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Zamieszczone w niniejszym numerze artykuły zaplanowano do prezentacji na Seminarium Naukowym z okazji  
75-lecia Łukasiewicz – IMŻ. Informujemy, że uroczystości obchodów 75-lecia Instytutu planowane w dniach  
15-17 kwietnia 2020 roku zostały odwołane z powodu nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej na świecie. 

O nowym terminie uroczystości i Seminarium poinformujemy w późniejszym numerze czasopisma.

Articles included in this issue are planned for presentation at the Scientific Seminar on the occasion of the 75th 
anniversary of Łukasiewicz – IMŻ. Please be advised that the celebrations of the Institute’s 75th anniversary  
celebration scheduled for April 15-17, 2020 have been canceled due to the extraordinary epidemiological situation 
in the world.

We will inform about the new date of the celebrations and Seminar in a later issue of the journal.


