ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Komitet Naukowy i Organizacyjny pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Ewy Osińskiej ma zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej „Opracowanie innowacyjnych bionutraceutyków na bazie karbieńca pospolitego i naturalnych źródeł jodu. Skamieniała żywica bursztyn - przeszłość i przyszłość. Efekty projektu B+R współfinansowanego przez NCBiR w ramach
PO IR 01.01.01 Szybka Scieżka”. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w trakcie EKOGALA
2021 w „G2A Arena” Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w
Jasionce k. Rzeszowa w dniu 11 grudnia 2021 w godz. 15.00-16.30 (www.ekogala.eu)
Niedostatek jodu w wielu produktach spożywczych a także nieprawidłowe nawyki
żywieniowe powodują, że narasta społeczny problem braku tego pierwiastka w organizmie człowieka,
co skutkuje chorobami tarczycy. W trakcie konferencji omówiona zostanie koncepcja powstawania
bionutraceutyków i ich wpływu na zdrowie człowieka.
Program Konferencji Naukowej:
1) Przywitanie gości i wprowadzenie Prof. dr hab. Ewa Osińska.
2) „70-lecie zbiorów bursztynu w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie" mgr Alicja Pielińska, mgr
Katarzyna Szczepaniak, dr Adam Pieliński - PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.
3) „Etnofarmakologiczne metody stosowania bursztynu w przeszłości. Współczesna wiedza o zaletach
bio-żywicy i możliwościach wdrożeniowych”. dr inż. Piotr Barczak prezes PH ROYAL sp. zo.o.
4) „Biofortyfikacja roślin uprawnych jako metoda walki z deficytem składników mineralnych w diecie
człowieka” Prof. dr hab. Ewa Osińska
5) Blaski i cienie aplikowania o fundusze pomocowe na działalność B+R na przykładzie projektu PH
ROYAL sp. z o.o., mgr Ireneusz Drzewiecki
Miejsce konferencji : G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa
Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa, Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału
przyjmujemy do 10.12.2021 na adres: bar30@op.pl . Link do transmisji prześlemy uczestnikom po
zamknięciu rejestracji w dniu 10.12.2021. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy:
bar30@op.pl lub nr tel. 502120654 (Koordynator – Ireneusz Drzewiecki)
Do uczestnictwa serdecznie zaprasza Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji w składzie:
1.
2.
3.
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Prof. dr hab. Ewa Osińska, SGGW w Warszawie,
Prof. dr hab. Marek Gajewski, SGGW w Warszawie,
dr inż. Piotr Barczak, prezes P.H.Royal sp. z o.o.,
mgr Alicja Pielińska, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Kustosz
mgr Ireneusz Drzewiecki, OSPiPPE Polska Ekologia,
mgr Maciej Barczak, P.H.Royal sp. z o.o.

