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1. Imię i nazwisko  

Agata Barbara Markowska-Szczupak 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, 
miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

03.06. 1996 – magister inżynier  

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie), Wydział Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód 

specjalność – rybactwo śródlądowe 

Promotor: prof. dr inż. Paweł Brzuzan 

Tytuł pracy: „Zmienność mitochondrialnego DNA siei (Coregonus lavaretus L.) z jeziora 
Bajkał” 

21.06. 2001 – doktor nauk rolniczych  

Dziedzina: nauki rolnicze 

Dyscyplina: agronomia 

Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 

Promotor: prof. dr hab. inż. Danuta Rzepka–Plevneš  

Tytuł pracy: „Zmienność genotypów żyta Secale sp. pochodzących z różnych kolekcji tej 
rośliny” 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 
naukowych/artystycznych  
 

01.10.1996 – 30.09.2001               Doktorant (studia doktoranckie)  
Akademia Rolnicza w Szczecinie (obecnie 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie), Wydział Rolniczy  

  

01.10.2001 – 01.02.2003               Adiunkt ¾ etatu 
Politechnika Szczecińska (obecnie 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie), Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej 
 

01.02.2003 – obecnie                    Adiunkt  
Politechnika Szczecińska (obecnie 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie), Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej 
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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 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego  
  

Monografia pt.: Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na 
wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium 
chrysogenum” 

 
b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa)  

 

Markowska-Szczupak A., Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego 
światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów 
Penicillium chrysogenum”, 2013, Wydawnictwo Uczelniane 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
ISBN 978-83-7663-167-7. 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz 
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest rozprawa 

habilitacyjna pt.: „Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na 

wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum”, 

której jestem autorem. Pracę opublikowano w Wydawnictwie Uczelnianym 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-

167-7. Recenzje monografii wykonali: prof. dr hab. Katarzyna Chojnacka (Wydział 

Chemiczny, Politechniki Wrocławskiej) i prof. dr hab. n. med. Wojciech Wąsowicz (Instytut 

Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi). Badania zostały sfinansowane z kierowanego 

przeze mnie projektu własnego KBN (NCN) NN209 106439, pt.: „Określenie wpływu 

ditlenku tytanu indukowanego światłem i aktywności wody na wzrost grzybów 

występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych”. 

Wstęp i uzasadnienie celu badawczego 

Grzyby są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, gdzie stanowią około 20% biomasy 

wszystkich organizmów. W środowiskach antropogennych (stworzonych przez człowieka lub 

pozostających pod silnym wpływem jego działalności) skład ilościowy i jakościowy grzybów 

jest wysoce specyficzny. Blisko połowa gatunków grzybów występujących w środowisku 
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człowieka przejawia potencjalnie chorobotwórcze właściwości dla ludzi i zwierząt. 

W konsekwencji, w ostatnich dekadach, obserwuje się wzrost liczby chorób wywołanych 

przez grzyby, takich jak: grzybice, toksykozy i alergie. Ten stan rzeczy zmusza producentów 

farb, materiałów budowlanych, kosmetyków i środków czystości do stosowania biocydów. 

Mechanizm ich działania opiera się na zakłóceniu procesów życiowych w komórkach 

organizmów i zahamowaniu ich zdolności do rozmnażania się. Biocydy nie tylko zapobiegają 

biodeterioracji produktów podczas ich przechowywania, lecz również ograniczają wzrost 

drobnoustrojów podczas użytkowania tych produktów. Wydaje się, że dużo prostszym, 

relatywnie tańszym i proekologicznym rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie zjawiska 

fotokatalizy. Produkty, określane jako fotokatalityczne aktywne wzbogacone są najczęściej 

w nanocząstki ditlenku tytanu (TiO2). Pod wpływem promieniowania słonecznego na 

powierzchni TiO2 powstają wysoce reaktywne rodniki, które ułatwiają utlenianie 

zanieczyszczeń organicznych na powierzchni materiałów oraz powstrzymują osadzanie brudu 

[1–2]. Ditlenek tytanu aktywowany światłem UV może być wykorzystany w procesach 

oczyszczania wody i powietrza oraz szeroko pojętej dezynfekcji powierzchni. Właściwości 

antybakteryjne, antywirusowe i antyprionowe fotokatalitycznie aktywnego TiO2 zostały 

dobrze poznane [3–7].  

W czasie prowadzonych studiów literaturowych zauważyłam, że powyższe zagadnienie 

zostało tylko w w niewielkim stopniu opisane w odniesieniu do grzybów. Zwróciłam również 

uwagę na fakt, że większość prezentowanych prac dotyczyła inaktywacji grzybów należących 

do rzędu drożdżakowców (Saccharomycetales), głównie Saccharomyces cerevisae i Candida 

albicans [8–10]. Drożdże piekarnicze (Saccharomyces cerevisae) są naturalnym elementem 

mikroflory wosków, pokrywających skórkę winogron i śliw. Nie stanowią zagrożenia 

zdrowotnego dla człowieka. Od starożytności wykorzystuje się ich zdolności fermentacyjne 

w  piekarnictwie, browarnictwie i gorzelnictwie. Są jednym z najpowszechniejszych modeli 

w biologii molekularnej i cytologii, stąd pewnie wynika ich szerokie zastosowanie 

w badaniach określających skuteczność procesu fotokatalizy. Z kolei Candida albicans 

stanowi naturalny składnik flory przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt. U ludzi 

z obniżoną odpornością wywołuje zakażenie oportunistyczne. Oba gatunki należą do grzybów 

bezotoczkowych, co oznacza, że mają ścianę komórkową zbudowaną z hemicelulozy. 

Związek ten charakteryzuje się mniejszym stopniem polimeryzacji niż celuloza (SP < 300), 

mniejszą regularnością budowy i poziomem uporządkowania struktury, co sprawia, że jest 
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mniej odporny na degradację i niszczące działanie czynników fizycznych, chemicznych 

i biologicznych.  

Żaden z prezentowanych gatunków nie występuje na powierzchni materiałów 

budowlanych, co potwierdziłam w czasie zbierania próbek grzybów pleśniowych 

w pomieszczeniach mieszkalnych. Na tej podstawie stwierdziłam, że wykorzystywanie 

grzybów z rodzaju Candida i Saccharomyces jako gatunków modelowych w określaniu 

skuteczności np. farb fotokatalitycznych jest zupełnie niezasadne.  

Wybór obiektu badań, jakim ostatecznie stał się grzyb z gatunku Penicillium 

chrysogenum, poprzedziły kilkuletnie badania dotyczące grzybów pleśniowych izolowanych 

w środowiska człowieka, które prowadziłam w Instytucie Technologii Chemicznej 

Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (ZUT w Szczecinie). Ponadto postanowiłam określić 

wpływ ditlenku tytanu, aktywowanego różnymi rodzajami światła, na wzrost, tworzoną 

biomasę oraz aktywność enzymatyczną szczepów Penicillium chrysogenum, izolowanych 

z różnych miejsc bytowania. Podjęłam również badania, których celem było zdefiniowanie 

czynników zwiększających antygrzybowe właściwości ditlenku tytanu. Zdecydowałam, że 

najbardziej interesującym podejściem będzie określenie wpływu rodzaju TiO2 lub jego 

modyfikacji oraz dostępności wody w środowisku występowania grzybów, czyli tzw. 

aktywności wody. 

Sposób realizacji i otrzymane wyniki 

Do realizacji zamierzeń wykorzystałam własne modyfikacje technik badawczych 

stosowanych w badaniach mikrobiologicznych wody i gleby.  

Badania nad wpływem ditlenku tytanu na wzrost grzybów prowadziłam metodą 

płytkową, wzbogacając pożywki przeznaczone do hodowli grzybów w TiO2. Przeprowadzone 

przeze mnie analizy zdjęć SEM i TEM, potwierdziły, że suplementacja pożywek ditlenkiem 

tytanu dała równomierne rozłożenie wprowadzonego czynnika w pożywce. Ponadto nie 

powodowała zmian w jego charakterystyce krystalograficznej. Dotyczyło to zarówno 

kształtów, jak i wielkości krystalitów. W literaturze przedmiotu znalazłam opisy kilku 

sposobów badania skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych o działaniu 

grzybobójczym, stosowanych do ochrony materiałów technicznych, które zostały objęte 

normami: PN-EN 152-1:1994, PN-EN 1275:2000 i PN-EN 1650:2002 [11–13]. Żadna 

z prezentowanych metod nie jest jednak przeznaczona wyłącznie do testowania skuteczności 

preparatów o działaniu fotokatalitycznym. Stąd zaproponowałam opracowaną przez mnie 

metodę jako niedrogi i stosunkowo szybki sposób badania antygrzybowych właściwości 



Agata Markowska-Szczupak 
Autoreferat 

 

6 

 

fotokatalizatorów tytanowych. Komercyjny ditlenek tytanu P-25, produkowany przez 

niemiecką firmę Evonik, uznałam, za dobry materiał odniesienia w badaniach nad 

antygrzybowymi właściwościami katalizatorów tytanowych. 

Na podstawie uzyskanych wyników potwierdziłam zasadność dokonanego przeze mnie 

wyboru obiektu badań. Grzyby Penicillium chrysogenum są dobrym gatunkiem modelowym 

i mogą być wykorzystane w badaniach antygrzybowych właściwości TiO2. Cechy, które ten 

wybór uzasadniają, to: powszechność występowania tego gatunku w powietrzu pomieszczeń, 

a także w środowisku zewnętrznym, typowa dla grzybów budowa, brak specjalnych wymagań 

hodowlanych (jego hodowle są tanie i łatwe) oraz krótki cykl życiowy. 

Według mojej wiedzy prowadzone przeze mnie badania dotyczące wpływu ditlenku 

tytanu na produkcję biomasy i aktywność enzymów z klasy hydrolaz (EC) oraz 

oksydoreduktaz są pierwszymi pracami dotyczącymi tego zagadnienia. Wnoszą nowe 

informacje do charakterystyki gatunku Penicillium chrysogenum i mogą być wykorzystane 

w ustalaniu optymalnych dawek TiO2, które w różnych warunkach aktywności wody farby lub 

materiału budowlanego będą eliminować lub hamować wzrost grzybów. Wykazałam, że brak 

widocznego wzrostu grzybni na powierzchni materiału budowlanego nie zawsze oznacza, że 

problem zagrzybienia został wyeliminowany. 

 W swojej pracy badawczej wykazałam, że: 

• Badane szczepy Penicillium chrysogenum charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem 

wrażliwości na światło, aktywność wody i ditlenek tytanu, aktywowany światłem UV-VIS lub 

UVA. 

• Dodatek 20 g ditlenku tytanu na dm3 pożywki i aktywacja światłem UVA (trzy razy po 

30 min) lub UV-VIS są niewystarczające do pełnej eliminacji grzybów Penicillium 

chrysogenum, występujących w powietrzu. Dawka taka wpływa jednak na ograniczenie 

tempa wzrostu grzybów, spadek tworzonej biomasy i obniżenie aktywności enzymów (w tym 

katalaz, esteraz i hydrolaz). 

• Zarodniki Penicillium chrysogenum okazały się odporniejsze niż elementy grzybni, 

zarówno na światło UVA, jak i na fotokatalitycznie aktywny ditlenek tytanu. 

• Oznaczenia aktywności enzymatycznej są dobrym wskaźnikiem witalności grzybów 

rosnących na powłokach fotokatalitycznych. 

• Niższa aktywność wody zwiększa skuteczność fotokatalizatorów tytanowych, 

aktywowanych światłem UV-VIS. 
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Uzyskane przeze mnie wyniki badań dotyczące wpływu światła UVA na aktywację 

przeciwgrzybowych właściwości ditlenku tytanu są ważne z co najmniej dwóch powodów. 

Po pierwsze grzyby pleśniowe, również Penicillium chrysogenum, występują powszechnie 

w środowisku zewnątrzdomowym. W tym siedlisku życia podlegają wpływowi światła UV, 

które jest obecne w widmie promieniowania emitowanego przez Słońce. W warunkach 

naturalnych, przy bezchmurnym niebie promieniowanie UV (w tym UVA, UV-B i UVC). 

stanowi około 7% zakresu promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi. Ponieważ 

jednak atmosfera ziemska (w warstwie ozonowej) pochłania całkowicie promieniowanie 

UVC oraz część UV-B, 97% ultrafioletu, który dociera do powierzchni Ziemi, to UVA. Drugi 

powód wynika z właściwości samego ditlenku tytanu P-25. Ditlenek tytanu produkowany 

przez niemiecką firmę Evonik należy do fotokatalizatorów tzw. pierwszej generacji, co 

oznacza, że jego aktywność jest największa w zakresie promieniowania o długości fali λ 

pomiędzy 250 a 400 nm. Z literatury wiadomo, że ilość promieniowania UVA, która dociera 

do powierzchni Ziemi, jest wystarczająca do jego fotoaktywacji [14–15]. Biorąc pod uwagę 

powyższe przesłanki i uzyskane wyniki badań, stwierdziłam że w warunkach stałej 

ekspozycji na światło słoneczne będzie możliwe wyeliminowanie grzybów pleśniowych które 

mogłyby zasiedlić materiały budowlane. Wyniki te są szczególnie ważne dla technologów 

chemików, pracujących nad opracowaniem formuły powłok fotokatalitycznych do 

zastosowań zewnętrznych. 

 Uzyskane rezultaty pracy rzucają nowe światło na znaczenie aktywności wody 

w zwiększeniu skuteczności fotokatalizatorów tytanowych. Wykazałam, że w większości 

przypadków, przy niskich aktywnościach wody, skuteczność działania ditlenku tytanu 

nieaktywowanego lub aktywowanego światłem rośnie. Przy obniżeniu aktywności wody do 

wartości bliskich poziomowi tolerowanemu przez gatunek Penicillium chrysogenum (tj. aw ≤ 

0,900), można uzyskać pełną eliminację grzybów pleśniowych. Należy dodać, że w tych 

warunkach grzyby nie wykazywały żywotności. Świadczą o tym negatywne wyniki 

przeprowadzonych oznaczeń aktywności esteraz.  

Wykazałam, że na skuteczność antygrzybową ditlenku tytanu wpływa rodzaj 

stosowanej metody wytwarzania (chlorkowa czy siarczanowa) oraz sposób modyfikacji. Na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdziłam, że przeciwgrzybowe właściwości ditlenków 

tytanu można uszeregować następująco (od najlepszego do najgorszego): ditlenek tytanu ZCh 

(Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wytwarzany metodą 

siarczanową) > fotokatalizator N/TiO2 (Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej 
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i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, wytwarzany metodą siarczanową i modyfikowany azotem) > P-25 (Evonik, 

wytwarzany metodą chlorkową).  

Wykazałam, że zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych następuje również na 

pożywkach z ditlenkiem tytanu, który nie był aktywowany światłem. Wyjaśnienia wymaga 

czy powodem obserwowanego zjawiska była sorpcja białek i cukrów na powierzchni 

nanocząstek TiO2 czy jest to związane z jego toksycznością. Uzyskane przeze mnie wyniki 

potwierdziły, że główną przyczyną zahamowania wzrostu grzybów rosnących na podłożach 

wzbogaconych w ditlenek tytanu jest proces fotokatalityczny. 

Najważniejszym osiągnięciem opisanym w pracy było opracowanie modelu 

oddziaływania ditlenku tytanu na grzyby strzępkowe. Podstawą do sporządzenia modelu były 

dane empiryczne oraz przeprowadzona analiza literatury mikologicznej.  

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzałam, że ciągła aktywacja TiO2 przez 

światło widzialne UV-VIS prowadzi do powstania pewnej ilości rodników (•OH) o dużym 

potencjale utleniającym w stosunku do związków organicznych, w tym polimerów naturalnych 

(np. ligniny, celulozy, chityny itp.), wchodzących w skład ściany komórkowej grzybów. 

W wyniku utraty ciągłości ściany komórkowej, strzępki pozostawałyby otoczone tylko 

jednowarstwową błoną komórkową. Równie prawdopodobne jak rozpad ściany komórkowej, 

wydaje się oddziaływanie rodników hydroksylowych na tzw. ciałko wzrostowe Spitzenkörpera. 

Większa wrażliwość grzybów P. chrysogenum na ditlenek tytanu aktywowany światłem, którą 

obserwowałam w pierwszych dniach założenia hodowli, dowodzi, że rosnące strzępki były 

silniej blokowane przez fotokatalizatory zastosowane w badaniach. Spadek podatności 

grzybów na proces fotokatalityczny w miarę wzrostu grzybni oraz czasu trwania hodowli, 

wytłumaczyłam uruchomieniem tzw. pierwotnego mechanizmu obronnego. Polega on na tym, 

że uszkodzona część strzępki jest zamykana przez ciałka Woronina. Zatykają one przegrodę 

poprzeczną, oddzielającą zniszczone komórki od niezmienionych sektorów strzępki. 

Uruchomienie mechanizmów obronnych oraz grubsza ściana komórkowa to według mnie 

główne przyczyny zwiększonej odporności grzybów pleśniowych na proces fotokatalizy. 

Mniejsze nanocząsteczki ditlenku tytanu mogą przedostawać się do wnętrza strzępki 

grzybów wraz z substancjami odżywczymi pobieranymi z podłoża. Grzyby są zdolne do 

pobierania na drodze endocytozy cząstek o wielkości do 150 nm. Jak wynika z przedstawionej 

przeze mnie charakterystyki fotokatalizatorów, średnica cząstek TiO2 nie przekraczała 25 nm. 

Cząsteczki ditlenku tytanu, które przedostaną się do wnętrza komórek, są nadal aktywne 
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fotokatalitycznie. Oznacza to, że na ich powierzchni również powstają wysokoreaktywne 

rodniki hydroksylowe •OH i ROS (•O2─ i H2O2). Rodniki te wywołują stres oksydacyjny, 

który może być bezpośrednią przyczyną zakłóceń w funkcjonowaniu endogennych enzymów 

grzybowych, produkowanych w cytoplazmie, mitochondriach i peroksysomach. 

Potwierdzeniem wystąpienia stresu oksydacyjnego w komórkach grzybów Penicillium 

chrysogenum były obserwowane przeze mnie zaburzenia w wydzielaniu enzymów (esteraz, 

katalazy i hydrolaz) oraz ich częściowa lub całkowita inaktywacja.  

 Antygrzybowe właściwości ditlenku tytanu, który nie był aktywowany światłem 

wytłumaczyłam procesem sorpcji. Według Topoglidisa i in. [16] oraz Elingsena [17] 

nanokrystaliczny ditlenek tytanu jest dobrym adsorbentem białek strukturalnych i enzymów. 

Analizując uzyskane wyniki, stwierdziłam, że sorpcja cukrów wchodzących w skład pożywek 

powodowała zmniejszenie dostępności składników odżywczych dla grzybów, co przyczyniło 

się bezpośrednio do ich słabego wzrostu. Z kolei sorpcja białek, zwłaszcza enzymatycznych, 

powodowała upośledzenie kontroli przepływu substancji odżywczych do wnętrza komórek 

grzybów.  

Podsumowanie 

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabierają badania fizjologicznych 

i biochemicznych właściwości grzybów występujących w pomieszczeniach zamkniętych. 

Można sądzić, że wiedza ta umożliwi opracowanie nowych, skutecznych i tanich metod 

pozwalających na wyeliminowanie ich ze środowiska człowieka. Ze względu na powszechne 

wykorzystanie fotokatalizatorów tytanowych w konstruowanych materiałach 

samoczyszczących (ang. self cleaning lub stay clean) określenie właściwości antygrzybowych 

TiO2,  jest dobrym początkiem nowego kierunku badań. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 W 1991 roku, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów na Wydział Lekarski 

Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (gdzie nie zostałam przyjęta z braku miejsc), 

rozpoczęłam studia na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie 

(obecnie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
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Technologicznego w Szczecinie). Ze względu na moje zainteresowania genetyką, w 1993 

roku przeniosłam się na III rok Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód Akademii Rolniczo-

Technicznej w Olsztynie (obecnie Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski). Studia ukończyłam z wyróżniłem (w czerwcu 1996 roku), uzyskując tytuł 

magistra inżyniera rybactwa śródlądowego. W czasie studiów na AR-T byłam zatrudniona 

jako wolontariusz w Zakładzie Genetyki Ryb i uczestniczyłam w projekcie badawczym 

realizowanym wspólnie z Limnological Institute w Irkucku (Rosja). Uzyskane wyniki 

stanowiły podstawę mojej pracy magisterskiej, realizowanej pod opieką dr inż. (obecnie prof. 

dr hab.) Pawła Brzuzana, pt.: „Zmienność mitochondrialnego DNA siei Coregonus lavaretus 

z jeziora Bajkał”. W pracy magisterskiej przedstawiłam metodykę uzyskania mtDNA 

z oocytów siei oraz wątroby. Wykazałam przydatność techniki RFLP (ang. Restriction 

Fragments Length Polymorphism) z użyciem 8 enzymów restrykcyjnych do badań 

zmienności pomiędzy populacjami ryb siejowatych (Załącznik 3, II A1.1.). 

W czasie studiów odbyłam dwie praktyki zawodowe: w Stacji Doświadczalnej Hodowli 

Ryb Akademii Rolniczej w Szczecinie (Nowe Czarnowo, 01.04. ─ 01.10. 1994r.) 

i w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Ińsku (01.06. ─ 01.10. 1995r.). Po ukończeniu 

studiów uczestniczyłam w projekcie dotyczącym sztucznego rozrodu suma afrykańskiego 

(Clarias gariepinus), prowadzonym w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Ińsku. 

W listopadzie 1996 roku rozpoczęłam naukę jako słuchacz studium doktoranckiego na 

Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Wydział Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie). Brak wsparcia techniczno-organizacyjnego dla tematyki dotyczącej genetyki 

ryb sprawił, że moje zainteresowania uległy modyfikacji. Tematem mojej pracy stały się 

badania zmienności genetycznej żyta Secale cereale. W czasie studiów doktoranckich 

aktywnie uczestniczyłam w pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Hodowli Roślin 

Ogrodniczych (ZHRO) AR w Szczecinie. Dotyczyły one między innymi tolerancji roślin 

ogrodniczych na zasolenie i niedobory pokarmowe w glebie oraz badań nad rozmnażaniem 

roślin ozdobnych w kulturach in vitro (Załącznik 3, IIE1.1.; IIE1.2.; IIIB1.3.). W tym 

czasie sprawowałam opiekę nad 2 studentami wykonującymi prace magisterskie i pełniłam 

rolę kronikarza ZHRO. Prowadziłam również zajęcia z przedmiotu „genetyka i selekcja ryb” 

dla studiów dziennych i zaocznych. W czasie studiów doktoranckich podnosiłam swoje 

kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, organizowanych przez Politechnikę Gdańską 

m.in. kursy klonowania DNA i technik elektroforetycznych. 
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W roku 2000 przed komisją powołaną przez członków Rady Wydziału Rolniczego, 

Akademii Rolniczej w Szczecinie zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin z przebiegu 

studiów rolniczych (egzamin dodatkowy tzw. „urolniający”). Pracę doktorską zatytułowaną 

„Zmienność genotypów żyta S. cereale, pochodzących z różnych kolekcji tej rośliny” 

obroniłam z wyróżnieniem, w dniu 21.06. 2001 roku, otrzymując tytuł doktora nauk 

rolniczych, w zakresie agronomii. Realizując pracę doktorską, wykorzystywałam technikę 

elektroforezy SDS-PAGE (ang. Polyacrylamide gel electrophoresis using sodium dodecyl 

sulfate) do określenia zmienności białek zapasowych (sekalin) żyta. Opisałam specyficzny 

wzór prążkowy dla 74 odmian populacyjnych, 2 odmian miejscowych, 8 dzikich gatunków 

Secale sp., 13 prostych mieszańców międzygatunkowych (z formami dzikimi żyta) oraz 24 

mieszańców wstecznych BC2 i BC5 otrzymanych w wyniku przerywanego krzyżowania 

prostych mieszańców międzygatunkowych z odmianami żyta Secale cereale. Wykazałam, że 

wzór prążkowy był właściwością odmianową i nie zależał od jej pochodzenia i miejsca 

reprodukcji (Załącznik 3, IIE1.2.; IIE2.3.). Stwierdziłam, że w profilach prążkowych 

sekalin, uzyskanych dla mieszańców żyta, przeważały prążki od komponenta matczynego 

(Załącznik 3, IIIB2.23; IIIB2.24). Ponadto określiłam podobieństwo fenotypowe 

i genetyczne pomiędzy dzikimi gatunkami żyta, co pozwoliło na wyjaśnienie przebiegu 

ewolucji w obrębie rodzaju Secale (Załącznik 3, IIE2.1.). 

W październiku 2001 rozpoczęłam pracę (na ¾ etatu) jako pracownik dydaktyczny 

w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (Wydział 

Technologii i Inżynierii Chemicznej) Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT). W tym czasie 

prowadziłam wykłady z mikrobiologii, biologii oraz elementów biotechnologii w ochronie 

środowiska. W okresie 01.01. 2001–31.01.2002 podjęłam dodatkową pracę jako asystent 

naukowy w laboratorium przyszpitalnym Katedry Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 

Pomorskiej Akademii Medycznej (wymiar ¼ etatu). Do moich obowiązków należało: 

opracowanie instrukcji izolacji cDNA z krwi obwodowej i tłuszczu ludzkiego, uruchomienie 

zakupionego sprzętu (m.in. termocyklerów, aparatów do elektroforezy), prowadzenie badań 

genetycznych nad przyczynami otyłości u ludzi oraz pomoc merytoryczna w przygotowaniu 

wniosków o finansowanie.  

W lutym 2003 roku zostałam zatrudniona na pełnym etacie adiunkta w Instytucie 

Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (ITChNiIŚ) Politechniki 

Szczecińskiej. W latach 2003–2005 organizowałam jedyne na Wydziale Technologii 
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i Inżynierii Chemicznej, laboratorium mikrobiologiczne. Jego otwarcie w maju 2005 roku 

stało się podstawą do stworzenia (w ramach ITChNiIŚ) Zakładu Biotechnologii.  

W pierwszych latach swojej pracy badawczej głównym tematem moich badań była 

konwersja metanu do metanolu na drodze mikrobiologicznej. Rezultaty badań zostały 

opublikowane w Chemical Papers (Załącznik 3, IIA2.2.) oraz były prezentowane na 

konferencjach międzynarodowych (Załącznik 3, IIIB2.2.; IIIB2.4.) oraz III Kongresie 

Biotechnologii (Załącznik 3, IIIB2.25.). Wykazałam, że że koszty procesu 

mikrobiologicznego utleniania metanu do metanolu, można obniżyć poprzez zastosowanie 

całych komórek bakteryjnych, w tym procesie. Określiłam, że obecność jonów miedzi 

w pożywce wpływa na efektywność biochemicznego utleniania metanu przez bakterie 

Methylosinus trichosporium OB3b. Najwyższy stopień konwersji metanu osiągnięty w czasie 

prowadzonych badań wyniósł 4,76 · 10–5 mol metanolu na dm3 metanu. Pomimo pokonania 

trudności z  hodowlą bakterii metanowych, wymagających m.in. atmosfery złożonej z metanu 

i powietrza (niebezpieczeństwo wybuchu) oraz obiecujących wyników wstępnych temat 

biokonwersji metanu do metanolu został zaniechany. Miała na to wpływ decyzja odmowna 

dotycząca finansowania wniosku pt.: „Badanie podstaw technologii utleniania metanu do 

metanolu na drodze mikrobiologicznej” (32 Konkurs KBN, 2006r.). 

Nawiązanie współpracy naukowej z dr hab. Krzysztofem Ulfigiem, prof. ZUT w roku 

2005, zaowocowało moim zainteresowaniem zagadnieniem biodeterioracji nasion roślin 

oleistych i suszów roślinnych. W czasie wspólnie prowadzonych badań wykazaliśmy wpływ 

aktywności wody na wzrost i aktywność enzymatyczną grzybów pleśniowych. 

Stwierdziliśmy, że zakres minimalnej aktywności wody, przy którym obserwujemy wzrost 

grzybów strzępkowych w badanym materiale wynosi 0,91 – 0,60. Wzrost większości grzybów 

został zahamowany przy aktywności wody 0,80. Znacznie odporniejsze na brak wody okazały 

się grzyby kserofilne (np. z rodzaju Eurotium), które również udało się wyizolować z roślin 

leczniczych (tolerowały środowisko o aw ≤ 0,60). Ponieważ w dostępnej literaturze nie 

znaleziono prac na temat występowania grzybów kserofilnych w suszach roślinnych 

i mieszankach ziołowych można uznać, że nasza prace opublikowane w Polish Journal of 

Environmental Studies są pierwszymi dotyczącymi tego zagadnienia (Załącznik 3, IIA2.4; 

IIA2.5.).  

Ze względu na fakt, że grzyby kserofilne mogą pogarszać jakość ziół, a na dodatek są 

producentami groźnych dla ludzi i zwierząt mikotoksyn uznałam, że zasadne jest prowadzenie 

badań dotyczących ich występowania w produktach pochodzenia roślinnego. W 2009 roku 
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złożyłam wniosek o finansowanie pt.: „Wpływ aktywności wody, temperatury i odczynu na 

wzrost i aktywność hydrolityczną grzybów kserofilnych i kserotolerancyjnych zasiedlających 

susze roślin leczniczych” (37 Konkurs KBN, 2009r.). Ponieważ nie uzyskałam środków na 

badania musiałam przerwać ich prowadzenie. W tym czasie zaangażowałam się w prace 

realizowane wspólnie z Politechniką Śląską. Głównym ich celem było określenie czynników 

wpływających na występowanie grzybów w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków 

(Załącznik 3, IIA2.7.).  

Samodzielnie rozpoczęłam prace nad tematem badawczym związanym z biokonwersją 

celulozy do etanolu. Celem moich badań było znalezienie mikroorganizmów (grzybów 

mikroskopowych) zdolnych do rozkładu ksylanu, hemicelulozy i ligniny. W pierwszym 

etapie, przeprowadziłam izolacją szczepów grzybowych z ziaren kawy i kakao, kompostu 

oraz trocin. Następnie, dowiodłam, że grzyby termofilne i termotolerancyjne, izolowane 

z ziaren kawy i kakao oraz kompostu wykazują aktywność przydatnych w procesie 

biokonwersji celulozy hydrolaz: endocelulazy (hydrolizującej karboksymetyloceluzlozę), 

karboksylazy (hydrolizującej ksylan) i esterazy (hydrolizującej tributyrynę). W kolejnym 

etapie określiłam wpływ wybranych czynników środowiskowych (np. temperatury hodowli 

i aktywności wody) na zdolności wytwarzania hydrolaz przez grzyby. Stwierdziłam, że 

dostępność wody w środowisku ma duży wpływ zarówno na aktywność celulolityczną, jak 

i ksylanolityczną grzybów. Wyniki moich badań prezentowałam na kilku konferencjach 

krajowych (Załącznik 3, IIIB2.21.; IIIB2.26.) oraz opublikowałam w czasopiśmie Archives 

of Environmental Protection (Załącznik 3, IIA2.12.). Pomimo interesujących rezultatów, 

wniosek pt.: ”Konwersja biomasy do etanolu z jednoczesną separacją alkoholu technikami 

membranowym” (35 Konkurs KBN, 2008r.) nie uzyskał finansowania. Przygotowanie 

wniosku oraz prowadzone badania umożliwiły mi jednak zdobycie doświadczenia 

w posługiwaniu się nowymi dla mnie technikami badawczymi m.in. technikami 

membranowymi. Doświadczenia te mogłam wykorzystać w mojej pracy w projekcie pt.: 

„Badania separacji etanolu w bioreaktorze membranowym” (Załącznik 3, IIJ4). Moim 

zadaniem było określenie czynników biologicznych (bio-fouling) na efektywność procesu 

separacji etanolu w skonstruowanym reaktorze membranowym. Wyniki tych prac zostały 

opublikowane w Journal of Membrane Science (Załącznik 3, IIA2.3.; IIA2.14.). Wiedza 

dotycząca działania bioreaktorów okazała się niezwykle istotna przy zakupie bioreaktora 

firmy BIOTRON (nadzorowałam przetarg i zakup, a także uruchomienie bioreaktora). 

Obecnie bioreaktor jest wykorzystywany przeze mnie w badaniach prowadzonych 



Agata Markowska-Szczupak 
Autoreferat 

 

15 

 

w projekcie POIG „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów 

dikarboksylowych”, o akronimie „ZIELONA CHEMIA” (Załącznik 3, IIJ6). Do moich 

głównych zadań należy: określenie czynników (np. temperatury, pH, ilości glicerolu 

w pożywce, czasu prowadzenia procesu i rodzaju pożywki) wpływających na biokonwersję 

glicerolu do 1,3-propanodiolu (1,3-PD) przez bakterie mlekowe i Citrobacter freundii. 

Wyniki badań foulingu membran polipropylenowych stosowanych w procesach separacji 

pozwoliły stwierdzić, że osad bakterii, powstały na powierzchni membran można usunąć 

przez intensywne mycie chemiczne membran roztworami NaOH (2%) i H3PO4 (3%). Przy 

czym obserwowana utrata wydajności membrany wynosi około 20% (Załącznik 3, IIE2.4.).  

Pomimo niepowodzeń związanych z brakiem finansowania dla kolejnych 

podejmowanych przeze mnie tematów badawczych, efekt moich starań nie został utracony. 

W czasie kilkunastu lat badań udało mi się stworzyć unikatową kolekcję szczepów grzybów 

pleśniowych. Na początku obejmowała ona grzyby izolowane z nasion roślin oleistych 

i suszów roślin leczniczych. Następnie wzbogaciłam ją w blisko 50 szczepów wyizolowanych 

z powietrza budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (np. fitness klubu) oraz 

z materiałów budowlanych. Większość z nich należy do klasy bezpieczeństwa BSL-1. 

Oznacza to, że są one saprotrofami lub patogenami roślin albo grzybami utylizującymi 

produkty rozkładu nieżywych zwierząt. Niektóre z tych grzybów wywołują nieinwazyjne lub 

łagodne zakażenia powierzchowne. W stworzonej przeze mnie kolekcji znajdują się również 

grzyby potencjalnie patogenne (np. grzyby z rodzaju Pseudallesheria-Scedosporium), 

toksynotwórcze (Stachybotrys chartarum) oraz wywołujące alergie u ludzi (Alternaria 

alternata). Czyste hodowle grzybów pleśniowych z kolekcji przypisałam do gatunku, 

wykorzystując wybrane piśmiennictwo taksonomiczne oraz wybrane cechy morfologiczne 

i fizjologiczne, w tym: zdolność do wzrostu, barwę (rewers i awers), teksturę i zapach grzybni 

itp. Szczepy tzw. „czarnych drożdży” zostały przesłane do CBS-KNAW Fungal Biodiversity 

Center (Holandia), gdzie wykonano ich oznaczania na podstawie DNA. Warto nadmienić, że 

CBS-KNAW zaproponowało mi zdeponowanie wyizolowanych szczepów ponieważ podobne 

gatunki nie występowały w banku genów. Obecnie w kolekcji Laboratorium Biotechnologii 

ITCHNiIŚ znajduje się blisko 100 szczepów grzybów pleśniowych i drożdżaków (należące do 

25 gatunków) oraz 10 gatunków bakterii. 

W 2009 roku opiekę naukową nad prowadzonymi przez mnie badaniami przejął 

dyrektor Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska – profesor 

dr hab. inż. Antonii Morawski. Za jego namową podjęłam szerokie studia literaturowe 
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dotyczące badań mikrobiologicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2. Opracowane prace 

przeglądowe opublikowałam w: Catalysis Today (Załącznik 3, IIA2.17.), Towaroznawczych 

Problemach Jakości (Załącznik 3, IIE2.8.), Ochronie powietrza i problemach odpadów 

(Załącznik 3, IIE2.9.). Następnie zaanagażowałam się badania nad antybakterynymi 

właściwościami fotokatalizatorów otrzymanych w drodze modyfikacji ditlenku tytanu 

alkoholami i związkami azotu. W badaniach wykorzystywałam komercyjne szczepy bakterii 

Escherichia coli. Wyniki badań dotyczących fotokatalizatorów modyfikowanych węglem 

opublikowano w czasopiśmie Environment Protection (Załącznik 3, IIA2.11.) oraz 

prezentowano na konferencji The Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for 

Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces w Gdańsku (Załącznik 3, IIIB2.10.). Wykazałam, 

że fotokatalizatory TiO2 aktywowane światłem widzialnym mogą być wykorzystanie do 

dezynfekcji wody. Najlepsze właściwości antybakteryjne posiadały fotokatalizatory z niską 

zawartością węgla (0,007% wag.). Całkowita dezaktywacja bakterii następowała po 45 min 

naświetlania. Z kolei fotokatalizatory o wyższej zawartości węgla (0,27% wag.) mają lepsze 

właściwości dezynfekcyjne, gdy do aktywacji używa się światła UVA. Wyniki badań nad 

fotokatalizatorami azotowymi prezentowałam na konferencjach międzynarodowych w San 

Diego (The 15th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and 

Applications) i w Porto (SPEA7 - the 7th European Meeting on Solar Chemistry and 

Photocatalysis: Environmental Applications). Dowiodłam, że na właściwości antybakteryjne 

fotokatalizatora wpływ ma forma TiO2 (rutyl i anataz różnią się budową krystaliczną 

i właściwościami). Stwierdzałam, że zwartość azotu nie wpływa na stopień zniszczenia 

bakterii E. coli. Wykorzystując fotokatalizatory TiO2 modyfikowane azotem i aktywowane 

światłem UV, można uzyskać efekt pełnej dezynfekcji wody w czasie zaledwie 15 min 

(Załącznik 3, IIIB2.3.; IIIB2.8.).  

Równolegle do prowadzonych badań nad antybakteryjnymi właściwościami 

fotokatalizatorów tytanowych rozpoczęłam prace dotyczące antygrzybowych właściwości 

farb fotokatalitycznych, zawierających ditlenek tytanu. Wyniki zostały opublikowane 

w Polish Journal of Chemical Technology (Załącznik 3, IIA2.6.). Stwierdzałam, że im 

wyższa była zwartość TiO2 w farbie tym lepszymi antygrzybowymi właściwościami 

odznaczała się farba. Farby zostały sklasyfikowane po względem swojego działania na grzyby 

w następującym szeregu (od najlepszej do najgorszej): KEIM Ecosil ME > Titanium FA > 

Photo Silcate > Silcate D. W czasie przygotowywania manuskryptu zauważyłam, że tematyką 
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antygrzybowych właściwości TiO2 nie zajmuje się żaden z zespołów w kraju i na świecie. 

Dało mi to asumpt do podjęcia tej tematyki. 

W roku 2010 uzyskałam w KBN (obecnie z Narodowe Centrum Nauki) finansowanie 

własnego projektu badawczego pt.: „Określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego 

światłem i aktywności wody na wzrost grzybów występujących w środowisku pomieszczeń 

zamkniętych” (Załącznik 3, IIJ7). Uzyskane środki umożliwiły mi wyposażenie 

laboratorium w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań (m.in. mikroskop optyczny firmy 

Nikon, zestaw do śledzenia wzrostu grzybni aCOLyte 7500, lampy UVA, cieplarki 

wyposażone w źródło światła). Dzięki poszerzeniu bazy badawczej mogłam zwiększyć ilość 

gatunków grzybów wykorzystywanych w badaniach. W sumie określiłam wpływ ditlenku 

tytanu aktywowanego światłem na 25 szczepów grzybów pleśniowych, należących do 14 

gatunków, które wyizolowano z powietrza pomieszczeń mieszkalnych. W swoich badaniach 

wykorzystałam autorską metodykę badań, którą opisałam w monografii.  

Stwierdziłam, że dodatek 20 g ditlenku tytanu na dm3 pożywki i aktywacja 

światłem UVA lub UV-VIS, jest niewystarczająca do pełnej eliminacji grzybów pleśniowych 

występujących w powietrzu pomieszczeń zamkniętych. Wykazałam, że ditlenek tytanu może 

mieć wpływ na ograniczenie tempa wzrostu grzybów oraz na obniżenie produkcji biomasy 

i mikotoksyn. Stwierdziłam, że wrażliwość grzybów pleśniowych izolowanych z powietrza 

pomieszczeń zamkniętych na ditlenek tytanu aktywowanego światłem UV-VIS jest zależna 

od gatunku, a także miejsca izolacji. Najbardziej wrażliwe na ditlenek tytanu były grzyby 

należące do gatunków: Stachybotrys chartarum i Pseudallecheria boydii, a najmniej 

Penicillium chrysogenum i Aspergillus niger. Niektóre wyniki swoich badań opublikowałam 

w Przemyśle Chemicznym (Załącznik 3, IIA2.8) i w Journal of Advanced Oxidation 

Technologies (Załącznik 3, IIA2.10.). 

Przebadałam również antygrzybowe właściwości nanomateriałów (nanorurek 

węglowych i nanosfer krzemionkowych), których struktura została zmodyfikowana przez 

dodatek TiO2. Wyniki tych badań prezentowano na Konferencji w Amsterdamie (Colloids 

and Nanomedicine) i w Łodzi (Załącznik 3, IIIB2.13.; IIIB2.33; IIIB2.34.). Zostały również 

opracowane w formie publikacji do Journal of Nanomedicine and Nanotechnology (przyjęta 

do druku 28.11. 2013r.).  

Od stycznia 2013 roku biorę udział w badaniach dotyczących antygrzybowych 

i antybakteryjnymi właściwościami fotokatalizatorów plazmonowych w projekcie: Grand 

Challenges Explorations Grant “Materials for food storage with antiseptic properties” 
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OOPP1060234 z The Agricultural Development Program of the Bill and Melinda Gates 

Foundation, realizowanym w Hokkaido University. Część badań prowadziłam w Catalysis 

Research Center, Hokkaido University, Sapporo (Japonia), gdzie zorganizowałam niewielkie 

laboratorium mikrobiologiczne. W czasie pobytu w Japonii przebadałam 26 katalizatorów 

otrzymanych przez modyfikację srebrem, złotem i miedzią, anatazu i rutylu pochodzących od 

różnych producentów. Stwierdziliśmy, że katalizatory modyfikowane srebrem odznaczają się 

znacznie silniejszymi właściwościami antybakteryjnymi niż katalizatory modyfikowane 

złotem czy miedzią, nawet wtedy gdy do ich aktywacji wykorzystuje się światło widzialne. 

Antygrzybowe właściwości tych materiałów są znacznie słabsze i można je stwierdzić jedynie 

wobec drożdżaków Candida albicans1

W czasie pracy naukowej w ITCHNiIŚ nawiązałam współpracę z University of 

Minnesota, USA (2005r) oraz University of Pardubice, Czechy (2010r.). Dzięki współpracy, 

z  profesorem Libscombem zdobyłam unikatowe szczepy bakterii metanowych Methylosinus 

trichosporium OB3b. W czasie krótkiego pobytu na Uniwersytecie Pardubickim (Department 

of Biological and Biochemical Sciences) uczestniczyłam w prowadzeniu zajęć 

z mikrobiologii i pracach laboratorium mikrobiologii oraz wygłosiłam wykład pt.: ”Anifungal 

and antbacterial properties of titanium dioxide – results of microbiological studies carried out 

at Division of Biotechnology ZUT”. W kwietniu 2013r. miałam przyjemność gościć profesor 

J. Vytřasovą i profesora K. Vytrasa z Uniwersytetu w Pardubicach w Szczecinie (w ramach 

program ERASMUS). Współpracuję również z naukowcami pracującymi w: 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym m.in. w Instytucie Polimerów (dr hab. 

inż. Krzysztofem Ulfigiem, prof. ZUT, profesorem dr hab. inż. Tadeuszem Spychajem, dr inż. 

Beatą Schmidt), Instytucie Technologii Organicznej (dr hab. inż. Marią Swarcewicz, prof. 

ZUT, prof. dr inż. Zbigniewem Czechem), Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (dr inż. 

hab. Katarzyną Jandą, Zakład Biochemii i Żywienia) oraz Instytucie Technologii Fermentacji 

i Mikrobiologii, Politechniki Łódzkiej (dr inż. Małgorzata Piotrowska). Efektem tej 

współpracy są wspólne badania naukowe, publikacje i wnioski o finansowanie. Kooperacja 

z innymi zespołami badawczymi umożliwiła mi poszerzenie moich zainteresowań o nowe 

. Wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane na 

kilku sympozjach w Japonii (Załącznik IIIB2.17; IIIB2.18.) oraz na międzynarodowej 

konferencji w Gdańsku (Załącznik IIIB2.16.).  

                                                 
1 Przeznaczeniem katalizatorów plazmonowych są materiały o właściwościach antyseptycznych do zastosowań 
w medycynie stąd włączenie do badań szczepów Candida albicans. 
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tematy badawcze, dotyczące, np. biodegradacji polimerów, biodeterioracji klejów oraz 

kosmetyków z naturalnymi wyciągami roślinnymi o działaniu antyseptycznym.  

Oprócz rozwijania zainteresowań badawczych, w trakcie pracy zawodowej biorę 

czynny udział w projektach badawczych realizowanych w macierzystym Instytucie. 

Dotychczas byłam wykonawcą 7 projektów badawczych finansowanych przez KBN (NCN). 

Byłam kierownikiem 1 grantu tematycznie związanego z rozprawą habilitacyjną. 

Za pracę naukową zostałam 4 razy uhonorowana nagrodami indywidualnymi, III 

stopnia, przez JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie. 

W ramach pracy dydaktycznej prowadziłam wykłady, ćwiczenia laboratoryjne z 22 

przedmiotów, w tym 2 w j. angielskim (Załącznik 3, IIII3). Efektem mojego zaangażowania 

w pracę dydaktyczną i przygotowanie wykładów multimedialnych, są wysokie oceny jakie 

otrzymuję w ankietach przeprowadzanych wśród studentów Wydziału Technologii 

i Inżynierii Chemicznej. Przez lata pracy udało mi się przekonać studentów, że dobre 

poznanie zadnień biologii, biochemii i mikrobiologii jest niezwykle przydatne w prowadzeniu 

procesów technologicznych i w życiu codziennym. Ciągle doskonalę swoje umiejętności, 

poszerzając zakres zainteresowań o zagadnienia związane z technologią chemiczną. 

Dowodem uznania moich kwalifikacji (niezwiązanych z kierunkiem wykształcenia), jest 

powierzenie mi zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych z przedmiotów „Podstawy technologii” 

i „Bezpieczeństwa technicznego”. 

Od kilku lat jestem opiekunem studentów odbywających praktyki zawodowe 

w Zakładach Chemicznych Police (Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police SA), Skolwin 

Sp. z.o.o. oraz Fosfan SA w ramach przedmiotu „Przemysłowe laboratorium technologiczne” 

na kierunku studiów Technologia Chemiczna.  

Byłam opiekunem naukowym 9 prac dyplomowych – w tym 2 prac inżynierskich 

i 7 prac magisterskich oraz recenzentem 9 prac magisterskich i 4 prac inżynierskich 

(Załącznik 3, IIIJ). Uczestniczyłam również w obronach 6 prac magisterskich (jako członek 

komisji) i w 1 egzaminie komisyjnym. Ponadto jestem promotorem pomocniczym pracy 

doktorskiej, rozpoczętej w październiku 2013 przez mgr Paulinę Rokicką. Praca będzie 

dotyczyła antybakteryjnych i antygrzybowych właściwości fotokatalizatorów tytanowych. 

Dzięki nawiązanej przeze mnie współpracy z Catalysis Research Center, Hokkaido 

University, Sapporo (Japonia), doktorantka odbędzie staż w w/w ośrodku badawczym 

(marzec-kwiecień 2014r.). 
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Od kilku lat czynnie uczestniczę w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki oraz 

w promocji Wydziału i Instytutu. Ponadto angażuję się w pracę z młodzieżą szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wspomagam swoim doświadczeniem pracę 

nauczycieli w jednej ze szczecińskich szkół (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w 

Szczecinie), wygłaszając wykłady tematyczne z biologii, biochemii w klasach o profilu 

medyczno-przyrodniczym. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i LOP. Byłam członkiem 

komitetów organizacyjnego trzech konferencji (Załącznik 3, IIIC). Jestem również autorem 

loga konferencji „Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku 

tytanu” organizowanej przez ITChiIŚ. Od 2012r. jestem członkiem Rady Instytutu 

Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.  
Do ważnych osiągnięć organizacyjnych zaliczam również udział w tworzeniu zaplecza 

badawczego w Instytucie. Opracowałam metodyki analityczne oraz byłam i jestem 

opiekunem technicznym bioreaktora BIOTRON, mikroskopu optycznego Nikon, serii Eclipse 

80i, autoklawów oraz ultrawirówek. Z aparatury tej korzystają pracownicy, doktoranci 

i studenci Zakładu Technologii Wody i Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Biotechnologii 

ZUT. 

Brałam aktywny udział w 17 konferencjach krajowych i 18 międzynarodowych. Na 

dwóch konferencjach międzynarodowych wygłosiłam wykłady na zaproszenie (Załącznik 3, 

IIL1 i L7). Zostałam również zaproszona do wykonania recenzji publikacji w takich 

czasopismach, jak: Polish Journal of Chemical Technology, Recent Patents on Catalysis, 

Applied Catalysis–B: Environmental, Environmental Science and Pollution Research, Journal 

of Medicinal Plants Research, Journal of Membrane Science, Polish Journal of Environmental 

Studies, Industrial and Engineering Chemistry Research i Wiadomości Chemiczne 

(Załącznik 3, IIIP). 

6. Plany naukowo-badawcze 

Moje plany badawcze są ściśle związane z kontynuacją badań nad oddziaływaniem 

ditlenku tytanu na grzyby. Mam nadzieję, że podjęta współpraca z Hokkaido University 

(Japonia) pozwoli na określenie, która z faz ditlenku tytanu: anataz czy rutyl ma większy 

wpływ na jego aktywność antygrzybową. Ponadto zamierzam kontynuować badania nad 

określeniem przyczyn działania nanocząstek ditlenku tytanu na grzyby rosnące w hodowlach 

prowadzonych w ciemności.  
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7. Wykaz dorobku naukowego  
7.1. Zestawienie osiągnięć naukowych z podziałem na: oryginalne prace twórcze, 

artykuły przeglądowe, popularno-naukowe, monografie, prace, komunikaty 
konferencyjne i patenty 

 

a) Sumaryczny Impact Factor (IF) wg bazy Jouranl Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem ukazania się 
pracy 

b) 5-letni Impact Factor (IF) wg bazy Jouranl Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem, w którym 
przygotowano zestawienie (IF2013) 

c) Liczba punktów wg wykazu czasopism naukowych MNiSW (z dnia 17.12. 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj osiągnięcia Liczba 
publikacji 

IFa) IFb) Suma 
punktów 
MNiSWc) 

Oryginalne prace twórcze  
opublikowane w czasopismach z bazy JCR 

 
16 

 
18,029 

 
20,555 

 
335 

opublikowane w czasopismach z spoza 
bazy JCR 

7   38 

Monografie i rozdziały w monografiach 
–w języku polskim 
–w języku angielskim 

 
1 
3 

   
20 
15 

Ogółem oryginalne prace twórcze 27 18,029 20,555 408 
Artykuły przeglądowe 4 3,739 3,808 59 
Artykuły popularno-naukowe 4    
Prace i doniesienia konferencyjne 
a) Konferencje międzynarodowe 
–pełne (teksty recenzowane) 
–streszczenia, postery 
b) Konferencje krajowe 
–pełne (teksty recenzowane)  
–streszczenia, postery 

 
 
3 
17 
 
2 
18 

   

Ogółem publikacje naukowe 75 21,768 24,363 467 
Patenty 
–przyznane 
–zgłoszenia 

 
1 
2 

   
25 
4 

Ogółem dorobek naukowy 78             21,768           24,363             496 
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7.2. Zestawienie liczbowe czasopism w których opublikowano prace naukowe 
 

Rodzaj publikacji Liczba 
publikacji 

IFa) IFb) Suma 
punktów 
MNiSWc) 

Liczba 
cytowań 

(02.02.2014) 

Przemysł Chemiczny 3 1,000 1,032 45 3 
Polish Journal of Environmental Studies 3 2,437 2,460 45 4 
Journal of Membrane Science 2 7,296 8,714 90 15 
Catalysis Today 1 2,980 3,464 35 34 
Chemical Papers 1 0,791 0,879 20 3 
Polish Journal of Chemical Technology 1 0,333 0,371 15 5 
Chemosphere 1 3,206 3,634 35 10 
Journal of Advanced Oxidation 
Technologies 

1 0,946 0,700 15 0 

Environment Protection Engineering 1 0,423 0,356 15 0 
Archives of Environmental Protection 1 0,506 0,506 15 0 
Polimery 1 0,470 0,567 15 1 
Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 1 0,190 0,160 15 0 
Archiv für Hydrobiologie (Fundamental 
and Applied Limnology), 

1 1,190 1,520 25 3 

Towaroznawcze Problemy Jakości 3   21 - 
Biuletyn IHAR 1   4 - 
Ekologia i Technika 1   5 - 
Ochrona powietrza i problemy odpadów 1   2 - 
Ochrona przed korozją 1   6 - 
Postępy Fitoterapii 1   5 - 
Rośliny Oleiste 1   4 - 
Monografie (rozdział) w języku 
angielskim 

3   15 - 

Monografia w języku polskim 1   20 - 
Razem 31 21,768 24,363 467 78 

a) Sumaryczny Impact Factor (IF) wg bazy Jouranl Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem ukazania się 
pracy 

b) 5-letni Impact Factor (IF) wg bazy Jouranl Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem, w którym 
przygotowano zestawienie (IF2013) 

c) Liczba punktów wg wykazu czasopism naukowych MNiSW (z dnia 17.12. 2013r.) 
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7.3 Zestawienie dorobku naukowego z podziałem na: oryginalne prace twórcze, artykuły 
przeglądowe, popularno-naukowe, monografie i rozdziały w monografiach prace 
i komunikaty konferencyjne opublikowane przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

 
Rodzaj publikacji Przed 

doktoratem 
Po 
doktoracie 

Razem 

Oryginalne prace twórcze  
opublikowane w czasopismach z bazy JCR 

 
1 

 
15 

 
16 
 

opublikowane w czasopismach z spoza 
bazy JCR 

 
0 

 
7 

 
7 

Monografie i rozdziały w monografiach 
-w języku polskim 
- w języku angielskim 

 
0 
2 

 
1 
1 

 
1 
3 

Ogółem oryginalne prace twórcze 3 24 27 
Artykuły przeglądowe 0 4 4 
Artykuły popularno-naukowe 0 4 4 
Prace i doniesienia konferencyjne 
c) Konferencje międzynarodowe 
–pełne (teksty recenzowane) 
–streszczenia, postery 
d) Konferencje krajowe 
–pełne (teksty recenzowane)  
–streszczenia, postery 

 
 
0 
1 
 
0 
2 

 
 
3 
17 
 
2 
15 

 

Ogółem publikacje naukowe 6 69 75 
Patenty 
–przyznane 
–zgłoszenia 

 
0 
0 

 
1 
2 

 

Ogółem dorobek naukowy 6 69 78 
 

7.4. Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego 

Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 75 publikacji, z czego 6 przypada na okres 

przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, a 69 po jego uzyskaniu. Na dotychczasowy 

dorobek składa się 27 oryginalnych prac twórczych (w tym 16 z bazy JCR), 4 artykuły 

przeglądowe (w tym 2 z bazy JCR), 40 doniesień i komunikatów na konferencjach krajowych 

i zagranicznych, 4 artykułów popularno-naukowych, 3 rozdziały w monografiach wydanych 

w języku angielskim i 1 monografię wydaną w języku polskim. 

7.5. Wartość naukowa dorobku publikacyjnego 

• Suma punktów za publikacje wg ujednoliconego wykazu czasopism MNiSW z dnia 

17.12. 2013r. wynosi 467  pkt. 

• Suma punktów za cały dorobek naukowy wg MNiSW z dnia 17.12. 2013r. wynosi 496 

pkt. 
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I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym 
mowa w art. 16 ust. 2 ustawy  

A) Tytuł osiągnięcia naukowego:  
 
A1. Monografia: Markowska-Szczupak A, Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu 

aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną 
grzybów Penicillium chrysogenum, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7663-167-7. 

 

B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:  
 
Nie przedstawiono 
 

II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia 
wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz 
wskaźnik dokonań naukowych  

 A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal 
Citation Reports (JRC)  

A1 Przed uzyskaniem stopnia doktora  

Oryginalne prace twórcze 

A1.1. Brzuzan P., Yakhnenko V.M., Mamontov A.M., Markowska A., Mitochondrial DNA 
variation in whitefish Coregonus lavaretus from Lake Bajkał as revealed by restriction 
analysis, Archiv für Hydrobiologie (Fundamental and Applied Limnology), 1998, 
50: 357 – 362. 

IF z roku publikacji=1,090                           IF(5-year)=1,190                       MNiSW(2013)=25 

Mój wkład w powstanie pracy: wykonanie badań zmienności genetycznej mtDNA, 
interpretacja uzyskanych wyników, Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

A2 Po uzyskaniu stopnia doktora 

Oryginalne prace twórcze 

A2.1. Seredyńska-Sobecka B., Markowska A., Tomaszewska M., Uzdatnianie wody 
powierzchniowej metodą ozonowania i filtracji przez biologicznie aktywne węgle, 
Przemysł Chemiczny, 2008, 87(5): 2 – 5.  

IF z roku publikacji=0,254                  IF(5-year)=0,344                              MNiSW(2013)=15 
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Mój wkład w powstanie pracy: Udział w przeprowadzonych analizach i przygotowaniu 
manuskryptu Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

A2.2. Markowska A., Michalkiewicz B., Biosynthesis of methanol from methane by 
Methylosinus trichosporium OB3b, Chemical Papers, 2009, 63(2): 105 – 110. 

IF z roku publikacji=0,791                       IF(5-year)=0,879                             MNiSW(2013)=20 

Mój wkład w powstanie pracy: przeprowadzenie doświadczeń, opracowanie wyników, 
przygotowanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 95%. 

A2.3. Gryta M., Grzechulska-Damszel J., Markowska A., Karakulski K., The influence of 
polypropylene degradation on the membrane wettability during membrane distillation, 
Journal of Membrane Science, 2009, 326(2): 493 – 502. 

IF z roku publikacji=3,203                         IF(5-year)=4,357                         MNiSW(2013)=45 

Mój wkład w powstanie pracy: ocena mikrobiologicznego skażenia membran, przygotowanie 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

A2.4. Janda-Ulfig K., Ulfig K., Markowska-Szczupak A., Extracellular enzyme profiles of 
xerophilic fungi isolated from dried medicinal plants, Polish Journal of 
Environmental Studies, 18(3): 391 – 397.  

IF z roku publikacji=0,947                            IF(5-year)=0,82                          MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: udział we wszystkich eksperymentach, opracowanie wyników. 
Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

A2.5. Janda-Ulfig K., Ulfig K., Markowska-Szczupak A., Further studies of extracellular 
enzyme profiles of xerophilic fungi isolates from dried medicinal plants, Polish 
Journal of Environmental Studies, 2009, 18(4): 627 – 633.  

IF z roku publikacji=0,947                        IF(5-year)=0,820                             MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: udział we wszystkich eksperymentach, opracowanie wyników. 
Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

A2.6. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., Grzmil B., A preliminary study 
on antifungal effect of visible light active TiO2-based paints, Polish Journal of 
Chemical Technology, 2010, 12(4): 53 – 57.  

IF z roku publikacji=0,333                         IF(5-year)=0,371                          MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: stworzenie koncepcji badań, opracowanie metodyki badań, 
wykonanie wszystkich eksperymentów, analiza i dyskusja wyników oraz współtworzenie tekstu 
publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 
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A2.7. Ulfig K., Płaza G., Markowska-Szczupak A., Janda K., Kirkowska S., Further Studies 
of keratinolytic and kon-keratinolytic fungi in sewage sludge, Polish Journal of 
Environmental Studies, 2010, 19(3): 636 – 642.  

IF z roku publikacji=0,543                         IF(5-year)=0,820                          MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: udział w części eksperymentów, dyskusja wyników, 
przygotowanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

A2.8. Markowska-Szczupak A., Tomaszewska M., Badania wstępne nad 
przeciwgrzybowym działaniem ditlenku tytanu, Przemysł Chemiczny, 2011, 90(5): 
911 – 913.  

IF z roku publikacji=0,414                          IF(5-year)=0,344                        MNiSW(2013)=20 

Mój wkład w powstanie pracy: koncepcja badań, wykonanie wszystkich eksperymentów, 
dyskusja wyników, przygotowanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 95%. 

A2.9. Matejczyk M., Płaza G., Nałęcz-Jawecki, Ulfig K., Markowska-Szczupak A., 
Estimation of the environmental risk posed by landfills using chemical, 
microbiological and ecotoxicological testing of leachates, Chemosphere, 2011, 82(7): 
1017 – 1023. 

IF z roku publikacji=3,206                          IF(5-year)=3,206                       MNiSW(2013)=35 

Mój wkład w powstanie pracy: dyskusja wyników, przygotowanie manuskryptu. Mój udział 
procentowy szacuję na 35%. 

A2.10. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., Antifungal effect of titanium 
dioxide, indoor light and the photocatalytic process in in vitro test on different media, 
Journal of Advanced Oxidation Technologies, 2012, 15(1): 1 – 4.  

IF z roku publikacji=0,946                           IF(5-year)=0,70                           MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: koncepcja badań, wykonanie wszystkich eksperymentów, 
dyskusja wyników, przygotowanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

A2.11. Janus M., Markowska-Szczupak A., Kusiak E., Morawski A.W., Disinfection of 
E. coli by carbon modified TiO2 photocatlysts, Environment Protection 
Engineering, 2012, 38(2): 89 – 97. 

IF z roku publikacji=0,423                          IF(5-year)=0,410                        MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: stworzenie koncepcji badań mikrobiologicznego badania 
fotokatalizatorów, wykonanie eksperymentów, dyskusja wyników, pomoc przy napisaniu 
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

A2.12. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Janda K., The growth of Thermomyces 
lanuginosus isolates from garden composts and coffee beans on cellulose substrates 
and xylan at various water activity, Archives of Environmental Protection, 2012, 
38(3): 73 – 80.  
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IF z roku publikacji=0,506                          IF(5-year)=0,356                          MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: stworzenie koncepcji badań, wykonanie eksperymentów, 
dyskusja wyników, stworzenie tekstu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

A2.13. Spychaj T. Schmidt B., Ulfig K., Markowska-Szczupak A., Starch-grafted – N-
vinylformide copolymers manufactured by reactive extrusion: synthesis and 
characterization, Polimery, 2012, 57(2): 11 – 16. 

IF z roku publikacji=0,470                          IF(5-year)=0,567                        MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: stworzenie koncepcji badań enzymatycznej degradacji 
polimerów skrobiowych, wykonanie eksperymentów, współtworzenie tekstu manuskryptu. Mój 
udział procentowy szacuję na 65%. 

A2.14. Gryta M., Markowska-Szczupak A., Bastrzyk J., Tomaczak W., The study of 
membrane distillation used for separation of fermenting glycerol solutions, Journal 
of Membrane Science, 2013, 431(2): 1 – 8.  

IF z roku publikacji=4,093                         IF(5-year)=4,357                          MNiSW(2012)=45 

Mój wkład w powstanie pracy: stworzenie koncepcji badań fermentacji glicerolu, 
opracowaniu metodyki badań, wykonaniu części badań, analizie i dyskusji wyników oraz na 
współtworzeniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

A2.15. Adaszyńska M., Swarcewicz M., Markowska-Szczupak A., Skład chemiczny 
i właściwości przeciwdrobnoustrojowe olejku eterycznego i ekstraktu z mięty 
pieprzowej odmiany ‘Asia’, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2013, 20(2): 
116 – 125. 

IF z roku publikacji=0,190                         IF(5-year)=0,160                          MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: udział w części eksperymentów, dyskusja wyników, 
przygotowanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

Prace przeglądowe 

A2.16. Markowska A., Tomaszewska M., Przemysłowe zastosowanie enzymów 
degradujących celulozę., Przemysł Chemiczny, 2009, 88(1): 2 – 7. 

IF z roku publikacji=0,332                         IF(5-year)=0,344                        MNiSW(2013)=15 

Mój wkład w powstanie pracy: stworzenie koncepcji pracy, zebranie literatury. Mój udział szacuję na 
95%. 

A2.17. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., The application of titanium 
dioxide for deactivation of bioparticulates: an overview, Catalysis Today, 2011, 
169(1): 249 – 257.  

IF z roku publikacji=3,407                          IF(5-year)=3,464                        MNiSW(2013)=35 
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Mój wkład w powstanie  pracy: stworzenie koncepcji pracy, zebranie literatury. Mój udział szacuję na 
90%. 

B) Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne 
i technologiczne 

B1. Projekt i nadzór nad budową laboratorium Biotechnologii w budynku przy 
ul. Pułaskiego 10, rok 2006 i 2012. 

B2. Wyposażenie i realizacja zakupów do w/w laboratorium.  

B3. Organizacja laboratorium mikrobiologicznego badania fotokatalizatorów w Hokkaido 
University, Catalysis Research Center, lipiec 2013 r. 

C) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe 
Po uzyskaniu stopnia doktora  

C1. Patent P.396726 – Sposób fermentacji glicerolu z jednoczesnym usuwaniem produktów 
ubocznych, data przyznania 20.12.2013, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mój udział: 30%. 

MNiSW(2013)=25 

Zgłoszenia patentowe 

C.2. Zgłoszenie patentowe P.397603 – Metoda badania antygrzybowych właściwości 
fotoktalizatorów tytanowych, data zgłoszenia: 30.12. 2011.  

Mój udział: 50% 

MNiSW(2013)=2 

C.3. Zgłoszenie patentowe P.398838 – Olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej i jego 
zastosowanie, data: 14.02. 2012. 

Mój udział: 10% 

MNiSW(2013)=2 

D) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę 
i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach 
lub targach  

 
Brak  



Agata Markowska-Szczupak 

Wykaz opublikowanych prac naukowych… 

 

7 

 

E) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych 
lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt IIA: 

E1. Przed uzyskaniem stopnia doktora  

Oryginalne prace twórcze 

E1.1. Rzepka-Plevneš D., Markowska A., Variation of tolerance to nutrition deficiency in 
segregation rye populations assessed after in vitro culture of embryos, Zastosowanie 
kultur in vitro w fizjologii roślin, F. Dubert F., M. Rapacz (Red.), Wyd. PAN, Kraków 
1998, ISBN-8386878150, s. 183 – 187.  

Mój wkład w powstanie pracy: zaplanowanie i wykonanie eksperymentów, interpretacja 
uzyskanych wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

E1.2. Rzepka-Plevneš D., Markowska A., Characterization of rye (Secale sp.) forms by gel-
electrophoresis analyses of seed storage protein, Broad Variation and Precise 
Characterization – limitation for the future, W. Święcicki, B. Naganowska, B. Wolko 
(Red.) EUCARPIA Genetic Resources Section, Poznań 2002, ISBN 83-885.18-47-X, s. 
265 – 269. 

Mój wkład w powstanie pracy: zaplanowanie i wykonanie eksperymentów, interpretacja 
uzyskanych wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

E.2. Po uzyskaniu stopnia doktora  

Oryginalne prace twórcze 

E2.1. Markowska A., Rzepka-Plevneš D., Zmienność białek zapasowych i cech 
morfologicznych wybranych dzikich gatunków żyta (Secale sp.), Biuletyn IHAR, 
2005, 236: 125 – 135. 

MNiSW(2013)=4pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: zaplanowanie i wykonanie eksperymentów, interpretacja 
uzyskanych wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

E2.2. Markowska A., Janda-Ulfig K., Ulfig K., Wpływ aktywności wody na wzrost 
i aktywność celulolityczną szczepów Thermomyces lanuginosus wyizolowanych 
z surowego ziarna kawy i kompostu, Ekologia i Technika, 2008, 1: 71 – 79.  

MNiSW(2013)=5pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: zaplanowanie i wykonanie eksperymentów, interpretacja 
uzyskanych wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 
E2.3. Markowska-Szczupak A., Lubkowski K., Tomaszewska M., Genetic variability of rye 

varieties (Secale cereale L.) tested by protein electrophoresis SDS-PAGE, 
Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2009, 3: 
81 – 92.  

MNiSW(2013)=7pkt 
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Mój wkład w powstanie pracy: zaplanowanie i wykonanie eksperymentów, interpretacja 
uzyskanych wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

E.2.4. Gryta M., Markowska-Szczupak A., Badania degradacji membran 
polipropylenowych w bioreaktorze membranowym, Ochrona przed korozją, 2012, 9: 
69 – 73. 

MNiSW(2013)=6pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: współuczestnictwo w przeprowadzeniu eksperymentów 
dyskusja wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

E.2.5. Adaszyńska M., Swarcewicz M., Markowska-Szczupak A., Porównanie składu 
chemicznego i aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejku eterycznego otrzymanego 
z różnych krajowych odmian lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.), 
Postępy Fitoterapii, 2013, 15(2): 90 – 96. 

MNiSW(2013)=5pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: przeprowadzenie badań dotyczących antybakteryjnych 
i antygrzybowych właściwości olejków, dyskusja wyników, opracowanie tekstu publikacji. 
Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

E2.6. Ulfig K., Markowska-Szczupak A., Schmidt B., Spychaj T., Amylolytic Degradation 
of N-vinylformamide and Acrylamide/Acrylic Acid Grafted Starch Copolymers, 
Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2013, 
3: 23 – 28. 

MNiSW(2013)=7pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: wykonanie badań aktywności amylolitycznej kopolimerów, 
interpretacja uzyskanych wyników, opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy 
szacuję na 65%. 

E.2.7. Janda K., Ulfig K., Hury G., Markowska-Szczupak A., Zależności pomiędzy 
wybranymi cechami jakościowymi nasion soi a ich zasiedleniem przez grzyby, 
Rośliny Oleiste (Oilseed Crops), 2013, 34(1): 95 – 102.  

MNiSW(2013)=4pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: wykonie części eksperymentów, opracowanie tekstu publikacji. 
Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

Prace przeglądowe i rozdziały w monografiach 

E2.8. Lubkowski K., Grzmil B., Markowska-Szczupak A., Tymejczyk A., Właściwości 
fotokatalityczne jako istotny parametr jakościowy pigmentów ditlenku tytanu, 
Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), 2009, 
1: 82 – 93. 

MNiSW(2013)=7pkt 
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Mój wkład w powstanie pracy: opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję 
na 60%. 

E2.9. Markowska-Szczupak A., Morawski A.W., Wykorzystanie ditlenku tytanu 
aktywowanego światłem do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń organicznych 
i nieorganicznych, Ochrona powietrza i problemy odpadów, 2011, 45(2): 60 – 69.  

MNiSW(2013)=2pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: opracowanie tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję 
na 95%. 

E.2.10. Ulfig K., Płaza G., Worsztynowicz A., Mańko T., Terakowski M, Brigmon R.L., 
Markowska-Szczupak A., 2010, The diversity of keratinolytic and non-keratinolytic 
fungi in petroleum hydrocarbon-contaminated soil after ex situ bioremediation, Trends 
in Bioremediation and Phytoremediation (Eds.) 16: 255 – 282.  

MNiSW(2013)=5pkt 

Mój wkład w powstanie pracy: przygotowanie teksu opracowania. Mój udział szacuję na 
30%. 

F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac 
badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych  

Brak  

G) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), 
zgodnie z rokiem opublikowania 

IF=21,768  

H) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) 02.02. 
2014r. 

Dla Markowska A. ─ 27 (27 bez autocytowań)  

Dla Markowska-Szczupak A. ─ 51 (48 bez autocytowań) 

I) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS):  
• Markowska A. ─ 3  

• Markowska-Szczupak A. ─ 3 

Sumaryczny indeks H=3 

J) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi 
oraz udział w takich projektach  

Przed uzyskaniem stopnia doktora 
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J.1. 415/PO6/95/09, Wyprowadzenie materiałów wyjściowych do hodowli żyta o obniżonych 
wymaganiach pokarmowych, Komitet Badań Naukowych, realizacja 1995–1999, 
wykonawca  

Po uzyskaniu stopnia doktora 

J.2. 3T O9B 119 26, Modyfikacja węgli aktywnych amoniakiem w kierunku zwiększenia ich 
pojemności adsorbcyjnej w stosunku do wybranych zanieczyszczeń atmosfery i wód, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizacja 2004–2007, wykonawca. 

J3. 3T 09B 001 29, Konwersja chlorku potasu do siarczanu potasu z wykorzystaniem reaktora 
membranowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizacja 2005-2008, 
wykonawca. 

J4. NN209-114637, Badania separacji etanolu w bioreaktorze membranowym, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizacja 2009–2011, wykonawca. 

J5. PBZ-MEiN-5/2/2006, Nowe metody i technologie dezodoracyji w produkcji 
przemysłowej, rolnej i gospodarce planowej, wykonawca w zadaniu pt.:”Oczyszczanie 
powietrza z lotnych związków organicznych (VOC) metodą biofiltracji kwaśnej przy 
udziale grzybów mikroskopowych, realizacja 2010. 

J6. POIG 01.01.02.-00-074/09, Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów 
dikarboksylowych, o akronimie „ZIELONA CHEMIA”, Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka,  realizacja 2011–2014, wykonawca. 

J7. NN209 106439, Określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego światłem i aktywności 
wody na wzrost grzybów występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych, 
kierownik projektu, lata realizacji 2010–2013, kierownik projektu 

J8. LIDER/14/30/L-3/11/NCBR/2012, Wyroby budowlane fotoaktywne w zakresie 
promieniowania słonecznego o właściwościach antybakteryjnych i samooczyszczających 
się, program LIDER, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja 2012–2015, 
wykonawca 

K) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo 

artystyczną 

K1. Nagroda JM Rektora ZUT, 2010, nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia 
naukowe w roku 2009. 

K2. Nagroda JM Rektora ZUT, 2011, nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia 
naukowe w roku 2010. 

K3. Nagroda JM Rektora ZUT, 2012, nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia 
naukowe w roku 2011. 

K4. Nagroda JM Rektora ZUT, 2013, nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia 
naukowe w roku 2012. 
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L) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych 
konferencjach tematycznych 

 
Przed uzyskaniem stopnia doktora 
Brak 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

L1. Karcz J., Markowska A., Ambrożek B., Biotechnology and Bioprocess Engineering in 
Technical University of Szczecin, Polish Business Forum „Biotechnology – science goes 
business”, Greifswald (Niemcy) 11.27. 2002.  

L2. Markowska A., Biotechnology in Chemical Technology, XXXI Konferencja „Chemistry 
for Agriculture”. Jesenik (Czechy) 05─08.12.2006 (na zaproszenie). 

L3. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., The use of titanium dioxide in 
biotechnology, Polish-German Life Science Forum, Szczecin (Polska) 24–25.09. 2009. 

L4. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., The Efficiency of indoor light-
activated titanium dioxide in the elimination of mould fungi isolated from building air, 
16th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications 
(TiO2-16), San Diego (Kalifornia, USA) 06.11–11.11. 2011. 

L5. Markowska-Szczupak A., 2011, Anifungal and antbacterial properties of titanium 
dioxide – results of microbiological studies carried out at Division of Biotechnology, 
Polish-Japanese Seminar on Progress in Photocatalysis under ZUT-Hokkaido University 
Cooperation, Szczecin (Polska) 11.07. 2011. 

L6. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., Wpływ ditlenku tytanu na wzrost 
grzybów pleśniowych, VI Międzynarodowa Konferencja pt.: „Rozkład i korozja 
mikrobiologiczna materiałów technicznych”, Łódź (Polska) 24–26.09. 2012. 

L7. Markowska-Szczupak A., Tryba B., Morawski A.W., Use of titanium dioxide for 
purification,  self-cleaning and disinfection in urban infrastructures, 5th Central European 
Congress of Life Science, EUROBIOTECH 2013, White and Green Biotechnology, 
Kraków, 08–11.10. 2013 (na zaproszenie). 

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o 
współpracy międzynarodowej habilitanta  

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach  
międzynarodowych i krajowych  

A1. Grand Challenges Explorations Grant “Materials for food storage with antiseptic 
properties” OOPP1060234 z The Agricultural Development Program of the Bill and 
Melinda Gates Foundation, realizacja 01.01.–30.09. 2013, wykonawca. 
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B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach 
naukowych  

B1. Przed uzyskaniem stopnia doktora:  

Konferencje międzynarodowe  

B1.1. Rzepka-Plevneš D., Markowska A, Variability of tolerance to nutrition deficiency in 
embryo cultures in vitro in segregation populations of rye. Abstract of 3th Conference 
pt.: „Application of in vitro cultures in plant physiology”. Suppl. Acta Physiol. 
Plantarum, Kraków, 07–09.09. 1998, s. 36. (poster). 

Konferencje krajowe 

Postery 

B1.2. Rzepka-Plevneš D., Stankowski S., Markowska A., Charakterystyka białek 
zapasowych ziarna pszenicy jarej uprawianej w warunkach zróżnicowanego stężenia 
CO2. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Biologia plonowania, 
agrotechnika i wykorzystanie ziarna pszenicy”, Puławy, 21–23.10. 1998, s. 116.  

B.1.3. Rzepka-Plevneš D., Bigus B., Markowska A., Wpływ regulatorów wzrostu na 
namnażanie szeflery parasolowatej (Schefflera actinophylla Endl.) w kulturach in 
vitro. Mat. XII Ogólnopolskiego Naukowego Zjazdu Kwiaciarzy, Skierniewice, 
09–10. 12. 1999, s. 49 ─ 50. 

B2. Po uzyskaniu stopnia doktora:  

Konferencje międzynarodowe  

Pełne teksty 

B2.1. Markowska A., Biotechnology in Chemical Technology, Mat. XXXI Konferencji pt.: 
„Chemistry for Agriculture”. Jesenik (Czechy) 05–08.12. 2006, t7, s. 124 – 130. 

B2.2. Michalkiewicz B., Markowska A., Biosynthesis of methanol from methane by 
Methylosinus trichosporium OB3b, 35th International Conference of SSCHE, 26–
30.05. 2008 Tatrańske Matliare Slovakia (Słowacja) t. 169, s. 1 – 9.  

B2.3. Dolat D., Markowska-Szczupak A., Wanag A., Mozia S., Morawski A.W., N-doped 
rutile-TiO2 as effective photocatalysts for Escherichia coli inactivation, SPEA7 - the 
7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental 
Applications, Porto (Portugalia) 17–20.06. 2012, s. 332 – 336. 

Postery i komunikaty 

B2.4. Markowska A., Optimization of methanol biosynthesis from methane using bacteria. 
The First International Environmental Best Practices Conference, Olsztyn 
(Polska) 07–10.08. 2006, s. 46. 

B2.5. Markowska A., Ulfig K., Tomaszewska M., The influence of water activity on growth 
and endoglucanase activity of thermophilic fungi isolates from oil plant seeds., XII 
International Conference Waste Recycling, Kraków (Polska) 20–22.11. 2008, s.72. 
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B.2.6. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., The use of titanium dioxide in 
biotechnology, Mat. Polish-German Life Science Forum, Szczecin 24–25.09. 2009, 
s. 25. 

B2.7. Ulfig K., Markowska-Szczupak A., Microbiological studies carried out at the Division 
of Biomaterials, Mat. Polish-German Life Science Forum, Szczecin, 24–25.09. 
2009 s. 26. 

B2.8. Markowska-Szczupak A., Janus M., Morawski A., Disinfection ability of nitrogen 
modified TiO2 obtained in a pilot scale installation, The 15th International 
Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications, San Diego 
(Kalifornia USA) 15–18.11. 2010, s. 163.  

B2.9. Markowska-Szczupak A. Tomaszewska M., Badania wstępne nad przeciwgrzybowym 
działaniem ditlenku tytanu, XXXV Konferencja pt.: „Chemistry for Agriculture”, 
Karpacz (Polska) 26–29.11. 2010. 

B2.10. Janus M., Markowska-Szczupak A., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., 
Disinfection ability of carbon modified TiO2, The 1st Photocatalytic and Advanced 
Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, Gdańsk 
(Polska) 04–08.07. 2011, s. 71. 

B2.11. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., Antifungal effect of natural 
indoor light activated titanium dioxide in in vitro tests on different media, The 1st 
Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, 
Air, Soil and Surfaces, Gdańsk (Polska) 04–08.07. 2011, s. 73. 

B2.12. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., The Efficiency of Indoor Light-
Activated Titanium Dioxide in the Elimination of Mould Fungi Isolated from Building 
Air, The 16th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals 
and Applications (TiO2-16), San Diego (Kalifornia, USA), 06–11.11. 2011, s. 162. 

B2.13. Cendrowski K., Markowska-Szczupak A.M., Peruzynska M.P., Kurzawski M.K., 
Drozdzik M.D., Mijowska E., Systematic study of silica-titania nanomaterials with 
enhanced antifungal and antibacterial abilities for bioapplications, Colloids and 
Nanomedicine, Amsterdam (Holandia) 15–17.07. 2012, płyta CD (2 strony). 

B2.14. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Janda K., Morawski A.W., Studies of the 
efficiency of indoor light-activated titanium dioxide in the elimination of mould fungi 
at different water activity, The 17th International Conference on Semiconductor 
Photocatalysis and Solar Energy Conversion, 11–15.11. 2012, Jacsonville (Floryda, 
USA), s. 178. 

B2.15. Rosa L., Markowska-Szczupak A., Juodkazis, Ohtani B., Plasmonic photocatlysis for 
environmental application., Bio-interface Symposium New Challenges on the 
Biointerface: Structures and Dynamics, Sapporo (Japonia), 05–06.02. 2013, s. 51. 

B2.16. Kowalska E., Ohtani B., Karabiyik B., Janczarek M., Markowska-Szczipak A., 
Development of Plasmonic Photocatalysts for environmental application, The 2nd 
International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation 
Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), Gdańsk 
(Polska) 09–12.09. 2013 (komunikat ustny). 
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B2.17. Markowska-Szczupak A., Karabiyik B., Ohtani B., Kowalska E., Photocatalysis and 
antiseptic properties of plasmonic titania photocatalyst, Post ISHHC-16 CRC 
International Syposium, The 4th CSE, Summer School, Jozankei (Japonia) 10–11.08. 
2013, s. 17. 

B2.18. Karabiyik B., Markowska-Szczupak A. Kowalska E., Plasmonic materials with 
enhanced photocatalytic and antimicrobial properties, The 4th International 
Conference on MEXT Project of Integrated Research on Chemical Synthesis, 
Nagoya (Japonia) 31.10–01.11. 2013. s. 5. 

B2.19. Markowska-Szczupak A., Tomaszewska M., Badania nad antygrzybowymi 
właściwościami farb fotokatalitycznych, XXXVIII Konferencja pt.: „Chemistry for 
Agriculture”, Karpacz (Polska) 01–04.12. 2013 (poster). 

B2.20. Markowska-Szczupak A., Tryba B., Morawski A.W., Use of titanium dioxide for 
purification,  self-cleaning and disinfection in urban infrastructures, 5th Central 
European Congress of Life Science, EUROBIOTECH 2013, White and Green 
Biotechnology, Kraków, 08–11.10. 2013, s.4. 

Konferencje krajowe 

Pełne teksty 

B2.21. Markowska-Szczupak A., Tomaszewska M., 2010, Badania aktywności 
celulolitycznej i lipolitycznej grzybów termofilnych wyizolowanych z roślin 
oleistych, Mat. VIII Konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie 
Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje 15–18.06. 2010: s. 111–114. 

B2.22. Markowska-Szczupak A., Morawski A.W., Porównanie antygrzybowych 
właściwości ditlenku tytanu otrzymywanego metodą chlorkową i siarczanową, Mat. 
IX Konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów 
w Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje, 11–14.06. 2013, s. 343–346. 

Postery i komunikaty 

B2.23. Rzepka–Plevneš D., Markowska A., Różnice genotypowe między prostymi 
mieszańcami S. cereale x S. montanum, S. cereale x S. kuprianovii i S. cereale x S. 
vavilovii, Mat. Zimowego Zjazdu Hodowców Pszenicy, Żyta i Pszenżyta, 
Zakopane 18–22.01. 2003.  

B.2.24. Markowska A., Rzepka-Plevneš D., Zmienność genotypowa mieszańców 
międzygatunkowych Secale sp., otrzymanych w wyniku przerywanych krzyżowań 
wstecznych, Mat. XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego pt.: 
”Genetyka w Służbie Człowieka”, Poznań 11–13.06. 2001.  

B2.25. Markowska A., Tomaszewska M., Utlenianie metanu do metanolu na drodze 
mikrobiologicznej, Mat. III Kongresu Biotechnologii, Poznań 09–12.09. 2007, s. 
56. 

B2.26. Markowska A., Janda-Ulfig K., Ulfig K., Wpływ aktywności wody na wzrost 
i aktywność celulolityczną szczepów Thermomyces lanuginosus wyizolowanych 
z surowego ziarna kawy i kompostu, Mat. Międzynarodowej Konferencji Postępy 
w Mikrobiologii i Higienie Środowiska, Bydgoszcz 22–26.05. 2009, s. 120–121.  



Agata Markowska-Szczupak 

Wykaz opublikowanych prac naukowych… 

 

15 

 

B2.27. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A. W., Badania wstępne nad 
przeciwgrzybowym działaniem fotokatalitycznych farb emulsyjnych zawierających 
ditlenek tytanu, Mat. V Konferencji pt.: „Rozkład i Korozja Materiałów 
Technicznych”, Łódź 07–09.09. 2009, s. 141. 

B2.28. Markowska-Szczupak A., Wyka Ł., Tomaszewska M., Wstępne badania 
otrzymywania bioetanolu w reaktorze membranowym, Mat. VI Kongresu 
Technologii Chemicznej, Warszawa 21–25.06. 2009, s. 387 – 388.  

B2.29. Szczepaniak M., Modrzejewska D., Nieznalski M., Spiechowicz Ł., Markowska-
Szczupak A., Kulpa D., Zastosowanie ditlenku tytanu do zapobiegania zakażeniom 
w roślinnych kulturach in vitro, Mat. Konferencji pt.: „Biotechnologia Roślin 
Narzędziem w Rękach Młodego Badacza”, Wrocław 19–20.11. 2009. 

B2.30. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A. 2010, Badania wstępne nad 
antygrzbowym działaniem ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym, Mat. 
XLII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków 14–17.03. 2010. s. 63.  

B2.31. Markowska-Szczupak A., Morawski A.W., Efekt przeciwgrzybowy ditlenku tytanu 
aktywowanego światłem widzialnym w zależności od zastosowanego podłoża 
mikrobiologicznego, Mat. I Sympozjum nt. „Postępy w badaniach 
i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 
2011)”, Szczecin, 09–10.05. 2011, s. 40. 

B2.32. Janus M., Markowska-Szczupak A., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Zdolności 
dezynfekcyjne ditlenku tytanu modyfikowanego węglem, Mat. I Sympozjum nt. 
„Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku 
tytanu (TiO2 – Szczecin 2011)”, Szczecin, 09–10.05. 2011, s. 39. 

B2.33. Cendrowski K., Michalewska M.,  Markowska-Szczupak A., Chen X., Kalenczuk 
R.J., Mijowska E.,  Antibacterial properties of mesoporous silica nanospheres, Mat. 
Konferencji pt.: „Nowe trendy w toksykologii: nanocząstki i nanomateriały”, 
Łódź 28–30.05. 2012, s. 47. 

B2.34. Markowska-Szczupak A., Cendrowski K., Chen X., Kalenczuk R.J., Chu P.K., 
Mijowska E., Titania/mesoporous silica nanotubes with efficient antifungal and 
photocatalytic properties, Mat. Konferencji pt.: „Nowe trendy w toksykologii: 
nanocząstki i nanomateriały”, Łódź 28–30.05. 2012, s. 51. 

B2.35. Lubkowski K., Markowska-Szczupak A., Grzmil B., Badania stopnia degradacji 
materiałów biologicznych zastosowanych w preparatyce nawozów o kontrolowanym 
uwalnianiu składników mineralnych, Mat. VII Kongresu Technologii Chemicznej, 
Kraków 08–12.07. 2012, s. 150. 

B2.36. Markowska-Szczupak A., Ulfig K., Morawski A.W., Wpływ ditlenku tytanu na 
wzrost grzybów pleśniowych, VI Międzynarodowa Konferencja pt.:„Rozkład i korozja 
mikrobiologiczna materiałów technicznych”, Łódź 24–26.09. 2012, s. 293. 

B2.37. Ulfig K., Mazurek M., Baj A., Markowska-Szczupak A., Wpływ nanocząstek ditlenku 
ceru na wzrost i aktywność enzymatyczną wybranych bakterii i grzybów 
chorobotwórczych, Mat. Konferencji Pomerania-Plast, 03–06.06. 341 – 342. 
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C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 
konferencji naukowych  

C1.  I Ogólnopolskie sympozjum „Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów 
na bazie ditlenku tytanu (TiO2-Szczecin 2011)”, Szczecin, 09–10.05. 2011, członek 
komitetu organizacyjnego. 

C2. Polish-Japanese Seminar on Progress in Photocatalysis and New Carbon Materials under 
ZUT-Hokkaido and Oita University Cooperation, Szczecin, 11.07. 2011 członek 
komitetu organizacyjnego. 

C3. IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle 
i Rolnictwie, 11–14.06.2013, Międzyzdroje, członek komitetu organizacyjnego. 

C4. 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Szczecin 22–25.06. 
2014, członek komitetu organizacyjnego (obecnie). 

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II K  

Wyróżnienia 

D1. Wyróżnienie przez Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w 1997 za bardzo dobre wyniki w 
nauce na Wydziale Rybactwa i Ochrony Wód. 

D2. Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem, Akademia Rolnicza, 2001r. 

D3. I Nagroda dla Koła Naukowego za prezentację pt.: „Zastosowanie ditlenku tytanu do 
zapobiegania zakażeniom w roślinnych kulturach in vitro” dla Szczepaniak M., 
Modrzejewska D., Nieznalski M., Spiechowicz Ł., Markowska-Szczupak A., Kulpa 
D., 2009, Biotechnologia Roślin Narzędziem w Rękach Młodego Badacza, Wrocław 
19–20.11. 2009. 

D4. Opieka nad pracą magisterską Eweliny Kowalik, wyróżnioną w Konkursie na najlepszą 
pracę magisterską w województwie Zachodniopomorskim w roku akademickim 2009–
2010, Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy w ramach 
działania POK1.8.2.2. 

D5. III Nagroda za poster pt.: „Antibacterial properties of mesoporous silica nanospheres” 
autorstwa: Cendrowski K., Michalewska M.,  Markowska–Szczupak A., Chen X., 
Kalenczuk R.J., Mijowska E., Warsztaty: „Nowe trendy w toksykologii: nanocząstki 
i nanomateriały”, Łódź 28–30.05. 2012. 

Stypendia 

D6. Stypendium z własnego funduszu stypendialnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie przyznane dnia 24.12. 2012 r. 

D7. Stypendium habilitacyjne z własnego funduszu stypendialnego Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przyznane dnia 28.06. 2013r. 
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E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

Nie brałam udziału 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy 
z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz 
we współpracy z przedsiębiorcami 

Brak  

G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych 
czasopism 

Nie brałam udziału 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach 
oraz towarzystwach naukowych 
H1. Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego, oddział w Szczecinie (PTG), w latach 

1997–2006. 

H2. Członek Polskiego Towarzystwa Ogrodniczego, oddział w Szczecinie 2001–2010, 
członek komisji rewizyjnej w latach 2001–2010. 

H3. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, od grudnia 2012. 

H4. Członek Ligi Ochrony Przyrody, od grudnia 2010. 

H5. Przewodniczący komisji oceniającej prace w konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pt.: „Biopaliwa dobre czy złe?” – Edycja 2010–2011, wręczenie 
nagród 14.09. 2011. 

I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub 
sztuki  

I1. Przed uzyskaniem stopnia doktora:  

I1. Markowska A., referat pt.: „Badanie mtDNA siei (Coregonus lavaretus L.) z jeziora 
Bajkał ” Zebranie Polskiego Towarzystwa Genetycznego, listopad. 1997r. 

I2. Po uzyskaniu stopnia doktora:  

Artykuły popularno-naukowe: 

I2.1. Markowska-Szczupak A., Czy z celulozy można otrzymać alkohol?, VIII 
Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie, wrzesień 2008, Wyd. 
Societas Scientiarum Statinensis (Szczecińskie Towarzystwo Naukowe) s. 30 ─ 31. 
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I2.2. Markowska-Szczupak A., Bioterroryzm. Czy należy się obawiać przesyłek od 
nieznajomego, IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie, 
wrzesień 2009, Wyd. Societas Scientiarum Statinensis (Szczecińskie Towarzystwo 
Naukowe) s. 23 ─ 24. 

I2.3. Markowska-Szczupak A., Bielszy odcień bieli, X Zachodniopomorski Festiwal Nauki 
w Szczecinie i Koszalinie, wrzesień 2010, czerwiec 2011, Wyd. Societas Scientiarum 
Statinensis (Szczecińskie Towarzystwo Naukowe) s. 30 ─ 31. 

I2.4. Markowska-Szczupak A., Chemia miłości czy miłość do chemii, XII 
Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Spotkania z Nauką w Kamieniu Pomorskim, 
Dziwnowie i w Białym Borze, Wyd. Societas Scientiarum Statinensis (Szczecińskie 
Towarzystwo Naukowe), ISBN 978-83-7518-506-5), wrzesień 2012, czerwiec 2013, 
s. 115 ─ 120. 

Materiały szkoleniowe 
I2.5. Markowska A., 2002 – referat pt.: „Biotechnologia a technologia chemiczna” Zebranie 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego 07.11. 2002r. 
I2.6. Markowska-Szczupak A., Zastosowanie i kierunki rozwoju biopaliw, referat wiodący 

(pełny tekst) szkolenie „Biopaliwa, a zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych”, 
Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 15.12. 2010r., Mat. CD (4 strony). 

I2.7. Markowska-Szczupak A., Czy należy się bać żywności GMO? Mat. Szkolenia 
„Człowiek a środowisko” Nowe Czarnowo, 21.11. 2012r., Mat. CD (2 strony). 

I2.8. Markowska-Szczupak A., Co to są biopaliwa? – referat wiodący w ramach szkolenia 
zorganizowanego przez Klub Młodego Naukowca i Ligę Ochrony Przyrody pt.: 
„Biokomponenty a środowisko", grudzień 2012r., Mat. CD (3 strony). 

I2.9. Markowska-Szczupak A., Biopaliwa produkowane z biomasy, Konferencja 
„BIOkomponenty a środowisko" zorganizowana przez LOP, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Szkołę Podstawową nr 35, 
Szczecin 03.12. 2011r. 

I2.10. Udział w promocji Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i Instytutu 
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, spotkania 
informacyjne z uczniami szkół ponadgimnazjalnych Szczecina, Gorzowa i Gryfina 
2007─2009. 

I2.11. Wykłady dla uczniów klasy medycznej (30h rocznie) LO nr XI w Szczecinie, w latach 
2011─2013. 

Opracowanie treści i prowadzenie zajęć dydaktycznych:  

Przed uzyskaniem stopnia doktora:  

Przygotowanie i prowadzenie wykładów:  

• Genetyka i selekcja ryb (za zgodą dziekana Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii 
Żywności AR w Szczecinie),1997–2001 (studia zaoczne) 
 

Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych:  
• Genetyka i selekcja ryb 1997–2001 (studia dzienne i zaoczne) 
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Po uzyskaniu stopnia doktora:  

Przygotowanie i prowadzenie wykładów:  

• Biotechnologia (kierunek: Ochrona Środowiska,  studia jednolite magisterskie, rok III), 
• Mikrobiologia (kierunek: Ochrona Środowiska,  studia jednolite magisterskie, rok I), 
• Elementy biotechnologii (kierunek: Technologia Chemiczna, studia jednolite 

magisterskie, rok V), 
• Wybrane zagadnienia biotechnologii w ochronie środowiska (kierunek: Ochrona 

Środowiska,  studia jednolite magisterskie, rok V), 
• Biologia I (kierunek: Ochrona Środowiska, studia jednolite magisterskie, rok I),  
• Biologia II(kierunek: Ochrona Środowiska, studia jednolite magisterskie, rok I), 
• Podstawy biologii (dla Kierunku Zarządzanie i Produkcja), 
• Biologia i biotechnologia (kierunek: Ochrona Środowiska, studia jednolite magisterskie, 

rok III) 
• Podstawy biochemii i mikrobiologii (kierunek: Towaroznawstwo, studia jednolite 

magisterskie, rok II), 
• Towaroznawstwo artykułów przemysłowych I (kierunek: Towaroznawstwo, studia 

jednolite magisterskie, rok II), 
• Towaroznawstwo artykułów przemysłowych I (kierunek: Towaroznawstwo, studia 

jednolite magisterskie, rok III), 
• Towaroznawstwo ogólne, 
• Biochemia (kierunek: Nanotechnolgia,  studia II stopnia, rok I) ─ obecnie, 
• Biotechnologia ─ dla studium podyplomowego dla nauczycieli chemii prowadzonego na 

Wydziale Technologii Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 2010 ─ obecnie, 
• Technologie biochemiczne ─ dla studentów kierunku Biotechnologia Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2010–2012, 
• Elements of biotechnology (w j. angielskim) – obecnie. 

Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych:  

• Modelowanie procesów technologicznych (kierunek: Technologia Chemiczna, studia 
jednolite magisterskie, rok II), 

• Podstawy informatyki (kierunek: Technologia Chemiczna, studia jednolite magisterskie, 
rok I), 

• Przemysłowe laboratorium technologiczne (kierunek: Technologia Chemiczna, studia 
jednolite magisterskie, rok III), 

• Wybrane zagadnienia biotechnologii w ochronie środowiska (kierunek: Ochrona 
Środowiska,  studia jednolite magisterskie, rok V), 

• Biologia I (kierunek: Ochrona Środowiska,  studia jednolite magisterskie, rok I), 
• Biologia i biotechnologia (kierunek: Ochrona Środowiska, studia jednolite magisterskie, 

rok III), 
• Analiza wody i ścieków (kierunek: Ochrona Środowiska, studia jednolite magisterskie, 

rok II), 
• Podstawy biochemii i mikrobiologii (kierunek: Towaroznawstwo, studia jednolite 

magisterskie, rok II) 
• Towaroznawstwo artykułów przemysłowych I (kierunek: Towaroznawstwo, studia 

jednolite magisterskie, rok III), 
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• Podstawy Technologii Chemicznej (kierunek Technologia Chemiczna, studia I i II 
stopnia) – obecnie, 

• Biochemia (kierunek: Nanotechnolgia, studia II stopnia, rok I) ─ obecnie, 
• Bezpieczeństwo techniczne (kierunek: Nanotechnolgia,  studia II stopnia, rok I) – obecnie, 
• Technologie biochemiczne , dla studentów kierunku Biotechnologia Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie 2010–2012, 
• Elements of biotechnology (w j. angielskim) – obecnie, 
• Analysis of water and affluents  (w j. angielskim) – obecnie 
•  

J) Opieka naukowa nad studentami  
Promotor prac magisterskich i inżynierskich: 
1. Krupa M., Biochemiczne otrzymywanie metanolu z metanu, (praca magisterska, 

czerwiec 2006). 
2. Tor A., Wpływ aktywności wody na zdolności celulolityczne grzybów termofilnych 

(praca magisterska, czerwiec 2008). 
3. Przybylska J., Wpływ aktywności wody na zdolność rozkładania celulozy i ksylanu przez 

grzyby Thermomyces lanuginosus (praca magisterska, czerwiec 2009). 
4. Bajwoł P., Wykorzystanie fotokatalitycznych właściwości ditlenku tytanu w procesach 

sterylizacji wody (praca magisterska, czerwiec 2010). 
5. Cessak A, Charakterystyka grzybów termofilnych izolowanych z nasion roślin oleistych 

(praca inżynierska, luty 2010). 
6. Kowalik E., Wpływ ditlenku tytanu indukowanego światłem widzialnym na grzyby 

mikroskopowe powodujące biodetoriację powłok malarskich, (praca magisterska, 
czerwiec 2010). 

7. Cessak A., Wpływ ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym na wzrost 
grzybów pleśniowych występujących w budynkach mieszkalnych (praca magisterska, 
czerwiec 2011). 

8. Woźniak S., Fotokatalityczna inaktywacja grzybów pleśniowych występujących 
w budynkach mieszkalnych, (praca inżynierska, luty 2012). 

9. Morszczyzna A., Ocena antygrzybowych właściwości farb fotokatalitycznych, (praca 
magisterska, czerwiec 2013). 

  
Recenzje prac magisterskich i inżynierskich 

1. Hołowacz I., Usuwanie kwasów humusowych z wody w układzie ozon-węgiel 
biologicznie aktywny, (recenzent pracy magisterskiej, czerwiec 2005,). 

2. Jaworska J., Oczyszczanie wody z wykorzystaniem biologicznie aktywnych filtrów 
węglowych, (recenzent pracy magisterskiej, czerwiec 2005). 

3. Milczarek A., Badanie oczyszczania wód w układzie węgiel biologicznie aktywny 
i oznowanie (recenzent pracy magisterskiej, czerwiec 2005). 

4. Słaba M., Otrzymywanie i badanie samoczyszczących się materiałów budowlanych, 
(recenzent pracy magisterskiej, czerwiec 2005). 

5. Wolan A., Chłodzenie i klimatyzacja metodami przyjaznymi środowisku, (recenzent 
pracy magisterskiej, czerwiec 2007). 

6. Korecki G., Badanie wzrostu i aktywności esterazy grzybów pleśniowych wyodrębnionych  
z poliestrów i materiału roślinnego, (recenzent pracy magisterskiej, czerwiec 2009). 
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7. Homa P., Badanie właściwości fotokatalitycznych katalizatorów otrzymanych na bazie 
TiO2, (recenzent pracy magisterskiej lipiec 2010,). 

8. Gmińska K., Przemiany, Stężenia i toksyczność środków farmaceutycznych w środowisku, 
(recenzent pracy inżynierskiej, listopad 2011). 

9. Marakewicz A., Badanie fermentacji laktozy w reaktorze membranowym, (recenzent 
pracy inżynierskiej, listopad 2011). 

10. Barć A., Badanie fermentacji laktozy do alkoholu etylowego”, (recenzent pracy 
magisterskiej, czerwiec 2012). 

11. Krukowska Z., Badanie właściwości adsorpcyjnych węgla aktywnego, (recenzent pracy 
inżynierskiej, luty 2013). 

12. Błaszczyk P., Badanie fermentacji laktozy do alkoholu etylowego, luty 2013, (recenzent 
pracy inżynierskiej, luty 2013). 

13. Mencfeld K., Badanie wpływu parametrów technologicznych na właściwości węgli 
aktywnych otrzymywanych z surowców naturalnych, (recenzent pracy magisterskiej, 
czerwiec 2013). 

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna 
naukowego lub promotora pomocniczego habilitacyjnej należą: 
1. mgr inż. Paulina Rokicka, Badania antybakteryjnych i antygrzybiczych właściwości 

fotokatalizatorów tytanowych, od października 2013, promotor pomocniczy (promotor 
pracy: prof. dr inż. Antoni W. Morawski) 

L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub 
akademickich  

L1. Uniwersytet w Pardubicach 10.06–15.06. 2011, Department of Biological and 
Biochemical Sciences, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, 
Czechy, (Prof. Jarmila Vytřasová). 

L2. Hokkaido University, Catalysis Research Center, Sapporo, Japonia 30.06.–30.09. 2013 
(prof. Ewa Kowalska i prof. Bunsho Ohtani). 

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 
M1. Przygotowanie instrukcji BHP dotyczącej pracy z materiałem biologicznym, 2009 r. (na 

zamówienie Inspektoratu BHP ZUT) 

N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
N1. Członek Wydziałowej Komisji ds. kierunku: Biotechnologia przemysłowa 2006–2007 
N2. Członek Wydziałowej Komisji ds. Nanotechnolgia 2009–2010. 
N3. Członek Rady Instytutu od 2012r. 

O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2 recenzje 2012 r. 
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Invitation for research visit and giving a lecture on  

“Antiseptic nano-materials in environmental engineering” 

 

 
    

Dear Dr. Markowska-Szczupak, 

 

I would like to invite you for 3-month research stay in Catalysis Research Center, Hokkaido 

University to develop novel materials with antiseptic properties.  We will investigate silver 

and copper modified titania photocatalysts within a framework of my research grant - Grand 

Challenges Explorations Grant “Materials for food storage with antiseptic properties” 

OPP1060234, from The Agricultural Development Program of the Bill & Melinda Gates 

Foundation. 

 

Your stay gives me opportunity to invite you also as a Guest Speaker to address our students 

on “Photoactive materials in environmental engineering”.  Your thoughts would enable our 

students to gain knowledge from your expertise and experience. 

 

Kindly communicate your acceptance at earliest and give me detailed information about your 

possible stay. This will enable us to prepare your successful stay in Sapporo.  

 

Anticipating a favorable reply from your end,  

 

 

Yours sincerely, 

 

 
 

Ewa Kowalska, PhD 

Associate Professor 

CRC, Hokkaido University 

 

phone: +81 11 706 9129 

facsimile: +81 11 706 9133 

kowalska@cat.hokudai.ac.jp 

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~k15391/ 
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Prof. dr hab. Marianna Turkiewicz                                         Łódź, 17  kwietnia 2014 r. 
Instytut Biochemii Technicznej 
Politechniki Łódzkiej  
ul. Stefanowskiego 4/10 
90-524 Łódź 
 

Ocena osiągnięć 
Pani Dr Agaty Barbary Markowskiej-Szczupak 

w związku z postępowaniem w sprawie nadanie jej stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. 

 

 Ocenę osiagnięć dr Agaty Barbary Markowskiej-Szczupak opracowałam na podstawie 
przysłanych mi 24 marca 2014 r. dokumentów w formie drukowanej i elektronicznej, a 
mianowicie: 
 -  monografii pt. „Wpływ aktywności  wody i ditlenku tytanu aktywowanego 
światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium 
chrysogenum”, wydanej w wydawnictwie uczelnianym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie (ISBN 978-83-7663-167-7); 
       -   kopii dyplomu doktorskiego (załącznik 1);  
 -  autoreferatu (załącznik 2), przedstawiającego dane dotyczące studiów i kariery 
naukowej habilitantki, opis jej dorobku i osiągnięć naukowych, omówienie genezy, celu 
badawczego i najistotniejszych wyników badań stanowiących osiągnięcie naukowe oraz 
podsumowującego jej pozostały dorobek naukowy, uzupełnione ilościowym zestawieniem 
wszystkich prac, łącznie z współczynnikami oddziaływania IF, punktami MNiSW i liczbą 
cytowań; 
 - wykazu (załącznik 3) opublikowanych prac współautorstwa dr Markowskiej– 
Szczupak z podziałem na opublikowane przed i po doktoracie, na prace oryginalne i 
przeglądowe, opublikowane w czasopismach z listy JCR i w innych czasopismach, na patenty 
i zgłoszenia patentowe, wygłoszone referaty oraz komunikaty, zaprezentowane na 
międzynarodowych i krajowych konferencjach. Załącznik ten zawiera także informacje o 
działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej kandydatki, wykaz projektów 
badawczych, w których uczestniczyła, oraz zbiór prawie jednobrzmiących oświadczeń pięciu 
współautorów jej 4 prac, zgadzających się na ich wykorzystanie w przewodzie habilitacyjnym 
i stwierdzających, że dr Markowska–Szczupak była pomysłodawcą i głównym wykonawcą 
badań, a także przygotowała teksty publikacji. Współautorzy określili, na czym polegał ich 
udział w badaniach i opracowaniu publikacji do druku, nie szacując go liczbowo, natomiast 
kandydatka oceniła swój wkład na 80 - 95%; w jednej z nich, co dziwne, mimo 80%. udziału 
nie była pierwszym autorem. O ile w przypadku prac dwuautorskich tak znaczny udział 
jednego autora jest prawdopodobny, o tyle w odniesieniu do prac wieloautorskich jest w 
mojej opinii przeszacowany. Stwierdzenia zawarte w oświadczeniach współautorów o 
zgodzie na wykorzystanie poszczególnych publikacji w przewodzie habilitacyjnym dr 
Markowskiej-Szczupak są nieprecyzyjne, bo przecież wszystkie publikacje współautorstwa 
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kandydatki zostały w nim wykorzystane, aby można było na tej podstawie ocenić jej ogólny 
dorobek. W oparciu o te oświadczenia czytelnik nie może wyrobić sobie opinii, czy w 
monografii, stanowiącej oceniane osiągnięcie naukowe, są zawarte wyniki pochodzące z 
wzmiankowanych publikacji, tym bardziej, że te prace są cytowane jedynie w rozdziale 
podsumowującym badania oraz w przeglądzie literatury, nie zaś w części eksperymentalnej 
monografii. Ponieważ dotarcie do wszystkich tych prac jest dość kłopotliwe, szkoda, że nie 
zostały dołączone do kompletu dokumentów, chociaż nie jest to wymóg formalny. Jak 
sprawdziłam, część wyników z dwóch publikacji (Przem. Chem., 2011, 90, 911 i J. Adv. Oxid. 
Technol. 2012,15,1) została wykorzystana w monografii, pytanie czy nie jest to autoplagiat. 
Reasumując - stwierdzam, że zestaw dokumentów był kompletny i przygotowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. 
(Rozdział 2, §.12.2.). 

  
 

Ocena  osiągnięcia naukowego  „Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu 
aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną 

grzybów Penicillium chrysogenum”, przedstawionego w formie monografii 

 Grzyby mikroskopowe - niezwykle zróżnicowana grupa organizmów, których liczba 
dotąd opisanych gatunków dochodzi do prawie stu tysięcy - występują we wszystkich 
ziemskich biotopach i we wszystkich środowiskach, w których żyje człowiek. Często 
stwarzają, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, poważne problemy zdrowotne u osób 
w nich przebywających, ponieważ wytwarzają kilkaset wtórnych metabolitów o działaniu 
alergogennym i immunosupresyjnym, które mogą wywoływać dermatozy, schorzenia układu 
oddechowego, nerwowego i pokarmowego, mikotoksykozy, zatrucia związkami lotnymi, a 
nawet rozwój chorób nowotworowych. Najgroźniejszymi dla zdrowia człowieka związkami 
wytwarzanymi przez grzyby pleśniowe są mikotoksyny, które atakują różne tkanki i narządy - 
płuca, wątrobę, skórę, nerki, serce, układ krwionośny i nerwowy. W pomieszczeniach 
zamkniętych występują one w formie strzępek, zarodników i konidiów nie tylko w powietrzu, 
kolonizują także powierzchnie ścienne, tapety, powierzchnie drewniane, kurz, systemy 
nawilżająco-klimatyzacyjne, co prowadzi często do tzw. syndromu chorego budynku. W tym 
kontekście jest zrozumiałe, że od kilku dekad bardzo intensywnie rozwija się nie tylko 
badania podstawowe, poszerzające wiedzę o metabolizmie grzybów, ale poszukuje także 
skutecznych metod ograniczenia ich rozwoju w pomieszczeniach zamkniętych. Temu 
ostatniemu, niezwykle ważnemu zagadnieniu, jest poświęcona monografia prezentująca 
wyniki badań dr Markowskiej–Szczupak i stanowiąca jej osiągnięcie naukowe.  

 Autorka skupiła się na badaniach wpływu ditlenku tytanu na wzrost grzybów 
pleśniowych oraz na ich aktywność enzymatyczną, jako wyraz stanu metabolicznego 
komórki. Ditlenek tytanu wchodzi w skład m.in. wielu farb malarskich, co ma sprawić, ze 
powierzchnie nimi pokryte będą miały właściwości samo się oczyszczające. Habilitantka 
sprawdziła też równoczesny wpływ ditlenku tytanu i aktywności wody na użyty w badaniach 
materiał biologiczny. W monografii jest cytowane piśmiennictwo, według którego u 
podstawy hamującego działania ditlenku tytanu na mikroorganizmy leży zjawisko 
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fotokatalizy, czyli aktywacji tego związku przez światło widzialne i ultrafioletowe, 
prowadzące do tworzenia na jego powierzchni rodników wodorotlenowych i reaktywnych 
form tlenu - anionorodnika nadtlenkowego i nadtlenku wodoru, destrukcyjnie oddziałujących 
na mikroorganizm. Autorka twierdzi (i popiera to odpowiednimi cytowaniami), że o ile w 
literaturze jest wiele prac poświęconych działaniu aktywowanego światłem ditlenku tytanu na 
bakterie, o tyle grzyby pleśniowe były przedmiotem jedynie nielicznych badań tego rodzaju. 
Nie specjalizuję się w tej problematyce, jednak nakreślone przez dr Markowską-Szczupak 
cele jej pracy habilitacyjnej uważam za uzasadnione i ważne. Niestety, widzę wiele 
mankamentów w przedstawionej mi do oceny monografii, sumującej badania Autorki: 

(1) Przede wszystkim uważam, że użyty w badaniach materiał biologiczny w 
postaci zaledwie trzech kultur grzybów tego samego gatunku – Penicillium 
chrysogenum - był zbyt ubogi, aby w oparciu o uzyskane wyniki była możliwa 
jednoznaczna odpowiedź, że aktywowany światłem ditlenek tytanu będzie w 
podobny sposób hamował wzrost i aktywność metaboliczną innych gatunków 
grzybów, tym bardziej, że Autorka stwierdziła znaczące różnice w reakcji dwóch 
szczepów tego samego gatunku i to w dodatku wyizolowanych z tego samego 
pomieszczenia. Wytłumaczenie przyczyn tych różnic (str 87) jest według mnie 
nieprzekonujące. Ponadto, nie rozumiem, dlaczego mając doświadczenie w 
zakresie metod wykorzystywanych w biologii molekularnej, wynikające z 
tematyki zarówno jej pracy magisterskiej, jak i doktorskiej, nie pokusiła się 
określić w oparciu o sekwencjonowanie odpowiednich odcinków genów 18S 
rRNA, czy badane szczepy należą do tych samych podgatunków Penicillium 
chrysogenum. czy też różnią się pod tym względem. W opinii specjalistów, 
diagnostyka gatunku Penicillium chrysogenum jedynie w oparciu o testy 
morfologiczno-fizjologiczne jest trudna i często nawet zawodna, dlatego jest 
wskazane przeprowadzenie testów molekularnych, które są już przecież 
standardowo wykorzystywane w diagnostyce mikroorganizmów. Co więcej, 
można takie badania zlecić wyspecjalizowanym laboratoriom. Oczywiście, wybór 
do badań Penicillium chrysogenum ma swoje uzasadnienie w powszechności 
występowania tego gatunku, jego niewielkich wymaganiach pokarmowych i dużej 
szybkości wzrostu, jednak nie jestem przekonana, że konieczne było 
przeprowadzenie pełnej serii eksperymentów aż dla trzech szczepów tego samego 
gatunku, lepiej było wykorzystać tylko jeden i poszerzyć materiał badawczy o 
kolejne gatunki, tym bardziej, że dr Markowska-Szczupak dysponuje dużą 
kolekcją grzybów strzępkowych, wyizolowanych przez nią z pomieszczeń 
zamkniętych, o czym wspomina w autoreferacie (str.15). Gdyby w badaniach 
chodziło przede wszystkim o wybór modelowego szczepu do określania 
skuteczności fotokatalitycznego działania ditlenku tytanu w różnych materiałach 
wykorzystywanych w budownictwie, to w moim przekonaniu lepiej byłoby użyć w 
tym celu dobrze scharakteryzowane i stabilne szczepy kolekcyjne.   

(2) Jako biochemik i enzymolog mam pewne zastrzeżenia odnośnie wyboru i opisów 
metodyki oznaczania aktywności niektórych enzymów w badanych szczepach. W 
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opisie oznaczania ogólnej aktywności esteraz, a ściślej acyloesteraz (nawiasem 
mówiąc, nie wszystkie esterazy rozkładają tłuszcze, czyli triacyloglicerole i nie 
wszystkie są enzymami zewnątrzkomórkowymi jak twierdzi Autorka na str. 48, 
wiele z nich pozostaje związanych z grzybnią, niektóre działają wewnątrz 
komórek) nie podano, w jaki sposób była przygotowywana do oznaczeń grzybnia 
(a może zarodniki) i w jakim środowisku prowadzono reakcję hydrolizy octanu 
fluoresceiny, która daje w wyniku równomolowe ilości kwasu octowego i 
fluoresceiny, zatem nie jest tu potrzebne jakieś szczególne założenie, że oznaczana 
aktywność jest wprost proporcjonalna do ilości tego drugiego produktu, jak pisze 
Autorka na str.48. Przyjęta jednostka aktywności jest nieprawidłowa, aktywność 
powinno się wyrażać nie w mikrogramach produktu reakcji, a w mikromolach, w 
tym przypadku fluoresceiny, uwolnionej z substratu w określonym czasie. Nie jest 
też dla mnie jasne, dlaczego oznaczenia zostały przeprowadzone dla materiału z 
szóstego dnia hodowli. Podobnie niewystarczający jest opis testu na aktywność 
katalazy. Co prawda, Autorka cytuje źródło literaturowe, na którym się oparła, 
jednakże jest to trudno dostępna praca. Cytując to źródło zaznacza, że 
zmodyfikowała metodę, jednak nie podaje, na czym polegała modyfikacja. 
Podobnie jak w przypadku oznaczania aktywności esteraz, nie wiadomo, czy 
analizy przeprowadzano dla grzybni, czy dla zarodników, jak długo prowadzono 
inkubację prób, w jakiej temperaturze i w jakim pH. Kuriozalna jest jednostka 
aktywności – nie może być nią ilość nierozłożonego przez enzym nadtlenku 
wodoru, która jest tym wyższa, im aktywność katalazy niższa, a wprost przeciwnie 
– ilość przemienionego, czyli w tym przypadku rozłożonego w warunkach reakcji 
substratu. Jeśli rzeczywiście na Rys. 24 przedstawiono wyniki aktywności jako 
ilość nierozłożonego w warunkach testu nadtlenku wodoru, to najwyższe wyniki 
odpowiadają najniższej aktywności. O ile pamiętam, w manganometrycznej 
miareczkowej metodzie oznaczania aktywności katalazy wykonuje się próbę 
kontrolną, w której określa się wyjściowe stężenie nadtlenku wodoru w próbach na 
aktywność i następnie odejmuje się od tego wyniku rezultat właściwego testu, 
zatem końcowy wynik odpowiada stężeniu rozłożonego nadtlenku wodoru. W tym 
kontekście nie rozumiem mylącej definicji jednostki aktywności podanej w 
omówieniu metody. Nie jest też jasne, czy aktywność wyrażano w mikromolach 
H2O2 (str. 49), czy w milimolach (Rys. 24, str.69). Oczywiście można potraktować 
te nieścisłości nie jako błędy merytoryczne, ale złożyć je na karb niedostatecznie 
pieczołowitego przygotowania tekstu manuskryptu i takiejże jego korekty, 
jednakże badania poziomu aktywności enzymów jako wskaźników stanu 
metabolicznego szczepów były jednym z głównych celów pracy, ponadto zaś 
kandydatka, która prowadziła w trakcie swojej kariery naukowej wykłady z 
podstaw biochemii, obejmujące z pewnością elementy enzymologii, nie powinna 
takich błędów popełnić. Jeśli chodzi o testy API ZYM, to ich wybór jako 
standardowej metody określania aktywności kilkunastu różnych enzymów z klasy 
hydrolaz, uważam za problematyczny. Są to testy co najwyżej półilościowe (tak 
zresztą określa je sam producent, czyli firma bioMerieux), obarczone dużym 
błędem, zwłaszcza wtedy, gdy wizualnie ocenia się wyniki analizy, a domyślam 



 5 

się, że Autorka nie dysponowała czytnikiem do tych testów, który nieco zmniejsza 
błąd odczytu. Można te testy wykorzystywać dla szybkiego zorientowania się, 
jakie enzymy są obecne w danym materiale biologicznym, natomiast nie można w 
oparciu o nie dostatecznie precyzyjnie określić zmian w poziomie aktywności, a 
takie dane i to bardzo dokładne, są zawarte i omawiane w monografii. Uważam, że 
lepiej było oznaczyć aktywność tylko kilku najważniejszych hydrolaz, 
decydujących o stopniu wykorzystania złożonych składników podłoża (np. lipazy 
w uzupełnieniu do oznaczeń esterazy, β- lub α-glukozydazy oraz zwłaszcza 
proteaz w teście z hemoglobiną o pH 4, jako że pleśnie produkują głównie 
zewnątrzkomórkowe proteinazy aspartylowe, a nie enzymy chymo- i 
trypsynopodobne, które uwzględnia zestaw API ZYM), ale z użyciem bardziej 
czułych, np. spektrofotometrycznych, metod W przypadku tej części badań 
wiadomo przynajmniej, że oznaczenia były przeprowadzane dla zarodników z 
szóstego dnia hodowli, choć w mojej ocenie 4-godzinny czas inkubacji prób na 
aktywność był zbyt krótki. Dlaczego oznaczenia prowadzono w 37, a nie w 25oC 
jak w przypadku oznaczeń esteraz?. To, że producent sugeruje taką temperaturę, 
nie oznacza, że jest obligatoryjna dla enzymów z każdego źródła. Mała czułość 
testów API ZYM sprawia, że niektóre wyniki są niezrozumiałe. Jak wytłumaczyć 
np. pojawienie się aktywności esterazy specyficznej względem β-naftylokaprylanu 
w grzybni szczepu ZUT11 przy hodowli w obecności ditlenku tytanu w ciemności, 
której to aktywności nie wykazywała grzybnia kontrolna (Rys. 26)? Takich 
nieoczekiwanych wyników jest w pracy więcej, najczęściej dotyczą niskich 
aktywności, co potwierdza niską miarodajność metody wynikającą z jej 
półilościowego charakteru. W tym miejscu pragnę zwrócić też Autorce uwagę, ze 
użyty przez nią termin lipaza esterazowa jest dziwaczny i nieuprawniony. 
Wszystkie lipazy są esterazami, ale nie wszystkie esterazy – lipazami. Do lipaz, 
formalnie acylohydrolaz triacylogliceroli (EC 3.1.1.3; dopuszczalna nazwa - lipazy 
triacylogliceroli), zalicza się enzymy, które hydrolizują triacyloglicerole, 
zawierające w cząsteczce reszty długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
(C>10), choć niektóre z tych enzymów hydrolizują też substraty o krótszych 
łańcuchach, np. zawierające reszty 8-węglowego kwasu kaprylowego. Producent 
testów API ZYM z tego właśnie powodu stosuje dla określenia wzmiankowanej 
aktywności niezbyt precyzyjny termin lipase/esterase.  

(3) Nie znajduję w wynikach zaprezentowanych w monografii pełnego uzasadnienia 
dla sformułowanego w podsumowaniu badań modelu działania ditlenku tytanu 
aktywowanego światłem na komórki badanych grzybów, zakładającego 
przerwanie ciągłości ściany komórkowej w wyniku ataku rodników 
hydroksylowych i reaktywnych form tlenu, powstających na skutek fotoaktywacji 
tego związku. Jest to efektowna hipoteza, jednakże powinna być poparta bardziej 
szczegółowymi badaniami, np. zmian w strukturze ściany komórkowej z 
wykorzystaniem choćby skaningowej mikroskopii elektronowej lub też 
wybiórczego barwienia tej organelli. Dr Markowska-Szczupak zastosowała w 
pracy technikę SEM dla określenia dyspersji ditlenku tytanu w podłożach 
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agarowych, zatem ma odpowiednie umiejętności metodyczne i dostęp do 
aparatury, co pozwoliłyby jej wykonać takie analizy. Zakładając, że ciągłość 
ściany komórkowej zostaje przerwana, powinien nastąpić wyciek do środowiska 
enzymów wewnątrzkomórkowych, czyli przynajmniej w pewnym okresie hodowli 
powinno się obserwować wzrost aktywności np. katalazy, która jest typowym 
enzymem wewnątrzkomórkowym. Oczywiście, to białko może też ulegać 
inaktywacji pod wpływem wolnych rodników, być może jednak przeprowadzając 
analizy nie tylko dla grzybni z 6. dnia hodowli, ale także dla materiału z 
wcześniejszych jej okresów udałoby się zaobserwować pierwszy efekt.. Teza o 
możliwości penetracji nanocząstek TiO2 do wnętrza komórek i wywołanie w nich 
stresu oksydacyjnego, skutkującego inaktywacją wewnątrzkomórkowych 
enzymów, zmianami w strukturze białek cytoszkieletu i wreszcie także 
uszkodzeniami DNA, prowadzącymi do apoptozy, jest bardzo prawdopodobna i 
wymaga dalszych badań, z których złożoności zdaję sobie sprawę. 

 Do mocnych stron badań dr Markowskiej-Szczupak, wchodzących w skład 
monografii, stanowiącej oceniane osiągnięcie naukowe, zaliczam wybór płytkowej metody 
hodowli badanych szczepów, która umożliwiła stosunkowo prosty sposób oceny wpływu 
warunków hodowli na wzrost grzybów, określenie równoczesnego wpływu aktywności wody 
środowiska wzrostowego i efektu fotokatalizy z udziałem ditlenku tytanu, a także 
wykorzystanie nowoczesnych metod w fizykochemicznej charakterystyce ditlenków tytanu 
stosowanych w badaniach wraz ze wspomnianym już określeniem stopnia dyspersji 
katalizatora w podłożach agarowych. Kandydatka podjęła ważny z technologicznego i 
zdrowotnego punktu widzenia temat, który powinien być dalej rozwijany (sugerowałabym 
tylko wykorzystanie bardziej nowoczesnych metod) dla wyjaśnienia molekularnych podstaw 
działania aktywowanego światłem ditlenku tytanu na grzyby pleśniowe, a także powinien 
zaowocować opracowaniem metodyki możliwej do zastosowania w warunkach 
przemysłowych do oceny skuteczności działania na grzyby pleśniowe materiałów 
zawierających ditlenek tytanu, stosowanych w budownictwie. Być może taka metodyka już 
powstała, jako że dr Markowska-Szczupak jest wraz z prof. Markowskim autorką zgłoszenia 
patentowego nr P-397603 „Metoda badania antygrzybowych właściwości fotokatalizatorów 
tytanowych”. Niestety, nie udało mi się znaleźć na stronach Urzędu Patentowego tekstu tego 
zgłoszenia z końca 2011r., szkoda, że protokół postępowania w tej metodzie nie został 
przedstawiony w monografii, która powstała przecież już po zdeponowaniu zgłoszenia w UP. 

Reasumując – badania dr Agaty Markowskiej-Szczupak, opisane w monografii, 
stanowiącej oceniane osiągnięcie naukowe, chociaż reprezentują średni w mojej ocenie 
poziom naukowy, mogą jednak stanowić podstawę ubiegania się o stopień doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna, 
przede wszystkim ze względu na ich duże znaczenie aplikacyjne i pionierski charakter w 
odniesieniu do rodzaju materiału biologicznego.  
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Ocena dorobku naukowego 

Dr Agata Markowska-Szczupak ukończyła w 1996 roku studia na Wydziale Rybactwa 
Śródlądowego i Ochrony Wód ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 
specjalizując się w zakresie rybactwa śródlądowego, następnie po ukończeniu studiów 
doktoranckich doktoryzowała się w 2001 r w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie 
agronomia, na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Po uzyskaniu stopnia 
doktora, dr Markowska-Szczupak rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, na którym jest zatrudniona do 
chwili obecnej, przy czym od 2009 roku jest to jednostka wchodząca w skład powstałego z 
połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego. To zestawienie uzmysławia, ze habilitantka przynajmniej 
dwukrotnie w trakcie swej kariery zmieniła zainteresowania naukowe, a co za tym idzie także 
warsztat badawczy, dostosowując je do profilu jednostek, w których kolejno pracowała. 
Znajduje to odzwierciedlenie w jej dorobku naukowym, obejmującym łącznie 27 
oryginalnych prac twórczych (24 powstały po doktoracie), w większości, bo w liczbie 16 (w 
tym 15 po doktoracie) opublikowanych w czasopismach z listy JCR, których sumaryczny 
współczynnik oddziaływania IF wynosi 18,029 tj. 1,127 w przeliczeniu na publikację, co jest 
średnim rezultatem, wynikającym z pozycji czasopism, w których je publikowała (tylko trzy 
prace w czasopismach o IF>2, tj. 3,203; 3,206 i 4,093, pozostałe w czasopismach o IF z 
zakresu 0,190 do 1,190, z przewagą prac o IF ok. 0,5 i poniżej). W żadnej z nich dr 
Markowska-Szczupak nie była jedynym autorem, w 5. na 16 prac była pierwszym autorem. 
Oryginalne prace twórcze uzupełniają 2 publikacje przeglądowe, w których kandydatka jest 
pierwszym autorem. Wszystkie wzmankowane prace były cytowane łącznie 75 razy (72 razy 
prace napisane po doktoracie), przy czym aż 34 cytowania przypadają na jedną dobrą 
publikację przeglądową w Catalysis Today, poświęconą wpływowi fotokatalizy z udziałem 
ditlenku tytanu na ustroje żywe, 15 cytowań na dwie prace w Journal of Membrane Science, 
10 - na publikację w Chemoshere, natomiast 4 prace nie były w ogóle cytowane. Z 6 prac 
eksperymentalnych związanych tematycznie z ocenianym osiągnięciem naukowym dr 
Markowskiej-Szczupak cytowane były dotąd 3 (łącznie 12 cytowań) z lat 2010-2012. Łączna 
liczba punktów MNiSW przypadających na wszystkie publikacje kandydatki jest dość duża 
(467 pkt), natomiast indeks Hirsha wynosi 3, czyli jest niewysoki jak na 18 lat pracy 
badawczej kandydatki. Nie przeceniam znaczenia danych bibliometrycznych, jednak 
świadczą one, że dotychczasowe publikacje współautorstwa dr Markowskiej-Szczupak nie 
znajdują zbyt dużego oddźwięku w środowisku naukowym. Mam nadzieję, że kontynuacja i 
pogłębienie badań nad wpływem fotokatalizy na metabolizm grzybów pleśniowych zmieni 
ten stan, wynikający w mojej opinii ze zbyt częstych, jak dotąd, zmian tematyki badawczej 
kandydatki, związanych w okresie po doktoracie nie tylko ze zmianą profilu badawczego, ale 
i. z niepowodzeniami w staraniach o finansowanie kolejnych projektów zgłaszanych przez nią 
do krajowych konkursów. Pierwszy z nich dotyczył mikrobiologicznej konwersji metanu do 
metanolu, kolejny grzybów kserofilnych zasiedlających susze roślinne, następny konwersji 
biomasy do etanolu z jednoczesną separacją alkoholu technikami membranowymi. W 
obszarze wszystkich tych tematów kandydatka przeprowadziła badania wstępne (jedne z nich 
opublikowała w dobrym czasopiśmie, Journal of Membrane Scence; IF = 4,093), jednak brak 
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środków uniemożliwił jej ich rozwinięcie, choć dzięki wchodzeniu w kolejne zagadnienia 
wzbogaciła swój warsztat badawczy o nowe techniki. Trzeba przyznać, że niepowodzenia w 
staraniach o finansowanie kolejnych projektów nie zniechęciły dr Markowskiej-Szczupak i w 
końcu uzyskała środki na badania w ramach tematyki wchodzącej w zakres jej pracy 
habilitacyjnej. Przed ich uzyskaniem przeprowadziła serię eksperymentów nad wpływem 
fotokatalizy na bakterie Escherichia coli oraz stworzyła kolekcję grzybów pleśniowych 
wyizolowanych z powietrza budynków mieszkalnych i publicznych, wzbogacając już 
wcześniej zgromadzoną przez siebie kolekcję tych organizmów pochodzących z nasion roślin 
oleistych i z suszy roślinnych. Należy wspomnieć, ze kandydatka bierze też udział jako 
wykonawca w projekcie POIG „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów 
dikarboksylowych”, w którym zajmuje się mikrobiologiczną konwersją glicerolu do 1,3-
propandiolu, wykorzystując m.in. swe doświadczenie w zakresie stosowania technik 
membranowych. Cały jej dorobek jest zresztą w mojej ocenie bardziej związany z 
biotechnologią aniżeli z klasyczną technologią chemiczną. Kandydatka przed doktoratem 
prezentowała 3 komunikaty na konferencjach naukowych, natomiast po doktoracie 37, w tym 
20 na konferencjach międzynarodowych, z których 3 zostały opublikowane w postaci pełnego 
recenzowanego tekstu. Jest też współautorką jednego patentu i dwóch zgłoszeń patentowych. 
Wszystkie te dane wskazują, że dr Markowska-Szczupak w okresie po doktoracie istotnie 
zwiększyła swój dorobek naukowy.  

Należy również wspomnieć, że kandydatka współpracuje z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi, tj najpierw (2005 r.) z Uniwersytetem Minnesota w USA w zakresie konwersji 
metanu do metanolu, a następnie – już w obszarze tematyki związanej z fotokatalizą – z 
Uniwersytetem w Pardubicach (od 2010 r.) oraz z Catalysis Research Center Uniwersytetu w 
Hokkaido (od 2013 r.), biorąc udział w projekcie „Materials for food storage with antiseptic 
properties”, finansowanym przez fundację Gates’ów. W tej ostatniej jednostce odbyła 3-
miesięczny staż naukowy, organizując m.in. niewielkie laboratorium mikrobiologiczne. Dr 
Markowska-Szczupak współpracuje także z licznymi krajowymi ośrodkami naukowymi 
Recenzowała 8 publikacji dla zagranicznych czasopism naukowych oraz 29 – dla krajowych 
czasopism o międzynarodowym zasięgu. Recenzowała też 2 projekty dla NCBiR. Doskonaląc 
swe umiejętności ukończyła kilka kursów z zakresu biologii molekularnej, technik 
analitycznych, nanotechnologii, toksykologii.  

Ocena działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej 

 Dr Markowska-Szczupak jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Jako 
doktorantka w Akademii Rolniczej w Szczecinie, a następnie adiunkt na Wydziale 
Technologii i Inżynierii Chemicznej, najpierw Politechniki Szczecińskiej, a obecnie 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prowadziła i prowadzi zróżnicowane 
tematycznie wykłady, a także ćwiczenia i laboratoria, przede wszystkim, co wynika z jej 
formalnego wykształcenia, z przedmiotów z obszaru nauk biologicznych (przed doktoratem 
wykłady z genetyki i selekcji ryb, po doktoracie - z biologii, mikrobiologii, biochemii i 
biotechnologii w różnych konfiguracjach, ćwiczenia i laboratoria z biologii, podstaw 
biochemii i mikrobiologii, wybranych zagadnień biotechnologii, technologii biochemicznej), 
ale także z przedmiotów technicznych i technologicznych (wykłady z towaroznawstwa, 
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ćwiczenia z modelowania procesów technologicznych, podstaw informatyki, bezpieczeństwa 
technicznego, laboratoria z analizy wody i ścieków, towaroznawstwa, technologii chemicznej, 
technologii biochemicznych). Co warte podkreślenia, kandydatka prowadzi też wykłady i 
laboratoria w języku angielskim (Elements of biotechnology , Analysis of water and affluents). 
Opiekowała się 7. pracami magisterskimi i 2. inżynierskimi, jest także promotorem 
pomocniczym jednej pracy doktorskiej w toku. Praca jednej z jej magistrantek  została uznana 
za najlepszą pracę w województwie zachodniopomorskim w roku akademickim 2009/2010 w 
ramach projektu Transfer Wiedzy. Kandydatka opiekuje się także praktykami studenckimi w 
w Zakładach Chemicznych Police 

 Godna uwagi jest działalność popularyzatorska dr Markowskiej-Szczupak w formie 
artykułów popularno-naukowych dotyczących „gorących” tematów z zakresu biotechnologii i 
genetyki, publikowanych w wydawnictwie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego oraz w 
w formie promocji macierzystego wydziału i uczelni w szkołach ponadgimnazjalnych 
Szczecina i okolic, a także wykładów w liceach i w szkołach podstawowych (w otrzymanych 
materiałach znajdują się stosowne podziękowania od dyrekcji kilku szkół). Dr Markowska- 
Szczupak jest członkiem kilku towarzystw naukowych, brała udział w organizacji czterech 
konferencji naukowych, w tym jednej międzynarodowe i jednej polsko-japońskiej. Jej talenty 
organizatorskie przejawiają się także w tworzeniu zaplecza badawczego w macierzystym 
Instytucie, gdzie opiekuje się kilkoma nowoczesnymi urządzeniami.  

Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę moją ocenę osiągnięcia naukowego oraz ocenę całokształtu 

dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego dr Agaty Markowskiej-

Szczupak uważam, ze spełniają one kryteria określone w art. 16 ustawy z 14 marca 2003 

roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 

65 poz.595 ze zmianami Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365; Dz.U. z 2010 r., Nr 96 poz. 

620 i Nr 182 poz.1228, Dz.U. z 2011 r., Nr 84 poz.455). W związku z tym popieram 

wniosek o nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w 

zakresie technologii chemicznej. 
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RECENZJA 

całokształtu dorobku 

dr inż. Agaty Markowskiej-Szczupak 

Adiunkta 

w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska 

na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie 

 

 

Informacje ogólne 

Dr inż. Agata Markowska-Szczupak ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Rybactwa 

Śródlądowego i Ochrony Wód Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w roku 1996. 

Pracę doktorską pt. Zmienność genotypów żyta Secale sp. pochodzących z różnych kolekcji tej 

rośliny wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Danuty Rzepka-Plevneš obroniła w roku 

2001 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jeszcze w trakcie studiów 

Pani Agata Markowska-Szczupak uczestniczyła w projekcie badawczym realizowanym 

wspólnie z Limnological Institute w Irkucku oraz odbyła praktyki zawodowe w Stacji 

Doświadczalnej Hodowli Ryb Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Państwowym 

Gospodarstwie Rybackim w Ińsku. Podczas studiów doktoranckich Habilitantka ukończyła 

m.in. kurs klonowania DNA oraz technik elektroforetycznych na Politechnice Gdańskiej. Po 

obronie pracy doktorskiej została zatrudniona (na ¾ etatu) jako pracownik dydaktyczny w 

Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechniki 

Szczecińskiej (obecnie ZUT) oraz dodatkowo (w okresie od 01.2001 do 01. 2002) jako 

asystent naukowy w laboratorium przyszpitalnym Katedry Endokrynologii i Chorób 

Metabolicznych Pomorskiej Akademii Medycznej (1/4 etatu). Od lutego 2003 dr inż. Agata 
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Markowska-Szczupak jest zatrudniona na pełnym etacie adiunkta w Instytucie Technologii 

Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. 

Dorobek naukowy po obronie pracy doktorskiej obejmuje: publikacje w czasopismach z bazy 

JCR: 17 (łączny IF= 22,319); monografie: 1; inne publikacje: 10; patenty: 1; zgłoszenia 

patentowe: 2, udział w konferencjach: 44. 

Ocena osiągnięcia naukowego w postaci monografii pt. „Wpływ aktywności wody i 

ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcje biomasy i aktywność 

enzymatyczną grzybów Penicilium chrysogeum” 

Tematyka monografii nawiązuje do wybranych aspektów zastosowania fotokatalizy 

heterogenicznej w obecności ditlenku tytanu do inaktywacji grzybów pleśniowych, 

występujących w powietrzu budynków mieszkalnych. Ditlenek tytany aktywowany światłem 

za zakresu UV lub Vis może być stosowany d oczyszczania wody i powietrza w tym do 

usuwania mikroorganizmów (bakterii, wirusów, prionów czy grzybów). Grzyby są szeroko 

rozpowszechnione w przyrodzie, stanowiąc około 20% biomasy wszystkich organizmów, a 

blisko połowa grzybów występujących w środowisku człowieka przejawia potencjalnie 

chorobotwórcze właściwości dla ludzi i zwierząt, takich jak grzybice, toksykozy czy alergie. 

Jednak dotychczasowe badania właściwości przeciwgrzybowych ditlenku tytanu dotyczyły 

inaktywacji grzybów należących do rzędu drożdżakowców, które nie występują na 

powierzchni materiałów budowlanych i stąd nie wpływają na jakość powietrza w budynkach 

a także nie stanowią zagrożenia dla ich mieszkańców. 

Celem badań eksperymentalnych było określenie wpływu ditlenku tytanu, aktywowanego 

różnymi rodzajami światła, na wzrost, tworzona biomasę oraz aktywność enzymatyczną 

grzybów pleśniowych z gatunku Penicillium chrysogenum. Autorka podjęła sie również próby 

sformułowania mechanizmu działania ditlenku tytanu aktywowanego światłem na grzyby 

pleśniowe. Badania objęły: 

� izolację i identyfikację grzybów pochodzących z powietrza budynku mieszkalnego 

oraz klubu sportowego; 

� zbadanie wpływu rodzaju podłoża i zastosowanego promieniowania na wzrost 

grzybów Penicillium chrysogenum, 

� zbadanie wpływu rodzaju podłoża i stężenia ditlenku tytanu P-25 na wzrost grzybów 

Penicillium chrysogenum, 
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� zbadanie wpływu rodzaju ditlenku tytanu na wzrost grzybów Penicillium 

chrysogenum, 

� zbadanie wpływu ditlenku tytanu P-25 aktywowanego promieniowaniem z zakresu 

UVA na wzrost grzybów Penicillium chrysogenum, 

� zbadanie wpływu ditlenku tytanu P-25 aktywowanego promieniowaniem z zakresu 

UV-Vis oraz UVA na aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum, 

� zbadanie wpływu ditlenku tytanu P-25 aktywowanego promieniowaniem z zakresu 

UV-Vis i aktywności wody na wzrost, tworzoną biomasę oraz aktywność hydrolaz 

Penicillium chrysogenum. 

Do najważniejszych osiągnięć pracy stanowiących jednocześnie element nowości naukowej 

zaliczam: 

� opracowanie metody badania właściwości antygrzybowych fotokatalizatorów 

tytanowych, 

� nowatorskie badania dotyczące wpływu TiO2 na produkcję biomasy i aktywność 

hydrolaz oraz oksyreduktaz Penicillium chrysogenum, które mogą być podstawą do 

ustalenia dawek TiO2 pozwalających na eliminację lub zahamowanie wzrostu 

grzybów w różnych warunkach aktywności wody farby lub materiału budowlanego, 

� wykazanie zależności pomiędzy właściwościami powierzchniowymi TiO2 (zależnymi 

od metody otrzymywania) a jego aktywnością przeciwgrzybową 

� opracowanie modelu oddziaływania ditlenku tytanu na grzyby strzępkowe. 

Osiągnięcia przedstawione przez Habilitantkę po uzyskania stopnia doktora w formie 

monografii moim zdaniem wnoszą znaczący wkład w rozwój technologii chemicznej w 

zakresie zastosowania fotokatalizatorów tytanowych do usuwania grzybów z 

powierzchni materiałów budowlanych, a więc spełnia ustawowy warunek określony w 

art. 16.1. ustawy. 

Analiza dorobku naukowego 

Prace badawcze realizowane przez dr inż. Markowską-Szczupak podczas studiów 

magisterskich oraz doktoranckich dotyczyły zmienności genetycznej populacji ryb 

siejowatych oraz żyta. Po zatrudnieniu w ITChNiIŚ Habilitantka zajmowała się m.in. 

zastosowaniem komórek bakteryjnych do konwersji metanu do metanolu, zagadnieniem 

biodetoriacji nasion roślin oleistych i suszów roślinnych a także biokonwersją celulozy do 

metanolu. W 2009 roku dr inż. Markowska-Szczupak podjęła badania w zakresie właściwości 
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antybakteryjnych a następnie antygrzybowych fotokatalizatorów na bazie TiO2. Środki 

uzyskane z KBN umożliwiły wyposażenie laboratorium w aparaturę niezbędną do badań. 

Pozwoliło to na określenie wpływu TiO2 aktywowanego promieniowaniem na 25 szczepów 

grzybów pleśniowych, wyizolowanych z powietrza pomieszczeń mieszkalnych. Badania 

wykazały, że wrażliwość grzybów pleśniowych izolowanych z pomieszczeń zamkniętych na 

TiO2 aktywowany światłem z zakresu UV-Vis jest zależna od gatunku, a także miejsca 

izolacji. Najbardziej wrażliwe na ditlenek tytanu były grzyby należące do gatunków: 

Stachybotrys chartarum i Pseudallecheria boydii, a najmniej Penicillium chrysogenum i 

Aspergillus niger. Habilitantka przebadała również antygrzybowe właściwości takich 

nanomateriałów jak nanorurki węglowe oraz sfery krzemionkowe modyfikowane ditlenkiem 

tytanu. Od stycznia 2013 dr inż. Markowska-Szczupak nawiązała współpracę z Hokkaido 

University w Japonii. Podczas stażu naukowego w tej jednostce zorganizowała laboratorium 

mikrobiologiczne oraz przebadała 26 fotokatalizatorów tytanowych modyfikowanych 

srebrem, złotem oraz miedzią. Efektem prac w zakresie właściwości antybakteryjnych oraz 

antygrzbowych wybranych nanomateriałów były publikacje m.in. w Catalysis Today 

(IIA2.17), Environmental Protection (IIA2.11), Polish Journal of Chemical Technology 

(IIA2.6), Przemyśle Chemicznym (IIA2.8), Journal of Advanced Oxidation Technologies 

(IIA2.10.) oraz Journal of Nanomedicine and Nanotechnology. Ponadto, rezultaty prac 

przedstawione zostały na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dr Markowska-

Szczupak współpracuje również z grupami badawczymi z University of Minnesota, USA (od 

2005) oraz University of Pardubice, Czechy (od 2010) a także z grupami badawczymi z 

Instytutu Polimerów ZUT, Instytutu Technologii Organicznej, ZUT, Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Łódzkiej. Współpraca ta zaowocowała nowa 

tematyka badawczą dotyczącą m.in. biodegradaji polimerów, biodetoriacji klejów oraz 

kosmetyków z naturalnymi wyciągami roślinnymi o działaniu antyseptycznym.  

Na opublikowany dorobek dr inż. Markowskiej-Szczupak łącznie składa się 27 oryginalnych 

prac twórczych (w tym 16 z w czasopismach indeksowanych w JCR), 4 artykuły przeglądowe 

(w tym 2 z bazy JCR), 40 doniesień i komunikatów na konferencjach krajowych i 

zagranicznych, 4 artykuły popularno-naukowe, 1 monografię wydaną w języku polskim, 3 

rozdziały w monografiach wydanych w języku angielskim, 1 patent oraz 2 zgłoszenia 

patentowe. Łączna ilość cytowań bez autocytowań 86 (baza Scopus, stan z dnia 16.04.2014); 

sumaryczny IF = 24,363; sumaryczna ilość punktów za publikacje wg ujednoliconego wykazu 

czasopism MNiSW: 467 pkt. oraz Indeks H = 4 (baza Scopus, stan z dnia 16.04.2014). 
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Habilitantka była wykonawcą w 7 projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki oraz kierownikiem 1 projektu 

finansowanego tematycznie związanego z rozprawą habilitacyjną. 

Analizując aktywność naukowo-badawczą, mogę stwierdzić że dr inż. Markowska-Szczupak 

stworzyła unikalny warsztat w skali kraju pozwalający na zapoczątkowanie nowej tematyki w 

dziedzinie fotokatalizy heterogenicznej. Dorobek naukowy dr inż. Markowskiej-Szczupak 

zawiera wartości poznawcze a także aplikacyjne oraz stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy 

w zakresie technologii chemicznej i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

procesów fotokatalitycznych do usuwania grzybów z powierzchni materiałów budowlanych. 

Działalność organizacyjna i dydaktyczna 

Od momentu rozpoczęcia pracy w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i 

Inżynierii Środowiska Habilitantka prowadziła i prowadzi wykłady oraz ćwiczenia 

laboratoryjne z 22 przedmiotów, w tym dwóch w języku angielskim. Od kilku lat jest 

opiekunem studentów odbywających praktyki zawodowe w Zakładach Chemicznych Police. 

Dr inż. Markowska-Szczupak była promotorem 9 prac dyplomowych a także brała udział w 

obronach prac magisterskich jako członek komisji. Ponadto, jest promotorem pomocniczym 

pracy doktorskiej realizowanej przez Panią mgr Paulinę Rokicką. Od kilku lat czynnie 

uczestniczy w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki a także wygłasza wykłady tematyczne z 

biologii i biochemii dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Jako członek komitetu organizacyjnego, Habilitantka brała udział w organizacji 2 konferencji 

o zasięgu krajowym oraz 2 konferencji o zasięgu międzynarodowym. 

Wart jest podkreślenia fakt, iż dr inż. Agata Markowska-Szczupak w latach 2003-2005 

zorganizowała jedyne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej laboratorium 

mikrobiologiczne, co było podstawą do utworzenie (w ramach ITChNiIŚ) Zakładu 

Biotechnologii. 

Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dorobku naukowo-badawczego, osiągnięć 

technologicznych, dydaktycznych i organizacyjnych oceniam pozytywnie uzyskane 

osiągnięcia zarówno poznawcze jak i aplikacyjne Habilitantki, stwierdzając, że wnoszą 

istotny wkład w rozwój technologii materiałów modyfikowanych TiO2 do usuwania 

grzybów z materiałów budowlanych. Kandydatka spełnia w pełni kryteria ustawowe 
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określone dla dyscypliny technologia chemiczna w dziedzinie nauk technicznych, 

przedstawiając oryginalne osiągnięcie naukowe, którego istota jest opisana w monografii 

pt. „Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, 

produkcje biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicilium chrysogenum”. 

Kandydatka spełnia również kryteria art. 4 i 5 rozporządzenia MNiSW w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego upowszechniając swoje osiągnięcia na forum międzynarodowych 

konferencji, kierując projektami naukowymi a także, prowadząc niezwykle aktywną 

działalność dydaktyczną i popularno-naukową. 

W podsumowaniu stwierdzam, że przedłożony do recenzji dorobek naukowo-

dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki spełniają warunki określone w Ustawie o 

stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 

(Dz. U. Nr 65 poz. 595 wraz z późniejszymi zmianami) i zwracam się do Komisji 

Habilitacyjnej o rekomendowanie Radzie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego o nadanie dr inż. Agacie 

Markowskiej-Szczupak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych 

w dyscyplinie technologia chemiczna. 

 

 

 

dr hab. inż. Adriana Zaleska, prof. UG 
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RECENZJA 

rozprawy habilitacyjnej  

pt. „Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, 

produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum „  

oraz całokształtu dorobku 

dr inż. Agaty Barbary Markowskiej –Szczupak 

Adiunkta 

w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska 

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

 

Informacje ogólne 

 

Dr inż. Agata Markowska-Szczupak rozpoczęła studia w 1991 r. na Wydziale Rybactwa 

Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ze względu na ówczesny brak możliwości 

studiowania genetyki dwa lata później przeniosła się na III rok studiów Rybactwa 

Śródlądowego i Ochrony Wód Akademii Rolniczej w Olsztynie, które ukończyła z 

wyróżnieniem w 1966 r. wykonując pracę magisterską pt. „Zmienność mitochondrialnego 

DNA siei Coregonus lavaretus L. z jeziora Bajkał”  pod opieką dr. Pawła Brzuzana (obecnie 

prof. dr hab.). Współpracowała z Limnological Institute w Irkucku. W tym samym roku 

została słuchaczką studium doktoranckiego na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej w 

Szczecinie. Pracę doktorską pt. „Zmienność genotypów żyta Secale cereale, pochodzących z 

różnych kolekcji tej rośliny” wykonaną pod opieką prof. dr hab. inż. Danuty Rzepki-Plevneš 

obroniła z wyróżnieniem w 2001 r.  Po obronie zatrudniła się na ¾ etatu adiunkta w Instytucie 

Technologii Nieorganicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ówczesnej 

Politechniki Szczecińskiej, od 2003 r. do dziś na pełnym etacie. W latach 2001-2003 

zatrudniona była na ¼ etatu asystenta naukowego w przyszpitalnym laboratorium Katedry 

Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ówczesnej Pomorskiej Akademii Medycznej. 

 

 

Ocena osiągnięcia naukowego w postaci monografii pt. „Wpływ aktywności wody i 

ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność 

enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum„  

 

Monografia zawiera wspaniale napisany wstęp będący przeglądem literatury i przybliżeniem 

aktualnego stanu wiedzy na dwa tematy: 

- grzybów w środowisku człowieka,  ich izolację z pomieszczeń zamkniętych, rodzaju 

pożywek (skład, pH, dostępność wody, światło) dla ich hodowli, opisu zagrożeń 

(biodeterioracja, toksyczność, alergenność) 

mailto:sorja@zut.edu.pl
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- roli metali i ich związków, a zwłaszcza ditlenku tytanu(IV), jako czynników 

antydrobnoustrojowych. 

 

Wstęp napisany jest jasno i przystępnie, dzięki czemu ma także niepodważalne walory 

dydaktyczne. 

W dalszej części Autorka sformułowała cel badań i konsekwentnie omówiła uzyskane 

wyniki. Zawarte w tej części pracy informacje budzą mój niepokój, biorąc pod uwagę logikę 

planowanych eksperymentów, ich prowadzenie a także bezstronność dyskusji uzyskanych 

wyników. Wszelkie badania doświadczalne prowadzą do wyników obarczonych błędami 

systematycznymi i przypadkowymi. Jest sprawą niezwykle ważną uwzględnienie ich przy 

dyskusji. W wielu miejscach Autorka wskazała zmiany istotne statystycznie, co świadczy o 

bezstronności badawczej, w innych jednak tego nie zrobiła (rysunki 6 i 7 ze stron 39 i 40 nie 

wykazują obecności miedzi na poziome większym od szumu).  

Nie wiem, w jakim celu mapowano pierwiastki w pożywce, w tych badaniach nie ma 

przemian jądrowych, zatem raz wprowadzone pierwiastki pozostają do końca.  

Mam zastrzeżenia co do regulacji dostępności wody przy pomocy chlorku sodu. Dodany 

bezpośrednio do pożywki będzie zakłócał II-rzędową i wyższą strukturę białek. Innym 

efektem, jednakże branym częściowo pod uwagę przez Autorkę jest osmoza, zmieniająca 

stężenia składników cytoplazmy. Przy tak dużym spektrum potencjalnych zmian dyskusja 

wpływu dostępności wody na rozwój grzybni jest nieprecyzyjna. Przypuszczam, że 

zastosowanie innej metody ograniczenia dostępności wody (hodowla w atmosferze o 

regulowanej wilgotności, np. w szalkach umieszczonych w pojemniku, w którym także 

znajdują się osobne szalki z solanką o określonym składzie, zastosowanie sacharozy zamiast 

chlorku sodu itp.) mogłyby doprowadzić do diametralnie różnych wniosków.  

Niepokój mój budzą także eksperymenty ze światłem, a zwłaszcza z określeniem jego 

energii wprowadzanej do hodowli. Wyniki wydają się zawyżone, wziąwszy pod uwagę fakt, 

że w lampie żarowej (ale nie w źródłach LED), w tym halogenowej, światłem widzialnym 

staje się mniej niż 20% dostarczonej energii – 80% to podczerwień (ciepło). Jaki sens ma 

jednostka W/(cm
2
 ∙ nm)? [rys. 13 i 15]. 

Ponadto, typowe szkło absorbuje UV poniżej 300 nm, zatem szalka Petriego nie powinna 

absorbować promieniowania AV-A (315-400 nm) 

We wszystkich eksperymentach najaktywniejszym okazał się TiO2/ ZCh, zawierający dużą 

część bezpostaciowego TiO2. Jak można sobie zatem wyobrazić sorpcję na fazie 

bezpostaciowej? To mógłby być koprecypitat, ale nie chodzi tu o słownictwo. Autorka nie 

podała wszystkich cech tego produktu, np. pH wody, w której go zawieszono? 

Przypuszczam, że może zawierać on sporo kwasu siarkowego, zatem zmiana odczynu 

pożywki mogłaby być główną przyczyną obserwowanych zmian. 

Czytając uważnie monografię habilitacyjną Autorki czuje się wyraźną chęć 

interpretacji zmian w rozwoju grzybni spowodowaną wyłącznie oddziaływaniem TiO2 na 

strzępki grzyba. Przeprowadzone doświadczenia zdają się jednak przeczyć takiej 

interpretacji; jeżeli aktywacji światłem poddawano grzyb razem z pożywką, to fotozmiany 

dotyczyć mogą jedynie pożywki z dwu powodów:  

-obszary, na które ma rozprzestrzenić się grzyb są jeszcze wolne i światło może indukować 

zmiany jedynie w pożywce 

- rozwinięty grzyb przysłania sobą zawiesinę TiO2 i czyni ją niedostępną dla światła 

Ponieważ wszystkie pożywki zawierają agar, a brak dowodów by był on odporny na 

utlenianie fotokatalityczne, zatem kwaśne produkty utlenienia agaru mogą być główną 

przyczyną obserwowanych (niezbyt dużych) zmian. 
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Zasiałem tu sporo wątpliwości, myślę, że ich rozwianie może być dalszym etapem 

rozpoczętych prac, bo te, zawarte w monografii traktuję jako wstępne.  

 

Do najważniejszych osiągnięć Habilitantki zaliczam: 

- izolację ze środowiska czystych kultur  

- skuteczne zastosowanie testów enzymatycznych (dla hydrolaz i oksyreduktaz) do badania 

czynników zewnętrznych na określanie aktywności enzymatycznej 

- zaproponowanie modelu oddziaływania ditlenku tytanu na grzyby strzępkowe, zwłaszcza 

na Penicillium chrysogenum. 

 

Osiągnięcia Habilitantki, po uzyskaniu stopnia doktora, przedstawione w formie 

monografii wnoszą moim zdaniem wkład w rozwój technologii chemicznej a zwłaszcza 

technologii odpornych na grzyby materiałów budowlanych, spełniając warunek 

określony w art. 16.1 ustawy o stopniach naukowych i tytule. 

 

 

Analiza dorobku naukowego 

 

Cały dorobek Habilitantki znajduje się w obszarze technologii biochemicznej, zatem 

zawiera się w technologii chemicznej wykorzystującej drobnoustroje. Wcześniejsze badania 

dotyczyły badań genetycznych związanych z mitochondrialnym DNA, dzięki któremu można 

ustalić pierwotne miejsca i czas wyodrębniania się ras i odmian – tak zwierząt (ryby), jak i 

roślin (żyto). Okres ten Habilitantka zamknęła 1 artykułem z IF, dwiema monografiami 

angielskojęzycznymi, 1 plakatem na konferencji zagranicznej i dwoma na konferencji 

krajowej – razem 6 pozycji. 

Po doktoracie Habilitantka związała się z Wydziałem Technologii i Inżynierii 

Chemicznej, początkowo Politechniki Szczecińskiej a od 2009 r. Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Znalazła tu ciekawą i nośną tematykę wiążącą 

bakterie i grzyby z technologią chemiczną, w tym z intensywnie rozwijaną przez prof. A.W. 

Morawskiego fotokatalizą. Badania nad biokonwersją metanu do metanolu, wymagające 

dużej precyzji analitycznej (znikoma wydajność metanolu) były jednymi z pierwszych. Z 

punktu widzenia współczesnych oczekiwań, nastawionych na szybki zysk, są to badania mało 

interesujące, jednak analizowane w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym, z zyskiem po 

kilkuset latach, chyba sensowne i ważne. Dalsze prace dotyczyły fotokatalizy i zwalczania 

grzybów pleśniowych – najniebezpieczniejszych i najbardziej wrażliwych – Stachybotris 

chartarum i Pseudallecheria boydii, oraz małowrażliwego Penicillum chrysogenum. Autorka 

badała, oprócz różnych rodzajów dostępnych w handlu lub w ZUT ditlenku tytanu, także 

nanorurki węglowe i modyfikowane tytanem sfery krzemionkowe.  

W minionym roku rozpoczęła współpracę z Hokkaido University w Japonii badając 

właściwości katalityczne TiO2 modyfikowanego srebrem, złotem i miedzią. Współpraca 

przynosi efekty w postaci publikacji i udostępniania pracowni polskim doktorantom. 

Dr Agata Markowska-Szczupak współpracuje także z naukowcami amerykańskimi 

(Minnesota University, od 2005 r.) oraz czeskimi (University of Pardubice, od 2010r.). W 

Polsce współpracuje z Politechniką Łódzką, w Szczecinie z Pomorskim Uniwersytetem 

Medycznym, w ZUT z Instytutem Technologii Chemicznej Organicznej, Instytutem 

Polimerów. W tym ostatnim okresie powstało 15 artykułów z IF, 7 innych, 1 rozdział w 

monografii angielskojęzycznej, jeden w polskiej, 4 artykuły przeglądowe, 4 

popularnonaukowe, 3 zagraniczne pełnotekstowe streszczenia konferencyjne, 17 

zagranicznych streszczeń plakatów, 2 pełnotekstowe streszczenia krajowe, 15 streszczeń 
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plakatów, 1 przyznany patent krajowy, dokonano 2 zgłoszeń patentowych. Łącznie po 

doktoracie powstały 72 pozycje publikacyjne, co przekłada się na łączny dorobek 78 pozycji. 

Tych najważniejszych jest 17, w tym 1 udzielony patent. 

 

Sumaryczny IF zgodnie z rokiem ukazania się wynosi 21,768, liczba cytowań 78, bez 

autocytowań 75, indeks Hirscha h=3 

 

Dorobek naukowy dr Agaty Markowskiej-Szczupak jest dość rozproszony, jednak łączy 

w sobie biologię, biochemię i technologię. Pozycje dotyczące badań genetycznych 

wybranych organizmów a także wstępne rozeznanie działania antygrzybicznego 

wybranych nanomateriałów stanowią trwały wkład w światową naukę. 

  

 

Działalność organizacyjna i dydaktyczna 

 

Na działalność organizacyjną Habilitantki składają się, między innymi: tworzenie od 

zera bazy badawczej biotechnologii w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i 

Inżynierii Środowiska, członkostwo w Radzie Instytutu, członkostwo komitetów 

organizacyjnych 3 konferencji, opieka nad specjalistyczną aparaturą: reaktorem Biotron, 

Mikroskopu optycznego do zdjęć cyfrowych Nikon Eclipse, wirówkami i autoklawami. 

Ponadto szeroka współpraca międzynarodowa, przygotowywanie wniosków konkursowych 

na granty NCN i NCBiR 

Habilitantka prowadziła wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z 22 przedmiotów, w tym 

2 w wersji angielskiej, uzyskiwała wysokie oceny w ankietach studenckich, była opiekunką 2 

prac inżynierskich i 7 magisterskich. Jest promotorem pomocniczym  jednego doktoratu. Była 

członkiem wielu komisji egzaminów końcowych. 

Dr Agata Markowska-Szczupak czynnie propaguje naukę: bierze czynny udział w 

Zachodniopomorskich Festiwalach Nauki, w „Nocach Naukowców”, prowadzi wykłady 

popularno-naukowe w szkołach województwa zachodniopomorskiego. 

 

 

Podsumowanie 

 

W oparciu o przedstawione dokumenty i monografię stwierdzam, że uzyskane 

osiągnięcia stanowią wkład we współczesną technologię chemiczną. Wyniki swoich 

badań Autorka przedstawiała na forum krajowym i międzynarodowym, nawiązała i 

realizuje współpracę międzynarodową, aktywnie występowała o przyznanie grantów. 

Skłaniam się do stwierdzenia, że przedłożony do oceny dorobek naukowy, organizacyjny 

i dydaktyczny spełnia warunki określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

65 poz. 595 z późniejszymi zmianami)oraz rozporządzeniem MNiSzW z dnia 1 września 

2011 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1165) i zwracam się do Komisji Habilitacyjnej o 

rekomendowanie Radzie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT nadania dr 

inż. Agacie Barbarze Markowskiej-Szczupak stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 






