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Ocenę przygotowałem zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu powołującą mnie na recenzenta niniejszej rozprawy doktorskiej 
oraz pismem (WTD -  4000-1/2016) Dziekana WTD, Prof. dr hab. Bartłomieja Mazeli z dnia 
03 lipca 2017 roku.

1. Analiza i ocena ogólna
Rozprawa liczy 109 strony formatu A4, w tym: strona 2 o charakterze kurtuazyjnym, 

strony 3 i 4 zawierające spis treści, strony 5 i 6 zawierające wykaz skrótów stosowanych w 
rozprawie, strona 105 przedstawiająca czasopismo i konferencje, na których przedstawiono 
częściowo wyniki rozprawy oraz źródła finansowania pracy, str. 106 ze streszczeniem w jęz. 
polskim, str. 107-108 ze streszczeniem w jęz. angielskim, strona 109 zawierająca 
„Oświadczenie autora pracy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej 
przygotowania i nienaruszeniu praw autorskich”. W treści 21 tabel, 27 rycin, 109 pozycji 
literatury.

Rozdział 1 Wprowadzenie -2  strony i Rozdział 2 Przegląd literatury -  14 stron,
stanowią rozdzielne przedstawienie wstępu i rozpoznania literaturowego tematyki pracy, 
które bywają także .ujmowane w jednym rozdziale. We wstępie krótko zaprezentowano 
problem podatności drewna na niszczące działanie czynników abiotycznych i biotycznych. 
Wskazano na możliwość zwiększenia trwałości drewna przez stosowanie biocydów, 
podkreślając przy tym praktyczne i prawne ograniczenia ich używania ze względów 
ekotoksykologicznych, w związku z którymi podjęto badania w zakresie tematyki rozprawy. 
Zasygnalizowany zakres pracy obejmujący określenie efektywności wiązania składników 
preparatów propolisowo-silanowych (p-s) z materiałem drzewnym, ich wpływu na odporność 
drewna na działanie grzyba Coniophora puteana oraz na nasiąkliwość i zwilżalność drewna 
oraz jego wytrzymałość na zginanie statyczne można by na tym etapie rozprawy przedstawić 
bardziej ogólnie. Niemniej zakres pracy został wyraźnie i jasno sprecyzowany. Warto 
przytoczyć w przyszłości w aspektach prawnych nowszą dyrektywę -  Biocidal Products 
Regulation - rozporządzenie (UE) nr 528/2012.
W rozpoznaniu literaturowym w przedstawiono kolejno charakterystykę chemiczną surowca 
drzewnego i przyjaznych dla środowiska preparatów do ochrony drewna, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów podstawowych dla omawianej rozprawy tj. propolisu i związków
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krzemoorganicznych. W pierwszej z dwóch ostatnich części wyeksponowano i znacznie 
szerzej omówiono wyniki prac badawczych w zakresie dotychczasowych prób stosowania 
propolisu oraz jego właściwości z uwzględnieniem różnego pochodzenia i wynikających z 
tego różnic. W drugiej z nich adekwatnie szeroko przedstawiono badania związane z 
stosowaniem do ochrony drewna związków krzemoorganicznych, głównie alkoksysilanów. 
Poruszono nie tylko zagadnienia aplikacyjne, ale przytoczono także wyjaśnienia i hipotezy 
dotyczące przypuszczalnych mechanizmów działania przedstawianych związków, ich 
interakcji z drewnem i metod badania powstających powiązań., a także zmian właściwości i 
odporności, drewna nasyconego tymi związkami. Na str. 14, w podpisie ryc. 2, przedstawione 
wzory określono, jako sumaryczne, podczas, gdy są to wzory strukturalne, tak jak to zresztą 
określono na str. 12.
Warto podkreślić, że przedstawione omówienie literatury reprezentuje aktualny stan wiedzy z 
zakresu tematyki rozprawy, zawiera szereg ciekawych informacji, umiejętnie przybliżając 
zagadnienie czytelnikowi. Przegląd jest odpowiedni pod względem obfitości informacyjnych, 
a zarazem rozważny objętościowo. Dokonany przegląd potwierdza, że podjęta tematyka 
rozprawy tj. zastosowania preparatów propolisowo-silanowych do zabezpieczania drewna jest 
oparta na przesłankach wskazujących na potrzebę przeprowadzenia takich badań.

Rozdział 3 Cel i zakres pracy - 1 strona, został przedstawiony w sposób syntetyczny 
i klarowny. Autorka zwięźle i jasno prezentuje cel podjętych badań, mieszczący się w temacie 
rozprawy. Realizacja nakreślonego celu ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionym 
zakresie badań. Pewien niedosyt pozostawia brak wyjaśnień wiążących cel pracy z tytułem 
rozprawy i uzasadnień przyjęci a/wyboru przedstawionego zakresu badań, wskazania dlaczego 
uznano sygnalizowane badania za najważniejsze dla realizacji tematu rozprawy. Wyjaśnienie 
to wraz z uzasadnieniem miałoby charakter pewnej hipotezy badawczej z nawiązaniem do 
utylitarnego aspektu wykonywanej pracy. Niemniej wybór badań zaznaczonych w zakresie 
badań można uznać za słuszny. Ułatwieniem byłoby zdefiniowanie użytego już we 
Wprowadzeniu przez Autorkę pojęcia i miary efektywności wiązania składników preparatu z 
drewnem, zwłaszcza, wobec wynikającego z zakresu pracy wskazania, że istotną oceną, 
będzie trwałość/skuteczność wiązania (co można pod względem utylitarnym uznać za 
słuszne).

Rozdział 4 Część eksperymentalna - 14 stron, zawiera dwa najistotniejsze dla tej 
części podrozdziały, pierwszy przedstawiający i charakteryzujący stosowane materiały 
doświadczalne oraz drugi prezentujący stosowane metody badawcze. Elementy składowe tego 
rozdziału, konsekwentnie podzielone na podrozdziały, punkty i podpunkty dotyczące 
poszczególnych materiałów i badań, są ułożone w odpowiednio wydzielonych fragmentach, z 
zaznaczeniem, gdzie to możliwe kolejności działań, co ułatwia orientację w całości materiału.

W słusznym skądinąd doborze materiału i metod badawczych brakuje niekiedy 
wystarczającego wyjaśnienia i uzasadnienia swojego wyboru dla poszczególnych elementów 
eksperymentów, z zaznaczeniem potrzeby i celu realizacji kolejnych badań, odwołaniem się 
do wskazań literaturowych np. wybór związków krzemoorganicznych, badania zawartości 
ergosterolu. Wyjaśnienia następują co prawda w części wynikowej, ale nie ułatwia to 
zaznajamiania się z pracą Czasem odczuwalny jest pewien niedosyt informacji np. znaczenia 
podania roku zakupu propolisu (p. 4.1.3); zakresu parametrów temperaturowych zatężania 
roztworu (p. 4.1.4); składu preparatów propolisowo-silanowych (p-s): mamy dane o 25%
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składników w każdym preparacie, brak danych o 75% rozpuszczalnika czy nośnika, co 
wyjaśnia się dopiero w części wynikowej (p. 4.1.6); użycie zamiennie określenia roztwór 
zamiast preparat wprowadza pewną niejasność we wzorze (2), czy określa on jak podano w 
legendzie ilość roztworu czy też preparatu (ekstraktu), skoro stężenie roztworu uwzględniano 
we wzorze? (p. 4.2.1; 4.2.3); we wzorze (3) wskazane podanie jednostek w jakich określano 
stężenie ergosterolu, podane dopiero w części wynikowej (p.4.2.4.2); czy nasycone próbki 
drewna po klimatyzacji przed poddaniem działaniu grzybów, suszono do suchej masy? 
(p.4.2.5.2); gęstość drewna poddawanego badaniu wytrzymałości na zginanie jest większa, 
niż w pozostałych próbach, dlaczego ? (p. 4.2.7).
Mimo ww. dociekliwości, z uznaniem podkreślić należy szczegółowe opisy licznych metod 
instrumentalnych, które Autorka dobrała do badań.

Rozdział 5 Wyniki badań i ich omówienie -  46 stron, jest to największa i 
zdecydowanie najważniejsza część rozprawy obejmująca 3 podrozdziały, 11 punktów i 4 
podpunkty, prezentujące zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 4 uzyskane wyniki 
badań i ich szczegółową analizę. Części składowe tego rozdziału są opisane przez Autorkę w 
logicznej kolejności konsekwentnie powiązanej z metodyką. Przejrzystość rozdziału zyskuje 
dzięki systematycznie stosowanemu układowi prezentacji wyników w postaci tabel, a także 
wykresów.

Podrozdział 5.1 dotyczy oznaczeń aktywności biologicznej ekstraktów propolisu 
wobec grzybów i doświadczalnego ustalenia stężenia w ekstraktach wybranych związków 
fenolowych. Określono wpływ rozpuszczalników o różnej polamości na wydajność procesu 
ekstrakcji oraz ww. właściwości. Autorka szczególnie w zakresie związków fenolowych 
przedstawiła szereg porównań z danymi literaturowymi. Na podstawie tych prac do dalszych 
badań wybrano ekstrakty propolisu uzyskiwane z zastosowaniem 70% alkoholu etylowego i 
scharakteryzowano, stosowany następnie, standaryzowany etanolowy ekstrakt propolisu 
(EEP) pod względem ww. właściwości..

W podrozdziale 5.2. przeprowadzono badania odporności drewna bielu sosny 
zwyczajnej zabezpieczonego ekstraktem propolisu na działanie grzyba Coniophora puteana, 
wykazując skuteczny efekt inhibicji rozkładu drewna przy stosowaniu 12%-go roztworu 
ekstraktu. Efekty te uzupełniono interesującymi oznaczeniami redukcji stężenia ergosterolu w 
drewnie oraz zmian strukturalnych drewna spowodowanych działaniem ww. grzyba metodą 
FTIR - spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, jako miar zmniejszenia 
aktywności rozkładowej C. puteana w nasyconym drewnie, które okazały się 
komplementarne w stosunku do wyników testów biologicznych.

Podrozdział 5.3 kończący część doświadczalną to głównie szereg, dobrze 
uzasadnionych i wykorzystanych do interpretacji efektów stosowania badanych preparatów, 
badań instrumentalnych: wiązania składników preparatów propolisowo-silanowych - analiza 
FTIR, stopnia wymycia .składników ekstraktu propolisu po nasyceniu drewna i celulozy EEP 
oraz preparatami propolisowo-silanowymi -  spektrofotometria UV-VIS, zmian strukturalnych 
w drewnie i celulozie po zastosowaniu EEP i preparatów propolisowo-silanowych -  analiza 
FTIR, obecności krzemu -  metoda magnetycznego rezonansu jądrowego (29Si NMR CP- 
MAS) i analiza FAAS (spektroskopia absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu) oraz 
badanie XRF (spektrometria fluorescencji rentgenowskiej), analiza elementarna drewna 
celulozy. Istotną część tego podrozdziału, będącą niejako klamrą założonych badań, stanowi 
punkt 5.3.8 opisujący wyniki doświadczeń umożliwiających charakterystykę właściwości, 
głównie o charakterze aplikacyjnym, drewna bielu sosny nasyconego EEP lub preparatami 
propolisowo-silanowymi (EEP-winylotrimetoksysilan/tetraetoksysilan (EEP-VTMOS/TEOS) 
lub (EEP-[3-metakryloksy)propylo]trimetoksysilan/tetraetoksysilan (EEP-MPTMOS/TEOS) 
tj. odporność na działanie grzyba C. puteana badaną pod względem efektu zmian masy
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próbek oraz redukcji ergosterolu, a także zmian struktury drewna (FTIR), odporność na 
działanie wody -badanie nasiąkliwości i kąta zwilżania, wytrzymałość na zginanie statyczne.

Autorka wnikliwie opisała i udowodniła między innymi, wiązania między składnikami 
EEP i preparatów p-s, a składnikami drewna, zwiększenie odporności drewna wobec grzyba 
C. puleana, zwiększenie hydrofobowości drewna. Prowadzone rozważania nawiązywały do 
wyników badań w literaturze i w części badań były wsparte analizą statystyczną, głównie 
istotności różnic, gdzie nie wyjaśniono jednak znaczenia poszczególnych oznaczeń 
literowych. Dobrane metody badawcze okazały się właściwe i skuteczne, umożliwiając oceny 
badanych właściwości. W opisach wyników zdarza się powtarzanie danych widocznych w 
tabeli, czego w miarę możliwości należy unikać. Autorka stosuje niekiedy dla oznaczenia 
jednej cechy dwie, a nawet trzy różne metody, jakby upewniając się co do uzyskanego 
rezultatu, co oczywiście pogłębia wiedzę i wnosi nowe informacje, a należy docenić tym 
bardziej, że wzrasta pracochłonność wykonania części badawczej.

Rozdział 6 Podsumowanie -  4 strony, zawiera elementy podsumowujące 
poszczególne etapy i całość, co trzeba podkreślić, obszernych badań. Wykazano aktywność 
wobec grzybów strzępkowych ekstraktów propolisu krajowego pochodzenia, zależną od 
rodzaju zastosowanych rozpuszczalników, wskazującą na celowość stosowania ekstraktu 
uzyskanego przy zastosowaniu 70%-go alkoholu etylowego. Stwierdzono klasyczną metodą 
pomiaru zmian masy drewna, jako miary jego rozkładu powodowanego przez grzyby, wzrost 
odporności drewna biel u sosny na działanie grzyba brunatnego rozkładu - C. puteana, 
potwierdzone badaniami redukcji ergosterolu oraz zmian strukturalnych w drewnie, co 
poszerza wiedzę o zmianach w drewnie powodowanych przez tego grzyba. Autorka wykazała 
występowanie trwałych wiązań pomiędzy składnikami propolisu oraz stosowanych silanów z 
drewnem oraz działanie silanów zmniejszające wymywalność stosowanych preparatów z 
drewna, interesującym spostrzeżeniem jest stwierdzenie większej trwałości wiązania 
związków krzemoorganicznych z drewnem bielu sosny zwyczajnej , niż z celulozą, co być 
może mogłoby stanowić przedmiot dalszych prac. Pod względem aplikacyjnym zastosowane 
preparaty propolisowo-silanowe zwiększyły odporność bielu drewna sosny na działanie 
grzyba C  puteana i hydrofobowość drewna, nie pogarszając wytrzymałości drewna na 
zginanie, ale zmniejszając moduł sprężystości przy zginaniu.

Rozdział 7 Wnioski -  1 strona, zawiera 7 dość obszernych wniosków dobrze 
korespondujących z celem i zakresem pracy. Wnioski przedstawiono w czytelnej i jasnej 
formie, przywiązując zgodnie z celem największą wagę do zagadnienia wiązań między 
składnikami ekstraktu propolisu i stosowanymi związkami krzemoorganicznymi, a 
składnikami drewna i celulozą. Przedstawiono także sygnalizowane w celu pracy rezultaty 
wpływu nasycenia drewna bielu sosny badanymi preparatami na jego właściwości. Do 
najistotniejszych zapisów o charakterze aplikacyjnym należą wskazania jakościowe i 
odpornościowe w zakresie zmian właściwości drewna bielu sosny spowodowane nasyceniem 
go preparatami propolisowo-silanowymi.
Wydaje się, że we wnioskach (podobnie jak w streszczeniach) należałoby zasygnalizować, źe 
badania prowadzono na drewnie bielu sosny, gdyż używanie w tym miejscu tylko określenia 
sosna zwyczajna może sugerować badania wykonywane także na strefie twardzieli.

8 Literatura , 13 stron
- Ujęty w spisie zbiór cytowanej literatury jest obszerny i ściśle związany z tematyką badań.. 
Obejmuje 165 pozycji w tym 9 norm i dwie dyrektywy europejskie. Aż 95% to artykuły 
wydane po 2000 roku, nie brakuje wśród nich pozycji z lat 2014-2017, co wskazuje na 
aktualność prezentowanego stanu wiedzy w rozpatrywanym zakresie badań. Doktorantka jest
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pierwszym autorem trzech publikacji tematycznie związanych z omawianą rozprawą 
doktorską wymienionych w spisie literatury, oraz jednej publikacji i czterech doniesień 
konferencyjnych wykazanych wśród prac, których wyniki zostały przedstawione rozprawie. 
Poprzedzające rozprawę publikacje podkreślają warte docenienia wcześniejsze 
zainteresowanie Autorki tematem. Literatura wskazuje, że zainteresowanie omawianą 
tematyką badawczą jest obecnie bardzo aktualne. Uwzględniono ważniejsze czasopisma z 
obszaru chemii związków -  naturalnych biocydów, ochrony drewna, fizyko-chemii metod 
badań interakcji drewna, jego składników z badanymi związkami chemicznymi. 
Przedstawiona literatura wskazuje na solidne przeprowadzenie kwerendy.

9 i 10 Streszczenia, 1 strona + 2 strony
Kończące pracę streszczenia w języku polskim- i angielskim odpowiadają sobie 

znaczeniowo, syntetycznie przedstawiając treść rozprawy. Niepotrzebnie preparat określony 
w polskojęzycznym streszczeniu, jako pierwszy, w streszczeniu angielskojęzycznym 
określono, jako drugi, i na odwrót. Nie zmienia to wymowy streszczeń, ale jest zbędnym 
zaskoczeniem.

II Atuty rozprawy
1. Zrealizowane zgodnie z planem badania są obszerne i oryginalne, a sposób ich 

opracowania i analizy rzetelny, przejrzysty, konsekwentnie prowadzony przez 
wielowątkowe rozpoznania. Wskazuje to na dobrze opanowaną przez Autorkę umiejętność 
prowadzenia samodzielnej pracy badawczej i naukowej. Rozprawa wnosi do nauki o 
drewnie, a w szczególności do zagadnień związanych z ochroną drewna i zmian jego 
właściwości pod wpływem środków ochronnych, nowe wartości, poszerza wiedzę w 
zakresie dążenia do uzyskania bezpieczniejszych, proekologicznych systemów 
zabezpieczania drewna. W pracy umiejętnie wykorzystano szereg nowoczesnych technik 
badawczych, posłużono się elementami analiz statystycznych do przekonującego 
rozwiązania problemu naukowego. Wyniki prezentowane w pracy mają wysoką wartość 
naukową i poznawczą.

2. Do najbardziej wartościowych osiągnięć Autorki pracy, należą wyniki badań wiązania 
składników preparatów propolisowo-silanowych z składnikami drewna i celulozy, 
wykazanie istotnych różnic między ich odpornością głównie na wymywanie, 
charakterystyka zmian strukturalnych w drewnie pod wpływem preparatów, działania 
grzyba rozkładu brunatnego Coniophora puteana i procesów starzeniowych. Równie 
istotne są wyniki oznaczeń wpływu stosowanych preparatów na wybrane właściwości 
drewna.

3. Wykonane badania charakteryzują się istotnymi aspektami aplikacyjnymi, ważnymi 
zwłaszcza z punktu widzenia rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa stosowania środków chemicznych w otoczeniu człowieka, co podkreślają 
światowe i europejskie strategie rozwoju i dyrektywy. Tematyka rozprawy świetnie 
wpasowuje się w aktualne kierunkowe potrzeby rozwoju ochrony drewna. Wiedza na 
temat utrwalania się preparatów propolisowo-silanowych w drewnie, ich właściwości i 
skuteczności w zapobieganiu deprecjacji i degradacji drewna może być wykorzystana przy 
projektowaniu systemów zabezpieczających drewno, stać się zaczątkiem dalszych badań 
zmierzających do opracowania i produkcji doskonalszych wyrobów do ochrony drewna.

III Uwagi krytyczne 
Uwagi ogólne (do dyskusji)

W przedstawionej do oceny rozprawie doktorskiej znajdują się także pewne elementy 
dyskusyjne, które, co warto zaznaczyć, nie umniejszają jej wartości merytorycznej.
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W niniejszej pracy w części metodycznej odczuwa się niedosyt wyjaśnień i uzasadnień 
podjętych wyborów. Wprowadzenie elementów/podrozdziału hipotezy roboczej, wskazującej 
zamysł, zakładany przebieg i powiązania poszczególnych elementów pracy, mogłoby ułatwić 
jej późniejsze śledzenie. Te elementy można znaleźć w części wynikowej, co łagodzi ich 
wcześniejszy niedosyt.

Jakie argumenty przemawiały za wyborem silanów zastosowanych w pracy?
W pracy, m.in. we wstępie, streszczeniach, preparaty propolisowo-silanowych, określane są, 
jako nietoksyczne, bezbiocydowe. Wydaje się to zbyt daleko idącym określeniem, nie 
popartym zresztą w pracy badaniami. Poza tym skoro hamują rozwój żywych organizmów 
grzybów, to mają działanie bójcze, ustalone wartości MIC, a także pewną, choć zapewne 
stosunkowo małą toksyczność.

Czy nie słuszniejsze i bezpieczniejszej zwłaszcza wobec nie analizowania szczegółowo 
ww. cech byłoby uiywanie określenia mało/nisko toksyczne i nie określanie preparatówy 
jako bezbiocydowych ?
W pracy badano działanie na drewno etylowych ekstraktów propolisowych i preparatów 
propolisowo-silanowych. W badaniach np. odporności wobec Coniophora puteana 
skuteczność EEP niewiele różni się od skuteczności preparatów propolisowo-silanowych. 
Brakuje do pewnego stopnia szerszego kontekstu dyskusji na temat różnic między 
efektywnością EEP i efektywnością samych preparatów/składników silanowych.

Jak można zinterpretować te wyniki? Wydaje się, ie  niektóre analizy i oceny byłyby 
łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyby przeprowadzono takie oddzielne badania samych 
preparatów/składników silanowych zastosowanych w badanych preparatach. 
Przeprowadzono dość obszerne badania aktywności wobec grzybów strzępkowych 
ekstraktów propolisu uzyskanych w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikami o różnej polamości 
ustalając ciekawe różnice ich działania. Wyników nie uwzględniono we wnioskach. Badania 
zasadnicze prowadzono na grzybach podstawkowych.

Jaka jest zasadność prowadzenia badań rozpoznawczych z zastosowaniem grzybów 
strzępkowych, gdy w części zasadniczej zmierza się do uzyskania odporności drewna wobec 
grzybów podstawkowych?. Ciekawe byłoby poza tym sprawdzenie skuteczności ochronnej 
wybranej wersji preparatów propolisowo-silanowych względem grzybów strzępkowych.
W opisie badań wpływu badanych preparatów na wytrzymałości drewna na zginanie (str. 85, 
w. 14-16 od dołu) podano, źe „...impregnacja próbek drewna....nie wpłynęła na wartość 
wytrzymałości na zginanie, co potwierdza przeprowadzona analiza statystyczna.”. W tabeli 
21, podano, że ww. wartości różnią się statystycznie.

Jaka jest właściwa interpretacja tych danych ?

Uwagi szczegółowe
Oceniana praca jest wykonana od strony edycyjnej dość starannie, chociaż błędów i literówek 
nie udało się uniknąć, np.:
- str. 10, wiersz 13 od góry, jest ,£chizphylhls commne”, a powinno być „Schizophyllum 

commune”\
- str. 11, wiersz 10 od dołu, jest „Ulumus'\ a powinno być „Ulmus
- str. 19, wiersz 5 od dołu, jest „..Terzuv a powinno być „...Terziev..”
- str. 93, Cheng C. i in. (2016) jest „Chemical polymorphism and antifimgal activity of 

essential oils from leaves if different provenances if indigenous cinnamon (Cinnamomum 
o s m o p lo e u m a powinno być „Chemical polymorphism and antifungal activity of essential 
oils from leaves of different provenances of indigenous cinnamon (Cinnamomum 
osmophloeum
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- str. 94, Fojutowski A. i in. (2010) jest „....Strangierska...”, a powinno być 
„....Stangierska...”;

- str. 95, Hochmańska P. i in. (2014) jest „....Drewno 57 191)....”, a powinno być „....Drewno

- str. 95, Huang S. i in. (2014) jest „ Recent adances...”, a powinno być „ Recent
advances...”;

- str. 95, jest: „Humar M., Leser B„ 2013, Efficacy of linseed- and tung-oil-treated wood...Int. 
Biodeter. Biodegr. 85:223-227”, a powinno być „...Lesar...”

- str. 98, Mot A. C. i in. 2011, jest „Rapid and effective evaluation of the antioxidant capacity 
of propolis extract using DPPH bleaching kinetic prfiles...”, a powinno być” profiles...”;

- str. 100, Quiroga E.N i in., 2006, Jest „Propolis from the nothwest of Argentina as a source 
of....”, a powinno być „...northwest...”;

- str. 102, Temiz A. i in., 2013, jest „Antifungal activity of propolis samples collected from 
different geographical regions of Turkey against two food-related molds, Aspergillus 
verisolor ....”, a powinno być: „...versicolor...”;

str. 103, Tshabalala M. A. i in., 2003, jest „Surface chemistry and moisture sorption properties 
of wood coated with multofunctional....”, a powinno być „....multifunctional...”;

- str. 103, Volpi N„ Bergonzini G., 2006, jest „Analysis of flavonoids from propolis by on
line HPLC-elecrtrospray...”, a powinno być „....electrospray...”;

- str. 105, Xie Y. i in., 2015, jest „...Syzgium aromaticurri\ a powinno być „...Syzygium 
aromat\cum”\

IV Podsumowanie - wniosek końcowy'

Oceniając całościowo rozprawę doktorską stwierdzam, że Autorka wykazała w niej 
ugruntowaną wiedzę teoretyczną w zakresie drzewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących badania wpływu chemicznych preparatów ochronnych na właściwości 
drewna, zmian strukturalnych drewna, wiązania składników preparatów ze składnikami 
drewna. Doktorantka w ramach pracy potwierdziła znajomość specjalistycznych metod 
badawczych i narzędzi statystycznych oraz umiejętność ich trafnego doboru do osiągnięcia 
wyznaczonego celu naukowego. Praca zawiera oryginalne i zarazem wartościowe wyniki 
badań również o znaczeniu aplikacyjnym.

Oceniana rozprawa doktorska Magdaleny Woźniak p.t. „Możliwości zastosowania 
preparatów propolisowo-silanowych do zabezpieczania drewna sosny Pinus sylvestris 
L.”, spełnia wymagania stawiane przez ustawę” (Ustawa o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku, Dz. U. nr 
65, poz. 595 z późniejszymi zmianami -  w szczególności art. 13).
Składam wniosek o jej przyjęcie oraz dopuszczenie i

dr orof. ITD
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