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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 kwietnia o godz. 15:30 na Cmentarzu 

Srebrzysko pożegnaliśmy naszą Drogą Koleżankę 

 

ś.  †  p. 

 

dr inż. BARBARĘ WYSOCKĄ-SKRZELA 
 

wieloletniego pracownika naukowego Katedry Technologii Leków i Biochemii 

Politechniki Gdańskiej, autorkę licznych publikacji naukowych i patentów. 

 

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Chemicznego PG 
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III POMORSKA KONFERENCJA Z CYKLU JAKOŚĆ POWIETRZA 

GDAŃSK, 7-8 KWIETNIA 2011 ROKU 
 

 W Gdańsku, w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik“ usytuowanym tuż nad samym 

morzem, odbyła się III Pomorska Konferencja z cyklu Jakość Powietrza. Organizatorem 

konferencji była Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

przy współpracy z fundacją Agencją Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji 

Gdańskiej (ARMAAG) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Patronat nad konferencją objął Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa 

Pomorskiego, Pan Paweł Adamowicz -Prezydent Miasta Gdańska, Pan Henryk Krawczyk - 

Rektor Politechniki Gdańskiej oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN. Spotkanie było 
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współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). 

 Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki. 

Słowa powitania i wprowadzające wygłosili również prof. dr hab. inż. Jan Hupka - Prorektor 

PG, dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska - Prodziekan Wydziału Chemicznego PG, Pan 

Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Pani 

Anna Grapatyn-Korzeniowska - Dyrektor Departamentu Środowiska Rolnictwa i Zasobów 

Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Konferencja ta skupiła 

ok. 100 osób, w tym przedstawicieli środowiska naukowego, reprezentantów przemysłu, jak 

również osoby reprezentujące organizacje  biorące czynny udział w monitorowaniu stanu 

jakości powietrza atmosferycznego kraju.  

 Zaprezentowano 2 referaty plenarne, 20 komunikatów ustnych oraz 24 doniesienia 

posterowe. W trakcie konferencji poruszono problemy monitoringu jakości powietrza ze 

szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, dokonano przeglądu nowych 

metod izolacji, wzbogacania i oznaczania wybranych zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu 

na zdrowie i jakość życia. Przedstawiono również raporty stanu środowiska wybranych 

terenów kraju oraz ocenę jakości danych pomiarowych. Na szczególną uwagę zasługuje 

wykład inaugurujący dotyczący systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w 

województwie pomorskim – AIRPOMERANIA, który przedstawili wspólnie, Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Stanisław Czechura i Dyrektor fundacji 

ARMAAG - Krystyna Szymańska. Funkcje tego systemu to m.in. prowadzenie monitoringu 

powietrza, ocena jego jakości, ostrzeganie społeczeństwa o stanie powietrza, jak też 

weryfikacja postępów systemów naprawczych oraz szeroko rozumiana edukacja. Pierwszego 

dnia konferencji przedstawione zostały głównie raporty o stanie środowiska. Nie zabrakło 

również wystąpień prezentujących trendy aparaturowe w dziedzinie analizy powietrza 

atmosferycznego. 

 Po takiej dozie informacji przyszedł czas na uroczystą kolację. W luźniejszej 

atmosferze omawiano  i konsultowano przedstawione w trakcie obrad referaty. Nie zabrakło 

również tańców. 

 Drugiego dnia konferencji bardzo ciekawy wykład plenarny obrazujący perspektywy i 

potencjał testów bioanalitycznych, wykorzystujących bakterie, rośliny, owady i drożdże w 

określeniu jakości powietrza wygłosiła dr hab. Lidia Wolska. W trakcie tego dnia poruszana 

tematyka dotyczyła m.in. wpływu zanieczyszczenia powietrza na ryzyko chorób układu 

oddechowego oraz problemy emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ich analizę. W trakcie 

konferencji uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z produktami i ofertami kilku 

firm: EAS Envimet, ECO Monitoring, Lat, Linde Gaz oraz Tigret, działających w zakresie 

ochrony powietrza.  

Na zakończenie konferencji prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dokonał 

podsumowania i przedstawienia wniosków nasuwających się po wygłoszeniu wszystkich 

wystąpień. Dodatkowo podziękował wszystkim tym, którzy włożyli wiele trudu i 

zaangażowania w przygotowanie konferencji, jak również samym uczestnikom tego 

przedsięwzięcia. Organizowana konferencja była znakomitą okazją do wymiany pomysłów i 

doświadczeń w zakresie ochrony i monitoringu jakości powietrza. Już teraz organizatorzy 

zapraszają na kolejną, czwartą Pomorską Konferencję z cyklu Jakość Powietrza, która 

odbędzie się wiosną 2013 roku.  

 

                                                 Przygotowała Paulina Biernacka, Katedra Chemii Analitycznej 

 

 

 



I SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH  

WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

CZARLINA, 15-17 KWIETNIA 2011 
 

 W Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej narodziła się wspaniała tradycja 

Wydziału Chemicznego - konferencja naukowa dla członków Kół Naukowych i Rady 

Studentów, w której uczestniczyły Koło Studentów Biotechnologii, Sekcja Studencka 

PTChem Hybryda, Naukowe Koło Chemików i Wydziałowa Rada Studentów. Członkowie 

Kół Naukowych mieli okazję przedstawić wyniki prowadzonych przez siebie badań i 

dowiedzieć się, czym zajmują się członkowie pozostałych kół. Wkrótce w zakładce 

"fotokronika" pojawi się fotodokumentacja tego wydarzenia. 

Dla uczestników konferencji, dzięki uprzejmości sponsora - firmy BLIRT, zostały 

przygotowane nagrody. Rada Seminarium przyznała 3 nagrody za następujące wystąpienia:  

 

1. Michał Laskowski (Hybryda) - Mikrofluidyka. 

2. Michał Nishk (NKCh) - Fotoelektrochemiczne wydzielanie wodoru i utlenianie ścieków 

organicznych. 

3. Aleksandra Murawska (KSB) - Przeciwnowotworowe właściwości analogów sulforafanu. 

 

Rada Seminarium uznała również, że 4 wystąpienia zasługują na wyróżnienia: 

 

1. Dorota Pawlak i Sylwia Pawłowska (KSB) - Pochodne FMDP. 

2. Bartosz Szulczyński (Hybryda) - Materiały wybuchowe. 

3. Paweł Koter (NKCh) - Ferrofluid. 

4. Rafał Gąsior (NKCh) - Transport membranowy. 

 

 Laureatka III-ej Nagrody Aleksandra Murawska (KSB) zdobyła również nagrodę 

publiczności za wspomniane wyżej wystąpienie dotyczące właściwości analogów sulforafanu. 

 

                       Gratulujemy !!! 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielone nam wsparcie Dziekanowi Wydziału 

Chemicznego, prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi, bez którego seminarium nie mogłoby 

się odbyć. Dziękujemy SSPG, który również pomógł w realizacji seminarium.  

 

Oprócz walorów naukowych konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń i 

zaowocowała nawiązaniem współpracy pomiędzy organizacjami. Wszystkich studentów 

zapraszamy do współpracy, wystarczy tylko zaangażować się w działalność na Wydziale!  

 

Polecamy :-) 


