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Education: 

 

 2008-2011: licentiate from Opole University - basic biology; 

 2011-2013: masters from Opole University – basic biology (the end with honours); 

 2012-2014: master from Opole University – experimental and practical biology; 

 2013-now: PhD student from Opole University – biology 

 

Knowledge of languages: 

 

 English – basic 

 German – basic 

 Sign – basic  

 

Research activity  

 

Conferences: 

 

 Organization and active participant - 13th EAVP Meeting – Opole, Poland 2015 poster 

„Research of Pleistocene megafauna carried out at the Laboratory of Paleobiology of 

Opole University” and poster with co-authors J. Kowalski, K. Gruntmejer and P. 

Janecki „Pencil drawings as an integral part of palaeo-reconstructions” 

 Active participant - 16th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference & 

workshop MIKRO-2015 oral presentation „Big Pleistocene mammals from Snad Mine 

‘Kotlarnia’ (POLAND) 

 Active participant - Ogólnopolska Konferencja KNS „Edukacja – Etyka – Ekologia” 

oral presentation „Bioetyka w Polsce: Edukacja o prawach zwierząt – jak teoria 

wygląda w praktyce?” 

 Active participant - Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KNS 

„Interdyscyplinarnie o środowisku przyrodniczym i jego ochronie” oral presentation 

„Ekologiczna sieć Natura 2000 – problem czy szansa?” 

 Active participant - Konferencja „Młodzi w Paleontologii VI – Potęga skamieniałości” 

oral presentation „Kolejne znaleziska dużych ssaków plejstoceńskich na terenie 

województwa opolskiego i śląskiego”  



 Active participant - Ogólnopolska konferencja naukowa „Środowisko regionu 

śląskiego oczami przyrodników” oral presentation „Ekologiczna sieć Natura 2000 w 

województwie opolskim”  

 Active participant  - 10 Jubileuszowym Opolskim Festiwalu Nauki w Opolu 

representative  palaeontological section „Paleorhinus”  

 Active participant - Dniach Biologii pt. „Chcesz zrozumieć świat? Studiuj biologię na 

UO!” – promotion Opole University 

 Participant - Konferencja naukowa podsumowująca działalność Stowarzyszenia 

Dinopark pt. „Stowarzyszenie „Dinopark” podsumowanie działalności naukowo-

edukacyjnej w latach 2003-2012 

 Active participant - V Konferencja Naukowej Młodzi w Paleontologii oral 

presentation „Występowanie mega fauny plejstoceńskiej na terenie województwa 

opolskiego i Górnego Śląska” 

 Active participant - I Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych 

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oral presentation 

„Występowanie mega fauny plejstoceńskiej na terenie województwa opolskiego i 

Górnego Śląska”  

 Active participant - Konferencja Naukowa Koła Naukowego Sozologów 

„Różnorodnie o bioróżnorodności” oral presentation „Wymieranie zwierząt w Polsce 

– stan i perspektywy” 

 Active participant - Konferencja Naukowa Koła Naukowego Sozologów 

„Różnorodnie o bioróżnorodności” oral presentation „Handel dzikimi roślinami i 

zwierzętami zagrożeniem dla różnorodności biologicznej” 

 Active participant - Konferencja Naukowa Koła Naukowego Sozologów „Wyzwanie 

edukacji ekologicznej w Polsce” oral presentation „Projekt edukacyjny możliwością 

kształtowania postawy ekologicznej wśród gimnazjalistów” 

 

Publications: 

 

 M. Karaczyn, K. Kardynał, P. Wasik 2014: Wymieranie zwierząt w Polsce – stan i 

perspektywy, W: Terlecka M., 2014. Różnorodnie o Bioróżnorodności, t.I, s. 31-40, 

Krosno. ISBN 978-83-62681-73-0 

 M. Karaczyn, K. Kardynał, P. Wasik 2014: Handel dzikimi roślinami i zwierzętami 

zagrożeniem dla różnorodności biologicznej, W: Terlecka M., 2014. Różnorodnie o 

Bioróżnorodności, t.II, s. 41-50, Krosno. ISBN 978-83-62681-73-0 

 M. Karaczyn, K. Kardynał, P. Wasik 2014: Projekt edukacyjny możliwością 

kształtowania postawy ekologicznej wśród gimnazjalistów, W: Terlecka M. 2014 

Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy, s. 57-69, Krosno. ISBN 978-83-82681-82-

2 

 K. Kardynał 2015: Ekologiczna Sieć Natura 2000 – problem czy szansa?, W: Terlecka 

M., 2015., Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Teoria i praktyka – wybrane 

problemy t.I. 



 K. Kardynał, 2015: Prawa zwierząt – prawo, edukacja, teoria i praktyka, W: Terlecka 

M., 2015. Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Kształtowanie świadomości 

ekologicznej (edukacja ekologiczna, etyka ekologiczna) – wybrane problemy, t.II, 

Other:  

 

 Active participant – Noc Biologów organisation form Department of Biosystematics 

on 15.01.2016 – lecture and workshops “Od najmniejszego do najszybszego, czyli 

niesamowity świat dinozaurów” 

 Active participant - Noc Biologów organisation form Department of Biosystematics 

on 09.01.2015 – chief „Workshops palaeontological” 

 Active participant - Noc Biologów organisation from Department of Biosystematics 

on 10.01.2014 – lecture and workshop „Opolska epoka lodowcowa, czyli co mamut 

Maniek robił w Opolu” 

 Active participant – „Exhibition Paleontological” in Palacky University Olomouc 

(Czech Republic) in Project „Szlak Geoturystyczny „Pradziad”: Inwentaryzacja i 

Dokumentacja Stanowisk” nr Pl.3.22/3.3.07/11.02789 

 Active participant - X Excavation organisation from Laboratory of Paleobiology in 

Krasiejów 

 Active participant - XII Excavation organisation from Laboratory of Paleobiology in 

Krasiejów 

 

Scientific interests: 

 

 vertebrates troglobionts, 

 big Pleistocene mammmals from Silesia (especially woolly mammoths), 

 aquatic vertebrates from Early Triassic  

 forensic biology. 

 


