
Prof. dr hab. Edward Pospiech Poznań, dn. 9. 04. 2015 r.
Instytut Technologii Mięsa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Marianny Marcinkowskiej-Lesiak nt.

„Wpływ rodzaju opakowania oraz warunków przechowywania na wybrane właściwości

fizykochemiczne mięsa wieprzowego”

Wstęp

We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić produkt bez opakowania. Wydana 

12 lat temu książka „Food packaging technology” R. Colesa, D. McDowella i M. Kirwana 

(Blackwell Publishing CRC Press 2003) wskazuje na wielostronne funkcje jakie może i pełni 

opakowanie. Jedną z najważniejszych spośród nich, często przyjmowaną przez konsumenta 

jako sprawa oczywista, jest przedłużenie trwałości żywności. Szacując straty żywności 

spowodowane jej zepsuciem, przyjmuje się, że w przypadku produktów opakowanych 

wynoszą one 1%, a przy braku opakowania mieszczą się w przedziale 10 -  20%. Pakowanie 

żywności ma więc również bardzo istotne znaczenie gospodarcze, choć czasami odczuwa się 

przesadę w ich stosowaniu. Powyższe na szczęście rzadko odnosi się do żywności, a mięsa w 

szczególności.

W przypadku przemysłu mięsnego pakowanie dotyczy zarówno mięsa surowego, jak 

i przetworów z niego wykonanych. Produkty paczkowane są szczególnie popularne 

w punktach sprzedaży detalicznej sieci wielkopowierzchniowych. Jednakże to, co obserwuje 

konsument dokonując wyboru pojedynczych produktów jest efektem tylko jednego 

z rozwiązań stosowanych przy pakowaniu. Wykorzystując kartony, palety lub inne formy 

opakowań można usprawniać procesy magazynowania, transportu i dystrybucji żywności.

Właściwości produktu opakowanego, podobnie jak w przypadku typowych metod 

konserwacji, zależą w istotnym stopniu od jakości mięsa poddanego pakowaniu. Jakość 

surowca może być analizowana w różny sposób. Opisy odnośnie wskaźników jakości mięsa, 

mimo że są dość precyzyjnie opisane w literaturze fachowej, mogą być dla „zwykłych 

zjadaczy chleba” mało zrozumiałe. W nowoczesnym świecie, gdzie konsumenci są zwykle 

coraz bardziej zabiegani i nie mają czasu na ciągłą weryfikację jakości tylko w oparciu



0 własną wiedzę coraz częściej zdają się oni na zakup artykułów o zdefiniowanej jakości. 

Taką możliwość dają produkty posiadające certyfikat. Ma on świadczyć o tym, że oferowany 

produkt ma ściśle określone właściwości, których zachowanie jest związane ze stosowaniem 

właściwych systemów bezpieczeństwa żywnościowego i gwarantowania jakości.

Przedstawiona do recenzji praca doktorska Mgr inż. Moniki Marianny 

Marcinkowskiej-Lesiak obejmuje szereg zagadnień, które wpisują się w tę tematykę bardzo 

dobrze. Doktorantka koncentruje się na zagadnieniach wymienionych w tytule pracy, a więc 

na problematyce pakowania mięsa i jego wpływu na wybrane właściwości fizykochemiczne 

wieprzowiny przy czym, co nie wynika już z tytułu pracy, uwzględnia zróżnicowanie jakości 

mięsa stanowiące dodatkowy czynnik w badaniach zrealizowanych w ramach tej w pracy.

Zagadnienia poruszone w dysertacji należą do aktualnych i interesujących z punktu 

widzenia nauki o mięsie. Są one ważne także dla praktyki przemysłowej i konsumenta, 

ostatecznego odbiorcy oferowanych produktów. Przeprowadzone badania przedstawiają 

rozwiązania szeregu kwestii związanych z pakowaniem mięsa, w tym między innymi te 

dotyczące doboru materiału zastosowanego do pakowania, jego przepuszczalności dla gazów

1 stopnia wypełnienia przestrzeni opakowania. Analizuje się w niej wpływ warunków 

przechowywania zwracając szczególną uwagę na intensywność naświetlenia mięsa i czas w 

jakim te zmiany są obserwowane oraz jaka jest ich skala.

Ocena układu pracy i charakterystyka jej tematyki badawczej

Przedłożona do oceny praca obejmuje 141 stron maszynopisu. Została podzielona na 8 

rozdziałów. Ostatnie dwa rozdziały stanowią „Aneks” i „Spis piśmiennictwa”. O ile ostatni z 

rozdziałów jest typowy dla prac doktorskich o tyle „Aneks” stanowi dość szczególne 

rozwiązanie przedstawienia tabel z uśrednionymi wynikami i zwykle poszerzoną analizą 

statystyczną wskazującą na wpływ na badane cechy analizowanych czynników i ich 

interakcje. Pracę otwiera strona tytułowa, a następnie strona informująca o tym, że praca 

została zrealizowana w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ -  innowacyjne, funkcjonalne 

produkty pochodzenia zwierzęcego” nr POIG.01.01.02-014-090/09 współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -  2013. Po stronach 

zawierających stosowne oświadczenia „udziałowców” pracy, w tym przede wszystkim Pani 

promotor Dr hab. prof. SGGW Agnieszki Wierzbickiej, Dr inż. Ewy Poławskiej pełniącej 

funkcję promotora pomocniczego i autorki pracy Mgr inż. Moniki Marianny Marcinkowskiej- 

Lesiak oraz po Jej podziękowaniach zamieszczono streszczenia dysertacji w języku polskim i
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angielskim wraz ze słowami kluczowymi, „Spis treści” oraz wykaz stosowanych skrótów. W 

pracy zacytowano w zasadzie 267 prac w dominującej mierze anglojęzycznych. Ich użycie 

było uzasadnione, mimo że niektóre z nich ukazały się dość dawno. Szkoda, że nie 

skorzystano szerzej z literatury krajowej, która w tym zakresie jest dość bogata. Przytaczając 

liczbę cytowań świadomie użyłem określenie „w zasadzie”, gdyż nie wszystkie prace 

zamieszczone w „Spisie piśmiennictwa” zostały faktycznie wykorzystane w pracy. Z tekstem 

pracy nie ma powiązania 14 cytowań wymienionych ww. „Spisie piśmiennictwa”. Jedno z 

nich zostało powtórzone (poz. 33 i 34). Na dodatek dane niektórych prac zacytowanych w 

dysertacji nie zostały zamieszczone w ww. spisie (9 prac) lub nazwiska cytowanych autorów 

(jeśli domyślam się prawidłowo) różnią się w zapisie między cytowaniem w tekście pracy a 

„Spisem piśmiennictwa” (np. na str. 27 podano jako nazwisko pierwszego autora słowo 

„Ismil” a w spisie umieszczono „Ismail”, które odpowiada faktycznemu, na str. 22 -  

Jankowski i wsp. 2010, a w poz. 112 -  Jankowiak ... 2010). W przypadku 10 prac cytowania 

w dysertacji nie są pełne lub wskazują na inne lata opublikowania prac w stosunku do tego co 

podano w „Spisie piśmiennictwa”. Myślę, że nie najlepiej to świadczy o dokładności pracy 

Doktorantki i stanowi dość dużą uciążliwość przy pogłębianiu podanych informacji.

Pracę rozpoczyna krótki „Wstęp”, który stanowi pierwszy rozdział i wprowadzenie do 

problematyki pracy. Zasadnicze informacje nakreślające jej temat i zagadnienia, jakie w niej 

zostaną poruszone zawarte są w „Przeglądzie piśmiennictwa”. Stanowi on ciekawe 

opracowanie obejmujące zagadnienia związane z charakterystyką wybranych wyróżników 

jakości mięsa odnoszących się do jego cech fizycznych, chemicznych i mikroflory 

stanowiącej zanieczyszczenie lub swoistą występującą na tym surowcu. Wskazano w nim 

również na niektóre aspekty związane z kształtowaniem jakości mięsa, w tym na wpływ 

paszy i związków w niej zawartych i ich oddziaływanie na procesy utleniania frakcji 

lipidowej podczas przechowywania mięsa pakowanego przy wykorzystaniu systemu MAP 

(pakowanie w atmosferze modyfikowanej). W rozdziale 2.3. zatytułowanym „Mięso PQS” 

wspomniano o pierwszym polskim certyfikowanym systemie jakości mięsa wieprzowego. 

Dalsze podrozdziały dotyczą problematyki pakowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

czynniki, których oddziaływanie na właściwości fizykochemiczne i rozwój mikroflory mięsa 

poddanego zabiegowi pakowania w systemie MAP zastosowano w dysertacji.

Cel i zakres pracy przedstawiono w rozdziale 3. Jako cel główny (w pracy określono 

go jako nadrzędny) postawiła sobie Doktorantka opracowanie kompleksowego systemu 

pakowania mięsa wieprzowego uwzględniającego różne parametry procesu pakowania. Jako 

te parametry wzięto pod uwagę przepuszczalność zastosowanego materiału opakowaniowego, 

stopień wypełnienia opakowania przez mięso i natężenie światła, jakie może występować



przy oferowaniu produktu w punktach sprzedaży. Efekt tych czynników oceniano biorąc pod 

uwagę zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych i stopień zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego mięsa poddanego 12-dniowemu przechowywaniu w warunkach 

chłodniczych. Badania związane z pracą wykonano w ramach trzech doświadczeń, których 

sekwencyjność pozwalała na ograniczenie rozmiaru prac gwarantując jednak pozyskanie 

najlepszej odpowiedzi.

Szczegóły doświadczenia przedstawiono w rozdziale 4. Charakteryzując materiał 

badawczy zwrócono uwagę na żywiec, z którego pozyskiwano mięso do badań. Były nimi 

loszki rasy pbz x duroc chowane w dwóch grupach doświadczalnych tj. kontrolnej i z 

certyfikowanego systemu jakości PQS. Żywienie świń było jednakowe dla obu grup (str. 53 

pracy). Z tusz świń wycinano schab środkowy, który stanowił podstawowy materiał 

badawczy do oceny wpływu metod pakowania i przechowywania mięsa na jego jakość. Tak 

było w przypadku doświadczenia I. W doświadczeniu drugim, po wyborze optymalnego 

systemu produkcji mięsa (PQS) a także materiału opakowaniowego (PP/EVOH/PP o 

przepuszczalności tlenu = 00,3696 cm3/opakowanie/24 godz. tzw. Eig) spośród czterech 

rodzajów opakowań wielowarstwowych o różnej przepuszczalności tlenu analizowano już 

tylko wpływ stopnia wypełnienia opakowania mięsem (P/H -  product/head space) (układy 

3/1, 1/1 i 1/3). W doświadczeniu III, po wyborze najlepszego wariantu P/H (1/1), oceniano 

wpływ intensywności naświetlania (ciemnia, 1000 lx i 2000 lx) na wybrane właściwości 

mięsa. Gazem, którym wypełniano opakowanie była zawsze mieszanina O2 i CO2 w stosunku 

4:1. Badania wybranych wyróżników jakości mięsa, składu atmosfery go otaczającej a także 

rozwoju na nim mikroflory przeprowadzano bezpośrednio po zapakowaniu oraz po 8, 10 i 12 

dniach przechowywania w warunkach chłodni. W dwóch ostatnich doświadczeniach oceniano 

profil kwasów tłuszczowych.

Jako wskaźniki jakości wybrano stopień zakwaszenia mięsa (pomiar pH), barwę 

(ocena zmian składowych barwy L*, a*, b*, jej nasycenia -  C* i współczynnika zmiany -  

AE ), wielkości wycieku przechowalniczego i termicznego, kruchość mięsa (pomiar siły 

cięcia -  WBSF), podstawowe wyróżniki dotyczące składu chemicznego mięsa i profil 

kwasów tłuszczowych schabu. Dodatkowo w pracy zamieszczono wyniki badań 

mikrobiologicznych, które zrealizowano na zlecenie w akredytowanym laboratorium i 

dotyczyły oznaczenia ogólnej liczby drobnoustrojów, wielkości populacji drobnoustrojów 

psychrotrofowych, bakterii Pseudomonas spp., obecności pałeczek z rodzaju Salmonella, 

bakterii E. coli, Enterobacteriaceae, bakterii mezofilnych fermentacji mlekowej a także 

oceniając rozwój drożdży i pleśni.
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W ostatnich dwóch rozdziałach dokonano omówienia wyników poddając je 

równocześnie dyskusji (rozdział 5). Rozdział 6 zawiera podsumowanie z wnioskami (ich 

łączna liczba -  6).

Praca zawiera 8 wykresów, 10 rysunków, 13 tabel i 8 załączników w „Aneksie”, które 

stanowią tabele. Można więc stwierdzić, że praca jest bardzo obszerna mimo 

skondensowanego układu doświadczalnego.

Oceniając układ pracy stwierdzam, że jest on poprawny, typowy dla prac doktorskich. 

Sekwencja poszczególnych rozdziałów jest prawidłowa. Pozwala czytelnikowi na stopniowe 

zapoznawanie się z najważniejszymi zagadnieniami, które po ich przedstawieniu 

w przeglądzie literaturowym stają się podstawą do postawienia celu pracy i przeprowadzenia 

badań. Opis wyników jest systematyczny i na bieżąco dyskutowany z dostępną literaturą 

i w zasadzie rzeczowo podsumowany.

Ocena merytoryczna treści pracy

Oceniając założenia pracy, jej układ, jak i metodykę stwierdzam, że są one ciekawe i 

praca przybliża nas do rozwiązania oryginalnego problemu naukowego jakim jest 

przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom właściwości fizykochemicznych mięsa, w tym 

przede wszystkim barwy, jego struktury i właściwości hydratacyjnych, a także ograniczeniu 

rozwoju mikroflory podczas składowania chłodniczego po zamknięciu w opakowaniu 

wypełnionym mieszaniną dwóch gazów, w którym tlen stanowi 80%, a ditlenek węgla 

pozostałą część. Problem ten jest istotny również dla praktyki przemysłowej. Pełne 

rozwiązanie tego zadania jest jednak bardzo trudne. Z jednej bowiem strony dąży się do 

ograniczenia procesu oksydacji, z drugiej natomiast -  stosuje się do uzyskania atrakcyjnej 

barwy bardzo dużą dawkę tlenu, który ten proces stymuluje.

Innym rozwiązaniem, które eliminuje stosowanie tlenu jest wykorzystanie przy 

pakowaniu tlenku węgla. W metodzie tej atrakcyjną barwę uzyskuje się dzięki 

karboksymioglobinie. O niej wspomina Doktorantka w swojej pracy (poz. 235 -  Sorheim i 

wsp. Meat Science 1999, 52, 157-164). Udoskonalony sposób jego dozowania został 

opracowany stosunkowo niedawno w ramach programu ProSafeBeef.

Przy merytorycznej ocenie pracy mam problem z określeniem liczby obserwacji, jakie 

wykonano przy analizie zmian wybranych parametrów jakości mięsa. W pracy niezbyt 

precyzyjnie określono liczbę zwierząt, a także schabów jaka została poddana analizie. Z opisu 

zawartego w rozdziale 4 wynika jasno tylko jedno, że doświadczenie I przeprowadzono na 12 

loszkach w dwóch grupach doświadczalnych tzn. po 6 w każdej grupie. Ponieważ badaniami 

objęto łącznie 24 tusze spośród 120 przyjąć więc można, że w doświadczeniach II i III liczba



schabów wynosiła dla każdego z nich po 6 sztuk (a może 12 -  jedna tusza zawiera bowiem 2 

schaby). Sądzę, że dobrze byłoby w przyszłości dane odnośnie liczby obserwacji dla danego 

układu doświadczenia podawać precyzyjnie bez potrzeby szacowania. Prosiłbym, aby 

Doktorantka odpowiadając na pytania zawarte w recenzji ustosunkowała się do tej kwestii.

Akceptując układ pracy i uznając go za bardzo skondensowany, co uważam za zaletę 

tej dysertacji, myślę jednak, że doświadczenie I można było jeszcze bardziej uprościć. Trudno 

bowiem sobie wyobrazić, aby loszki z tuczu kontrolnego, nazywanego w pracy niekiedy 

konwencjonalnym dostarczały mięso lepszej jakości niż z systemu certyfikowanego PQS, 

chociaż Mgr inż. Monika M. Marcinkowska-Lesiak na str. 53 zapewnia nas, że warunki 

chowu i żywienia obu grup świń były takie same. Stwierdzenie to przytaczam w mojej 

recenzji powtórnie, gdyż zaniepokoiło mnie wyjaśnienie odnoszące się do stwierdzonych 

różnic w składzie podstawowym mięsa (głównie odnośnie do zawartości wody i tłuszczu w 

mięsie) obu porównywanych grup loszek, które pojawiło się na str. 74. Wynika z niego, że 

zarówno wartość energetyczna paszy jak i zawartość w niej białka były zróżnicowane w obu 

grupach. Które informacje są więc wiążące dla tej pracy? Proszę o wyjaśnienie. Jeśli to 

drugie, to wycofuję się z sugestii, że porównania mięsa loszek chowanych w systemie PQS i 

konwencjonalnym nie były konieczne.

Pozostając jeszcze przez moment przy ocenie składu podstawowego mięsa trochę 

„pogubiłem się” co do precyzji wymagań w stosunku do surowca pozyskiwanego z systemu 

PQS. Doktorantka podaje na str. 75, że w systemie PQS zawartość tłuszczu śródmięśniowego 

w mięśniu najdłuższym grzbietu powinna wynosić od 0,80 do 2,50% i równocześnie 

stwierdza, że uzyskane przez N ią wyniki (wartość średnia równa 2,94% - tabela 6 str. 74) nie 

odbiegają od tego zakresu. Jak to więc jest? Czy schab środkowy z tusz tych loszek mógłby 

być obdarzony certyfikatem, czy też nie? Czy można było go włączyć do badań przyznając, 

że pewna część materiału badawczego nie w pełni spełniała wszystkie kryteria wyznaczone 

dla wieprzowiny z systemu PQS? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Pozostając przy sprawach związanych z układem doświadczenia i metodami badań 

uważam, że celowym byłoby w przyszłości zastąpienie terminu „kąpiel wodna” przy opisie 

pomiaru wycieku cieplnego (str. 6O5) określeniem „ogrzewanie”. W „Przeglądzie 

piśmiennictwa” zwrócił moją uwagę dość niefortunny opis odnoszący się do oceny 

wodochłonności. W nawiasie napisano, cytuję: „swobodny wyciek soku mięśniowego 

określany metodą Honikela na przekroju mięśnia”. Myślę, że zapis ten wymaga korekty. 

Warto byłoby również pamiętać o tym, że podając informację o metodzie należy umieścić 

odnośnik, gdzie znajduje się jej szczegółowy opis.
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Przy opisie instrumentalnego pomiaru składowych tekstury oczekiwałem więcej 

informacji. Przypuszczam, że do badań siły cięcia (tylko wyniki z tego pomiaru analizowano 

w pracy) wykorzystano mięso, które ogrzewano celem wyznaczenia wielkości wycieku 

termicznego. Uzyskane wyniki z tych pomiarów są bardzo ciekawe, ale nie podano w opisie 

metody (str. 61) jakie było ułożenie włókien w stosunku do siły tnącej. Myślę, że informację 

uzyskam podczas obrony pracy. Korekty wymaga także informacja dotycząca głowicy 

pomiarowej urządzenia. Jej cechą charakterystyczną nie była „pojemność”.

Nie za bardzo jestem przekonany co do potrzeby oznaczenia profilu kwasów 

tłuszczowych schabów analizowanych w tej pracy. Analiza frakcji lipidowej miała pozwolić 

na ocenę procesów utleniania tłuszczu, którego stopień może być skorelowany ze zmianami 

barwy. Oznaczenie to można jednak przeprowadzić o wiele prościej niż przy użyciu 

chromatografii gazowej wyznaczając wartość wskaźnika TB ARS, którego wspomina Mgr 

Monika M. Marcinkowska-Lesiak, choć wyników jego oznaczeń nie zamieściła. Moja uwaga 

dotycząca potrzeby oznaczania profilu kwasów tłuszczowych wynika jeszcze z jednej 

obserwacji. W tabeli 9 zawartość kwasów tłuszczowych w mięśniu LD podana jest w 

procentach FAMEtotai, a w tabeli 12 w g/lOOg FAtotai- Czy dane te pozwalają na pogłębione 

porównania skoro uzyskane wyniki dotyczą innych relacji? Prosiłbym o wyjaśnienie tych 

kwestii podczas obrony pracy zwracając uwagę również na wniosek 4 i tezy w nim 

zaproponowane.

Jednym z podstawowych badań w tej pracy było oznaczanie składu gazów w 

opakowaniach ze schabami podczas przechowywania w chłodni. Mając do dyspozycji 

kompaktowy analizator gazów firmy WITT można było odczytać zawartości CO2 i O2 z 

dokładnością do ± 0,01%. Bardzo ciekawe wyniki uzyskane w każdym z tych doświadczeń 

wskazują jednak, że w czasie składowania pojawia się w atmosferze dodatkowy gaz. Jego 

udział przekracza niekiedy nawet 10%. Uważam, że warto byłoby temu zagadnieniu 

poświęcić więcej uwagi w przyszłości.

Niekiedy, np. podczas analizy składu gazów Doktorantka podaje, że badane próbki 

różniły się istotnie statystycznie pod względem zawartości O2 i wskazuje na załącznik, w 

którym brak jest zaznaczeń wskazujących na istotność różnic (ostatni akapit na str. 83 i 

podobny opis na str. 95). Sądzę, że należy unikać takich uproszczeń i np. poszerzyć załącznik 

7 i 8. Podobna uwaga dotyczy opisu wyników analizy mikrobiologicznej zamieszczonego na 

str. 102.

Z obowiązku recenzenta zmuszony jestem na wskazanie niektórych usterek, które 

zauważyłem w tekście pracy i które wg mnie wymagają korekty przy dalszym wykorzystaniu

7



tych wyników. Pomijam już usterki odnoszące się do cytowań, o których wspominałem 

wcześniej. Najważniejsze z nich to:

Str. 29 -  jest: termin „koniugowany”, winno być „skoniugowany” lub „sprzężony”
Str. 43 -  Doktorantka pisze, cytuję: „Źródła literaturowe wskazują, iż ... itd. ” i nie podaje 
żadnych cytowań. Skoro wskazuje się na źródła literaturowe należy je podać i zamieścić 
szczegółowe dane w „Spisie piśmiennictwa”
Str. 4814 -  użyto termin „formacji metmioglobiny” -  myślę, że pierwsze słowo można 
pominąć
Str. 623 -  użyto termin „ o niedostatecznych właściwościach ” przy analizie składu 
podstawowego mięsa. Myślę, że należałoby użyć opis wskazujący na pomijanie w analizie 
prób, w których zawartość określonych składników jest poza wyznaczonym zakresem.
Str. 75 -  proszę zweryfikować zapis odnośnie opinii Mórlein i wsp. (2005) co do relacji 
między zawartością tłuszczu śródmięśniowego a akceptowalnością konsumencką mięsa.
Str. 76 -  sądzę, że termin „ogólna liczba drobnoustrojów” można pisać małymi literami, 
gdyż nie stanowi on nazwy własnej
Str. 79 -  użyto termin „psychotropowe”, a domyślam się, że zamierzano napisać inaczej 
Str. 81 -  uważam, że dyskusja na temat zależności między redukcją wycieku z mięsa, a 
parametrami dynamiki przewodności energii cieplnej i denaturacji białek jest obarczona 
dużym ryzykiem popełnienia błędu, jako że procesy te są bardzo skomplikowane. Pozwolę 
sobie na przytoczenie wyników moich badań przy użyciu różnicowego kalorymetru 
skaningowego, z których wynika, że do ogrzania w ten sam sposób i przy tej samej szybkości 
ogrzewania mięsa PSE do temp. 75°C potrzebna jest niższa entalpia niż w przypadku mięsa 
RFN (Pospiech 1990).

Podsumowanie

Pragnę stwierdzić, że mimo pewnych kontrowersji dotyczących niektórych opisów 

uważam, że przedstawiona do recenzji praca jest ciekawą o dużym ładunku informacji dla 

nauki i znaczeniu praktycznym dla przetwórców mięsa.

Powyższe skłania mnie do sformułowania stwierdzenia, że przedstawiona do recenzji 

rozprawa Pani mgr inż. Moniki Marianny Marcinkowskiej-Lesiak odpowiada wymaganiom 

stawianym pracom doktorskim, w tym Ustawie z dn. 14 marca 2003 roku "O stopniach i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 (z 

późn. zm.) i wnoszę o jej dopuszczenie do publicznej obrony.

prof. dr hab. Edward Pospiech
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