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we wspotpracy z dr. hab. inz. Sylwestrem Czaplickim 

Zycie cztowieka we wspotczesnej cywilizacji niesie ze sobq wiele nowych wyzwan. Zmiany stylu zycia i 
modelu zywienia oraz zwi^kszanie dtugosci zycia sq jednymi z najwazniejszych czynnikow 
powodujqcych powszechne wystQpowanie chorob cywilizacyjnych. Efektem jest rosnqce 
zainteresowanie badaczy moziiwosciq ograniczenia tego zjawiska - takze poprzez odpowiedni sktad 
diety. Dotyczy to zarowno doboru sktadnikow odzywczych, jak i zawartosci zwiqzkow bioaktywnych, 
wspomagajqcych organizm w osiggni^ciu i utrzymaniu homeostazy. Waznq dziedzinq takich badan jest 
poszukiwanie nowych zrodet sktadnikow o istotnym znaczeniu dIa konsumentow. Wielu badaczy 
wyprobowuje takze nowe technologie w celu swiadomej i ukierunkowanej modyfikacji sktadu 
produktow spozywczych, aby przyniesc jak najwi^kszq korzysc ich odbiorcom. Cztowiek jeszcze nigdy 
w swojej historii nie podlegat tak szybkim przemianom cywilizacyjnym, jak to ma miejsce w naszych 
czasach, nie wptywat tak istotnie na swoje otoczenie i catosc przyrody ozywionej i nieozywionej na 
naszej planecie. Patrzqc z tej perspektywy mozna wi^c przypuszczac, ze prace badawcze nad 
ksztattowaniem oczekiwanych cech zywnosci jeszcze dtugie lata nie stracq na znaczeniu. Recenzowana 
praca doktorska takze wpisuje s\q w ten trend. 



Formalna ocena pracy 

Przedtozona rozprawa doktorska oparta jest na czterech publikacjach: 

1. Dqbrowski G., Skrajda M., 2015: Nasiona szatwii hiszpanskiej (Salvia hispanica L ) jako zrodto 
sktadnikow wykazujqcych dobroczynny wptyw na ludzki organizm. Journal of Education, Health and 
Sport, 5(9): 337-350, IF = 0, punkty MNiSW = 7; 

2. Dqbrowski G., Konopka I., Czaplicki S., Tariska M., 2017: Composition and oxidative stability of oil 
from Salvia hispanica L. seeds in relation to extraction method. European Journal of Lipid Science and 
Technology, 119(5), IF = 1,812, punkty MNiSW = 25; 

3. Dqbrowski G., Konopka I., Czaplicki S., 2018: Supercritical C O 2 extraction in chia oils production: 
impact of process duration and co-solvent addition. Food Science and Biotechnology, 27(3): 677-686, 
IF = 0,653, punkty MNiSW = 20; 

4. Dqbrowski G., Konopka I., Czaplicki S., 2018: Variation in oil quality and content of low molecular 
lipophilic compounds in chia seed oils. International Journal of Food Properties, 21(1): 2016-2029, IF 
= 0,915, punkty MNiSW = 25. 

RozprawQ doktorskq stanowi maszynopis, ktory obejmuje 88 stron tekstu (wliczajqc oswiadczenia 
wspotautorow). W jego sktad wchodzi 8 numerowanych rozdziatow oraz streszczenie w j^zyku polskim 
i angielskim: 

- Streszczenie, 

-Abstract, 

-WstQP, 

- Cel pracy, 

- Metodyka badan, , 

-Wykaz publikacji, 

- Rezultaty badan przedstawione w monotematycznym cyklu publikacji, 

- Wnioski i podsumowanie badan, 

- Literatura oraz 

- Zatgczniki (ktore stanowiq kopie ww. publikacji b^dqcych podstawg rozprawy doktorskiej oraz 
oswiadczenia prezentujqce wktad pracy i wptyw Doktoranta i innych autorow do ich powstania). 

Uktad rozprawy doktorskiej jest przejrzysty i zgodny z oczekiwaniami, jakie stawia si^ tego typu 
monografiom. Metodyka badan, a w szczegolnosci przedstawienie niektorych stosowanych w 
badaniach metod analitycznych, zostata potraktowana dose skrotowo, co nie stanowi jednak istotnego 
ograniczenia monografii ze wzgl^du na ich lepszq prezentacJQ w zatgczonych publikacjach. Proporcje 
pomi^dzy poszczegolnymi rozdziatami pracy uwazam za trafne. Podsumowujqc strong formainq pracy 
mogq stwierdzic, ze jest ona przygotowana wtasciwie i w sposob przemyslany, co pozwolito na 
zaprezentowanie najwazniejszych informacji stanowiqcych podstawQ ubiegania s\q o stopien doktora. 



Merytoryczna ocena pracy 

Podstawq ubiegania si^ przez mgr. inz. Grzegorza Dqbrowsl<iego o stopien dol<tora naul< roiniczycli jest 
cyl<l czterech monotematycznych publil<acji. Zostaty one opublikowane w latach 2015-2018 w 
recenzowanych czasopismach naukowych. Pierwsza z nich ma charakter przeglgdowy i opublikowana 
zostata w czasopismie spoza listy JCR (7 punktow MNiSW). Przedstawiono w niej stan wiedzy na temat 
bioaktywnych w odniesieniu do organizmu cztowieka sktadnikow nasion szatwii hiszpanskiej, ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem sktadnikow, ktore mogq bye zawarte we frakcji lipidowej, co byto 
przedmiotem badan Doktoranta. Jest to jak najbardziej stuszne podejscie, pozwalajqee na zrobienie 
pierwszego kroku w swiecie publikacji naukowych, a jednoczesnie na szczegotowe zapoznanie si^ ze 
stanem dost^pnej literatury odnoszgcej SIQ do zakresu planowanych badan. Sposrod tez zawartych w 
tej publikacji uwazam za lekkq przesad^ podkreslanie, ze „nasiona szatwii hiszpanskiej nie zawierajq 
biatek glutenowych", jest to w moim odczueiu efekt pewnej mody naukowej zwiqzanej z tq tematykq, 
a takze podkreslanie wysokiej jakosci biatka ze wzgl^du na jego sktad aminokwasowy poprzez 
odniesienie si^ (m.in.) do aminokwasow takich, jak tryptofan, histydyna, metionina i treonina, ktorych 
omawiane biatko zawiera akurat najmniej. Te drobne uwagi nie ujmujq jednak omawianej publikacji 
wartosei polegajqeej na dose szerokim i syntetycznym przedstawieniu zaplanowanej tematyki w 
oparciu o 39 publikacji naukowych. 

Pozostate trzy publikacje, prezentujqce wyniki wtasne Kandydata do stopnia doktora, opublikowane sq 
w czasopismach z listy JCR (listy A MNiSW). Ich sumaryczny IF wynosi 3,38, zas liczba punktow zgodnie 
z klasyfikacjg Ministerstwa - 70. Wszystkie te publikacje sq wartosciowe i wnoszq nowe dane naukowe, 
ktore zostaty ponadto prawidtowo zinterpretowane i przedyskutowane przez Autorow. Na podstawie 
zatqczonych do monografii oswiadczeri mogQ stwierdzic, ze Kandydat do stopnia doktora w znacznym 
stopniu (50-65%) przyczynit si^ do powstania tych publikacji, a Jego wktad poiegat zarowno na 
wspotudziale w opracowaniu koncepcji badan i doborze metod analitycznych, jak i w wykonaniu prac 
badawczych, opracowaniu ich rezultatow, zebraniu literatury i przygotowaniu tekstu publikacji. 
Doktorant petnit ponadto funkcjQ autora korespondencyjnego. Byt On pierwszym autorem wszystkich 
publikacji stanowiqcych podstawQ ubiegania siQ o stopien doktora. 

Tytut pracy, „Surowcowe i technologiczne uwarunkowania ekstraktywnosci fazy ttuszczowej oraz 
sktadu i trwatosci oleju pozyskanego z nasion szatwii hiszpanskiej (Salvia hispanica L.)", jest zwi^zty i 
oddaje tresc monografii. Co prawda tresc pracy w najmniejszym stopniu odnosi s\q do surowcowych 
uwarunkowan ekstraktywnosci oleju, lecz trudno bytoby moim zdaniem sformutowac inny tytut bez 
znacznej utraty strony informacyjnej dotyczqcej zawartosci. 

Rozdziat zatytutowany „WstQp", stanowi - jak gtosi rozwini^cie tytutu - uzasadnienie podjQcia badan. 
Przedstawiono w nim na siedmiu stronach maszynopisu zarowno znaczenie zywieniowe sktadnikow 
szatwii hiszpanskiej i potencjalne mozliwosci ich wykorzystania, jak i techniki stosowane do uzyskania 
oleju z takiego materiatu. Autor zwraca uwagQ na braki w dost^pnej wiedzy nt. niektorych sktadnikow 
wyst^pujqcych w oleju z szatwii hiszpanskiej oraz zr^cznie, w postaci jednego duzego zestawienia 
tabelarycznego, przedstawia zmiennosc w sktadzie podstawowym olejow badanych przez roznych 
autorow z uwzgl^dnieniem czynnikow roznicujqcych probki, uzupetniajqc to (skgpymi) dostQpnymi w 
2015 roku danymi dotyczqcymi zawartosci tokoferoli, podkreslajqc w ten sposob jednoczesnie braki w 
wiedzy naukowej odnoszqce si^ do planowanych badan. CZQSC prezentujqca mozliwosci wydobycia 



oleju z nasion szatwii tiiszpanskiej jest przedstawiona odpowiednio szczegotowo i w moim przekonaniu 
takze wyczerpujqca. Catosc rzeczywiscie pozwala na uzasadnienie podj^cia badan, ktore zrealizowano 
w pracy. 

W kolejnym rozdziale, zatytutowanym „Cel pracy", Doktorant sformutowat tiipotez^ badawczq 
stanowigcq odzwierciedlenie tytutu pracy, lecz w odniesieniu wytqcznie do uwarunkowan 
tectinologicznycti, czyli metody wydobycia oleju. Jest to zrozumiate w kontekscie przedstawionej 
powyzej uwagi dotyczqcej tytutu pracy. NastQpnie Autor przedstawia zakres badan (wytqcznie w 
kontekscie zastosowanych technologii wydobycia: ttoczenia metodq „na zimno" i „na gorqco", 
klasycznej ekstrakcji cieczq przy uzyciu tieksanu oraz acetonu oraz ekstrakcji w warunkach 
nadkrytycznych z zastosowaniem acetonu jako modyfikatora dwutlenku WQgIa w stanie 
nadkrytycznym) oraz uzasadnia uzycie acetonu w procesach ekstrakcji, powotujqc s\q m.in. na 
odpowiedni^ DyrektywQ Parlamentu Europejskiego i Rady i dane dotyczqce niewielkiej toksycznosci 
rozpuszczalnika. Doktorant nie zdecydowat siq przy tym na uzasadnienie zastosowania heksanu w 
swoich badaniach, choc trzeba przyznac, ze jego uzycie jest dose oezywiste z technologicznego punktu 
widzenia, a wykorzystanie acetonu na roznych etapach pracy jest ciekawym pomystem Doktoranta, 
stanowiqcym niewqtpliwq wartosc naukowq i uzasadnionym szeroko rozumianym celem badan 
(uzyskaniem wi^kszej zawartosci bioaktywnych zwiqzkow polarnych w oleju). Wykorzystanie heksanu 
zostato takze zaprezentowane we wczesniej omowionym przeglqdzie literatury. Autor sformutowat 
takze dodatkowy eel badan, polegajqcy na ocenie sktadu oleju wydzielonego z 15 partii nasion 
dostQpnych na polskim rynku w okresie wykonywania doswiadczen, ktore cechowaty SIQ roznym 
pochodzeniem geograficznym. Stanowi to ciekawe uzupetnienie gtownego wqtku pracy. Postawiona 
hipoteza jest trafna, wydaje mi s\q jednak, ze Autor mogt zdecydowac siq takze na sformutowanie na 
poczqtku bardziej ogolnego celu w tym wtasnie zakresie, choc oczywiscie z formalnego punktu 
widzenia przedstawienie hipotezy badawczej jestwystarczajqce. Bytobyto jednak w moim przekonaniu 
stuszne ze wzgl^du na zaprezentowane w rozdziale szostym wynikajqce z badan obserwacje. POZWOIQ 

sobie odniesc si^ do tego jeszcze w odpowiednim fragmencie recenzji. 

W rozdziale „Metodyka badan" przedstawiono warunki wydobycia oleju z nasion poprzez ttoczenie, 
klasycznq ekstrakcji oraz ekstrakcji ptynem w stanie nadkrytycznym, a nast^pnie zastosowane metody 
analityczne, laboratoryjne i statystyczne. W moim przekonaniu Autor mogt CZQSC technoiogicznq 
metodyki uzupetnic o dane dotyczqce temperatury ttoczenia (czyli temperatury uzyskanego surowego 
oleju), jesli byty dost^pne, gdyz jak wiadomo w wyniku sciskania nasion w prasie moze dochodzic do 
znacznego wzrostu temperatury. Moze to stanowic istotnq informacjQ przy ocenie wynikow badaii 
analitycznych. Chciatbym w tym miejscu zwrocic takze uwagQ na pewne ograniczenie praktycznego 
aspektu przeprowadzonych badan. O ile ttoczenie oleju obiema metodami oraz ekstrakcji w stanie 
nadkrytycznym prowadzono w warunkach laboratoryjnych w sposob odpowiadajqcy warunkom 
prowadzenia procesu w przemysle lub warunkom, w jakich proces mogtby bye przeprowadzony 
(ekstrakeja ptynem w stanie nadkrytycznym), to jednak prowadzenie klasycznej ekstrakcji cieczq w 
aparacie Soxhieta przez 18 godzin na pewno nie b^dzie odzwierciedlato sposobu prowadzenia 
ekstrakcji w przemysle - zarowno pod wzgl^dem wydajnosci procesu (wielokrotne przeptukiwanie 
probki czystym rozpuszczalnikiem), jak i pod wzgl^dem wptywu procesu na sktadniki oleju 
(przetrzymywanie wydzielonego oleju przez wiele godzin w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika). Co 
wi^cej, uzyskany metodami ekstrakcyjnymi olej surowy musiatby bye poddany procesowi rafinaeji m.in. 
w celu wiarygodnego pozbycia s'\q pozostatosci rozpuszczalnika (za wyjqtkiem zastosowania samego 
dwutlenku w^gla). Mysl^ jednak, ze Doktorant jest swiadomy tych ograniczen w mozliwosci prostego 



przeniesienia wynikow Jego badari na warunki przemystowe, a te uwagi nie umniejszajg wartosei 
naukowej uzyskanych wynikow, w tym pokazania mozliwosci modyfikacji sktadu produktu poprzez 
wybor metody wydzielenia oleju i jej warunkow. Zdaji sobie przy tym spraw^ z trudnosci w 
wiarygodnym i powtarzalnym odwzorowaniu przemystowej ekstrakcji w warunkach laboratoryjnych, a 
rzecz jasna przy porownaniu potencjalnych metod wydobycia oleju trudno bytoby pominqc klasycznq 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Rodzi to takze mozliwosc ciekawej kontynuacji badan poprzez 
przeprowadzenie ich w warunkach zblizonych do przemystowych, szczegolnie przy tak uksztattowanym 
warsztacie badawczym, o czym swiadczy zarowno CZQSC technologiczna pracy, jak i CZQSC analityczna. 
Doktorant bowiem zastosowat wiele metod analitycznych w celu scharakteryzowania sktadu 
uzyskanych produktow: chromatografiQ cienkowarstwowq, oznaczenie sktadu kwasow ttuszczowych, 
zawartosci skwalenu i fitosteroli, tokoferoli, zawartosci karotenoidow ogotem i ich sktadu, zawartosci 
zwigzkow fenolowych ogotem, oznaczenie najwazniejszych w kontekscie poruszanej tematyki liczb 
ttuszczowych oraz czasu indukcji utieniania oleju z wykorzystaniem aparatu Rancimat. Doktorant 
wykorzystat zarowno techniki analizy klasycznej, jak i - w przewazajgcej czQsci - analizy 
instrumentalnej: chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej i technik spektrofotometrycznych. 
Dobor metod badawczych i sposob ich przeprowadzenia na podstawie przedstawionej rozprawy nie 
budzi zadnych moich wqtpliwosci. Pragn^ podkreslic, ze CZQSC analityczna zostata potraktowana 
szeroko i w sposob uzasadniony przeprowadzonq analizq danych literaturowych oraz celem badan, co 
dobrze swiadczy 0 przygotowaniu Doktoranta. 

W kolejnym, 5. rozdziale przedstawiono wykaz publikacji, a nast^pnie w rozdziale 6. omowiono 
przedstawione w nich rezultaty badan. Rozdziat ten jest napisany syntetycznie i wyczerpujqco. 
Najwazniejsze obserwacje zaprezentowano na 10 stronach maszynopisu z zaznaczeniem konkretnych 
publikacji stanowiqcych monotematyczny cykI, w ktorych mozna znalezc omawiane dane. Wyniki 
zostaty dobrze zaprezentowane, wyjasnione i przedyskutowane. Autor w odpowiedni sposob postuzyt 
s'\q takze efektami analizy statystycznej uzyskanych w przeprowadzonych doswiadczeniach wynikow. 
Podziat zebranych danych pomi^dzy publikacje stanowigce elementy monotematycznego cyklu jest 
klarowny i w moim przekonaniu odpowiedni. W pierwszej publikacji prezentujqcej badania wtasne (P2) 
Doktorant przedstawit wptyw roznych metod wydzielania ttuszczu z nasion (oba warianty ttoczenia, 
ekstrakcji klasycznq heksanem i acetonem oraz ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych przy uzyciu 
dwutlenku wigia prowadzonq w dwoch temperaturach) na uzysk oleju, jego sktad i symulowanq 
trwatosc (czas indukcji utieniania w aparacie Rancimat). Wyciqgajqc wnioski z tego etapu badari Autor 
przygotowat kolejnq publikacji (P3), w ktorej skupit s i i na ekstrakcji nasion w warunkach 
nadkrytycznych. Na tym etapie zostata wybrana jedna ze stosowanych uprzednio temperatur ptynu w 
stanie nadkrytycznym (70°C), lecz zastosowano dwa czasy prowadzenia ekstrakcji (1 i 5 h) oraz 
wprowadzono warianty z wykorzystaniem rozpuszczalnika, ktory w ekstrakcji klasycznej w poprzednim 
etapie badari pozwolit na uzyskanie ciekawych rezultatow - acetonu. Analizowano uzysk oleju, sktad 
kwasow ttuszczowych i zawartosc sktadnikow towarzyszqcych w uzyskanych probkach. 

Doktorant podkreslat w uzasadnieniu badari bardzo duze zroznicowanie zawartosci badanych 
sktadnikow podawanych w publikacjach roznych autorow, lecz przedstawione w obu powyzszych 
publikacjach dane dotyczgce jednakowego wariantu ekstrakcji takze wyraznie s i i roznity, co nie uszto 
Jego uwagi. Wynika to oczywiscie z roznego materiatu badawczego zastosowanego w obu czisciach 
pracy. Rodzi s i i wobec tego pytanie, czym Doktorant kierowat s i i decydujqc s i i to? Czy zastosowane 
jako podstawa obu publikacji nasiona pochodzity od jednego dostawcy i miaty takze jednakowe 
pochodzenie geograficzne? Zastosowanie jednakowego materiatu badawczego datoby przeciez 



mozliwosc wyciqgniicia jeszcze lepszych wnioskow, sformutowanie pewnego uogolnienia i wytycznych 
do ksztattowania sktadu produktu dzi^ki jednoczesnemu uwzgl^dnieniu wszystkicti wariantow 
prowadzenia procesu. 

Nalezy jednak podkreslic, ze t^ obserwacje Doktorant przekut w kolejnq publikacje (P4), stanowiqcq 
wartosc dodanq pracy. Zauwazywszy, ze dost^pny i pozyskany przez Niego materiat do przygotowania 
obu publikacji powoduje uzyskanie roznych wynikow badari, postanowit przeanalizowac zmiennosc 
sktadu olejow uzyskanych z mozliwie roznych probek dost^pnych na rynku przy uzyciu jednej metody 
wydobycia oleju. Kandydat zdecydowat si^ na tym etapie na ekstrakcji heksanem. W pracy nie 
znalaztem jednak uzasadnienia, co stato za takim wyborem metody ekstrakcji? 

Autor nie ustrzegt s\q paru jQzykowych niezr^cznosci; jest ich jednak niewiele, co dobrze swiadczy o 
Jego umiejitnosciach w zakresie formutowania swoich mysli i redakcji tekstu naukowego, a takze o 
starannosci w przygotowaniu monografii. Z recenzenckiego obowiqzku przytocz^ je jednak w tym 
miejscu. W moim przekonaniu powinno si^ unikac okresleri „stizenie" lub „koncentracja" w 
odniesieniu do zawartosci sktadnika w probce, okreslenia takie rezerwuje sie raczej do roztworow i 
pracy laboratoryjnej; w przypadku dwoch probek trudno jest mowic o stwierdzonej najwyzszej i 
najnizszej zawartosci, uzysku itp., lecz raczej o wi^kszej i mniejszej; nie najszcz^sliwsze jest rowniez 
stwierdzenie „... prezentowat najlepszq (2 do 5 razy) stabilnosc oksydacyjnq w porownaniu do..." (str. 
13). 

Kandydat do stopnia doktora b^dzie miat mozliwosc odniesienia sie do powyzszych wqtpliwosci 
podczas publicznej obrony, a pytania te nie umniejszajq w zadnym razie ogolnej wartosei pracy. 
Podobnie jest z drobnymi wqtpliwosciami dotyczqcymi stosowanych niekiedy okresleri. Doktorant 
uzywa w pracy okreslenia „lipidy" lub „frakcja ttuszczowa nasion" majqc na mysli takze zwiqzki 
fenolowe, co wydaje sie nieco dyskusyjne. 

W rozdziale „Wnioski i podsumowanie badari" Doktorant sformutowat 7 stwierdzeri, a nastepnie 
krotko podsumowat swoje badania, rysujqc tez pewne perspektywy na przysztosc. W pierwszym 
punkcie Kandydat najbardziej wprost odniost sie do przedstawionej hipotezy badawczej, a wtasciwie 
tej jej czesci, ktora dotyczy przeciwutleniaczy, czyli przede wszystkim zwigzkow fenolowych, 
karotenoidow i tokoferoli. W kolejnym punkcie ta mysl zostata rozwinieta, w trzech nastepnych 
przedstawiono wnioski dotyczqce wptywu warunkow prowadzenia procesow na sktad uzyskanych 
olejow, w kolejnym odniesiono sie do korelacji stabilnosci oksydacyjnej z badanymi zwiqzkami 
towarzyszqcymi triacyloglicerolom w olejach. W ostatnim stwierdzeniu podsumowano wyniki badari 
roznych probek dostepnych na rynku. Wydaje mi sie, ze po sformutowaniu hipotezy badawczej dobrze 
bytoby jednoznacznie i wprost odniesc sie do jej stusznosci. W obserwacjach Doktoranta mozna 
oczywiscie znalezc takie, ktore mozna powiqzac z niq wprost (wptyw zastosowanej metody i warunkow 
jej prowadzenia na zawartosc roznych sktadnikow olejow, odzysk przedstawiony w kontekscie 
zastosowania acetonu) lub posrednio (trwatosc przechowalnicza moze bye powiqzana poprzez 
zawartosc zwiqzkow fenolowych). Duzo informacji znajduje sie takze w omowionym tekscie i 
publikacjach, warto byto jednak w pierwszym punkcie postawic „kropke nad i". Stqd tez moja 
wezesniejsza sugestia o mozliwosci sformutowania ogolnego celu tej czesci badari, do ktorego 
odnosityby sie obserwacje zawarte w wiekszosci punktow, przedstawiajgee bardziej szczegotowe i 
niewqtpliwie ciekawe refleksje. Wszystko mozna bytoby zakoriczyc szerszym i ogolniejszym wnioskiem, 
ujmujgcym catosc pracy. 



Spis literatury obejmuje 85 pozycji, a wsrod nich tylko 7 (ok. 8%) w JQzyku polskim, co dobrze swiadczy 
0 przygotowaniu Kandydata do wyszukiwania danych literaturowych o swiatowym zasi^gu. WiQkszosc 
(60%) pozycji obejmuje publikacje z ostatniej dekady. W moim przekonaniu wynika to z zaangazowania 
Doktoranta w wyszukiwanie najbardziej aktuainych zrodet wiedzy naukowej i fachowej. Literatura jest 
wtasciwie dobrana na potrzeby omawianej pracy. 

Podsumowanie i wniosek koricowy 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska stanowi dobrze uzasadnione i oryginalne rozwiqzanie 
problemu naukowego dotyczqcego mozliwosci ksztattowania sktadu olejow poprzez kreatywne 
zastosowanie metody jego wydobycia. Doktorant wykazat, ze stosujgc rozne techniki i modyfikujqc 
sposob ich prowadzenia mozna w istotny sposob modyfikowac zawartosc zwiqzkow towarzyszqcych 
ttuszczom wtasciwym, nieznacznie tylko wptywajqc na (korzystny) sktad kwasow ttuszczowych, w tym 
stosunek kwasow n-3 do n-6. Moze to miec znaczenie zarowno zywieniowe, szczegolnie biorqc pod 
uwagi fakt, ze przedstawiona zmiennosc sktadu dotyczy zwiqzkow bioaktywnych, zainteresowanie 
ktorymi mogg wykazywac rozne grupy konsumentow, jak i technologiczne - w przypadku tatwo 
utieniajqcego si i oleju zawierajqcego wiele kwasow ttuszczowych nienasyconych stabilnosc 
oksydacyjna jest kluczowa. Podjite badania nad poszukiwaniem nowych, zmodyfikowanych metod 
wydzielenia ttuszczu z nasion szatwii hiszpanskiej sq tym bardziej uzasadnione, ze z natury rzeczy 
produkt rynkowy bidzie miat bardziej ekskluzywny charakter, co daje mozliwosc wykorzystania 
nietypowych technologii. Doktorant wykazat ponadto, ze ze wzglidu na zmiennosc surowca uzyskane 
oleje mogq roznic s i i sktadem, wiic takze miec cechy inne od zamierzonych przez producenta. Praca 
w moim odczueiu jest ciekawa, a przeprowadzone badania kompleksowe i prowadzgce do 
interesujqcych obserwacji. Catosc swiadczy o dobrym przygotowaniu Kandydata do pracy naukowo-
badawczej, umiejitnosci postugiwania s i i technikami analitycznymi i przygotowaniu teoretycznym. 

Rozprawa doktorska mgr. inz. Grzegorza Dqbrowskiego pt. „Surowcowe i technologiczne 
uwarunkowania ekstraktywnosci fazy ttuszczowej oraz sktadu i trwatosci oleju pozyskanego z nasion 
szatwii hiszpanskiej (Salvia hispanica L)" spetnia wymagania zawarte w art. 13 ust. 1. Ustawy o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 
2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595 z pozniejszymi zmianami), co pozwala mi wnioskowac do Rady 
Wydziatu Nauki o Zywnosci Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie o dopuszczenie Pana 
Magistra Grzegorza Dgbrowskiego do dalszych etapow przewodu doktorskiego. 


