wykluczeni/Włączeni”. 

- Dyskusja 
 

Zakończenie XI. edycji wykładów dla doktorantów – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN 

 

 
Program wykładów przygotowuje Rada Programowa składzie: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Małgorzata Czyż, 

prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz), prof. Antoni Różalski (przewodniczący) prof. Elżbieta Szkurłat, prof. Wojciech Wolf. 


