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W ramach pokazów przedstawiane były doświadczenia pokazujące 
zjawiska i przemiany fizyko-chemiczne. Licznie przybyli uczestnicy wy-
darzenia byli świadkami takich eksperymentów, jak chemiczny wulkan, 
karmel z piekła rodem, ryczący niedźwiedź, lokomotywa, chemiczne 
świetliki, płonąca fala czy burza w probówce. Ponadto SKNCh było 
odpowiedzialne za pojawienie się księżyca w pełni (co prawda tylko 
w kolbie) w ten pochmurny wieczór. Największy zachwyt, zwłaszcza 
wśród najmłodszych uczestników pokazu, sprawiła płonąca nitroce-
luloza. Godziny ślęczenia nad nitrowaniem, a raczej estryfikacją, waty 
celulozowej przyniosło pożądany efekt!

Równie licznym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty. Można 
było własnoręcznie zrobić i wziąć do domu ciecz superlepką, piesz-
czotliwie nazywaną „glutkiem”. Ponadto można było się przekonać, 
że czarny mazak nie jest tylko czarny, a także przygotować wściekle 
rosnącego Chemicznego Minionka!

Tegorocznym koordynatorem Nocy Naukowców był Maciej Sowa; 
w wydarzenie zaangażowani byli doktoranci: Małgorzata Burek, Anna 
Byczek-Wyrostek, Marta Musioł oraz Andrzej Milewski. Noc Naukow-
sów nie miałaby miejsca bez zaangażowania członków Studenckiego 
Koła Naukowego Chemików: Joanny Milczyńskiej, Anny Drewniak, 
Dagmary Duckiej, Eryka Karwota, Sebastiana Grządki, Barbary Sikory, 
Dominiki Czerwińskiej, Magdaleny Chudy, Doroty Huczek, Bartłomie-
ja Talika, Aleksandry Czernek i Marcela Wyrwoła.

Należy pamiętać, że SKNCh to nie tylko popularyzacja chemii 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Studenci należący do Koła mają 
szanse realizować się w pracach badawczych pod nadzorem opieku-
nów - naukowców już na pierwszym roku studiów, a efekty pracy prze-
kuć w wysokiej jakości projekty inżynierskie i/lub magisterskie; można 
też stać się współautorem publikacji naukowych.

Bardzo dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie tegoroczną 
Nocą Naukowców i zapraszamy za rok! 

Opr. Anna Byczek-Wyrostek, Maciej Sowa

Konferencje • wystawy • spotkania
Conferences, exhibitions, meetings

“Fizykochemiczne fanaberie” Studenckiego Koła Naukowego  
Chemików na X Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej
Gliwice, 17 października 2015 r.

70 lat polskiej chemii w Oświęcimiu
Oświęcim, 6 listopada 2015 r.

17 października 2015 r. w odmętach Centrum Biotechnologii Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach członkowie Studenckiego Koła Nauko-
wego Chemików (SKNCh) wraz z doktorantami Wydziału Chemicz-
nego brali udział w organizowanej na Politechnice Śląskiej już po raz 
dziesiąty Nocy Naukowców. Dla SKNCh było to już trzecie starcie z 
tą inicjatywą. W tym roku wydarzenie organizowano pod intrygująco 
brzmiącym hasłem „Fizykochemiczne fanaberie”. Jak wszyscy wiemy, 
tak naprawdę chemia nie może istnieć bez fizyki i vice versa. Te dwie 
nauki przenikają się wzajemnie i dopiero szersze spojrzenie na rzeczy-
wistość uświadamia nam, że żaden ścisły umysł nie może ograniczyć 
się tylko do jednej z tych nauk.

Część ekipy odpowiedzialnej za pokazy podczas X Nocy Naukowców 
Politechniki Śląskiej (Anna Drewniak, Dagmara Ducka, Eryk Karwot).

Jak co roku odwiedził Nas niespodziewanie liczny tłum entuzjastów 
chemii. Można było spotkać zarówno kilkuletnie dzieci jak i osoby do-
rosłe. Ponadto odwiedziło Nas kilka klas z podstawówki, gimnazjum i 
liceum wraz z nauczycielami. Wśród uczestników organizowanej przez 
Nas Nocy Naukowców natrafiliśmy również na absolwentów oraz pra-
cowników Politechniki Śląskiej wraz ze swoimi małymi pociechami.

Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu obchodzą jubileusz 70 –lecia 
istnienia. Zakłady wielokrotnie zmieniały nazwę. Przy zakładach po-
wstał i działa Oddział SITPChem, który uczci jubileusz 70-lecie semi-
narium oraz spotkaniem koleżeńskiem w Klubie Technika.

Uroczyste seminarium naukowo-techniczne pt. „70 lat polskiej 
chemii w Oświęcimiu – problemy zarządzania oraz inżynierii 
produkcji” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu oraz przez Instytut Za-
rządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej odbyło się 27 października 2015 r. w PWSZ im. RotmistrzaWitolda 
Pileckiego w Oświęcimiu.

W seminarium uczestniczyły władze Uczelni: JM Rektor Uczel-
ni, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Prorektor dr Maciej 

Mączyński, Kanclerz Uczelni dr Katarzyna Matusiak. naukow-
cy, przedstawiciele biznesu, prezesi firm, spółek, pracownicy i dzia-
łacze oświęcimskiego przemysłu chemicznego, studenci i uczniowie. 
Spotkanie otworzył JM Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Witold 
Stankowski. W swoim przemówieniu mówił o pięknych tradycjach 
oświęcimskiego przemysłu chemicznego, których spuścizną i swego 
rodzaju kontynuacją są otworzone w murach Uczelni studia inżynier-
skie „Zarządzanie i inżynieria produkcji”. Przytoczył również motto 
Uczelni: „Pamięć-Współczesność-Nowoczesność”. - Spotykamy się w 
miejscu, w którym nie zapominając o przeszłości podążamy naprzód, 
ku wyzwaniom nowoczesności. 

Ciekawy referat okolicznościowy „Chemia w Oświęcimiu - 1945-
2015” – wygłosił dr inż. Adam Tarniowy prezes Oświęcimskiego 
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Oddziału SITPChem i wykładowca PWSZ. Przytoczył fakty z histo-
rii – początki powstania zakładów, będących spuścizną niemieckiego 
IG Farben. Wspominał lata 70. XX w. – lata świetności, gdy zakłady 
zatrudniały ponad 12 tys. ludzi. W mieście powstawały osiedla, przed-
szkola, ośrodki zdrowia, obiekty sportowe, kulturalne, socjalne i wypo-
czynkowe budowane przez Zakłady Chemiczne Oświęcim. Wydawa-
no również czasopismo „Oświęcimski Chemik”. Pokazał dynamiczny 
proces zmian firmy, przeobrażeń produkcji, Referaty wygłosili także 
prof. nadzw. dr hab. Jacek Klich, prof. dr hab. inż. Krzysz-
tof Pielichowski z Politechniki Krakowskiej – na temat współcze-
snych trendów w technologii chemicznej. Dr Marian Krupa ( PWSZ 
Oświęcim) – nt. kierunków rozwoju systemów informatycznych w za-
rządzaniu produkcją. O współpracy nauki z przemysłem chemicznym - 
wyzwaniach i barierach – mówił ponownie dr inż. Adam Tarniowy. 
Konferencję zamknęła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Pro-
dukcji, dr Joanna Stuglik.

Konferencji towarzyszyła ciekawa wystawa okolicznościowa po-
święcona historii Zakładów Chemicznych Oświęcim oraz ludziom, 
którzy je tworzyli, przygotowana przez pracownice Biblioteki PWSZ. 
Plansze zapełniały materiały reprograficzne dokumentujące historię 
zakładów, od czasów II wojny światowej – hitlerowskie plany IG-Far-

ben, powojenne zapiski, często odręczne, dotyczące uruchamiania 
kolejnych działów, pieców karbidowych itp. Sporo miejsca poświę-
cono ludziom - pracownikom, współtwórcom sukcesów ZChO. Pre-
zentowane czarno-białe zdjęcia pokazywały robotników przy pracy i 
w czasie wypoczynku. Wyeksponowano osobiste pamiątki w postaci 
pożółkłych już dyplomów, jubileuszowych medali, listów z podzięko-
waniami za wydajną pracę, był nawet egzemplarz pracy doktorskiej 
jednego z dyrektorów Zakładów, poświęcony właśnie ZChO. Sporo 
miejsca poświęcono Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemy-
słu Chemicznego, udostępniając fotografie, albumy oraz monografię w 
wydaniu książkowym i zdigitalizowanym, oraz Technikum Chemicz-
nemu. Na czołowym miejscu wyeksponowano sztandar ZChO oraz 
serię zdjęć wykonanych z komina siłowni, całościowo ukazujących 
panoramę tych największych w Oświęcimiu i okolicy „Zakładów Che-
micznych Oświęcim”-„Firmy Chemicznej Dwory”- obecnie „Synthos 
S.A.”, czyli Zakłady z „lotu ptaka”

Spotkanie koleżeńskie odbyło się 6 listopada 2015 r w Klubie Tech-
nika i było jednocześnie pożegnaniem z klubem, który SITPChem musi 
opuścić do końca 2015 roku. 

(St.D.)

Sprawozdanie z sympozjum naukowego  
„I Sympozjum Kinetyczne IChPW”
Zabrze, 9-10 grudnia 2015 r.

Od 9 do 10 grudnia 2015 w Zabrzu odbywa się sympozjum nauko-
we zorganizowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Pod-
stawowym celem było zaprezentowanie wyników oraz interpretacja 
badań kinetycznych poszczególnych grup badawczych działających 
na co dzień w IChPW. Wśród licznych uczestników sympozjum byli 
znakomici profesorowie: prof. dr hab. inż. Józef Szarawara emeryto-
wany profesor Politechniki Śląskiej; prof. dr. hab. inż. Krzysztof Pieli-
chowski przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy 
Termicznej; dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. Politechniki 
Łódzkiej, prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska; dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek prof. nadzw. 
Politechniki Wrocławskiej. Każdy uczestnik konferencji otrzymał spe-
cjalnie przygotowaną na tę okazję nową pozycję wydawniczą „Kinetyka 
reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych”, która sta-
nowi doskonałe uzupełnienie wygłaszanych referatów.

Uroczystego otwarcia I Sympozjum Kinetycznego IChPW doko-
nał dr hab. inż. Jarosław Zuwała, z-ca dyrektora ds. Badań i Rozwoju 
IChPW. Obradom przewodniczył prof. dr hab. inż. Marek Ściążko. 
Pierwsze wystąpienie „Doświadczenia IChPW w stosowaniu termo-
grawimetrii oraz technik sprzężonych do badań węgli” wygłosiła dr inż. 
Teresa Topolnicka. Autorka pokrótce zaprezentowała zaplecze la-
boratoryjne Centrum Badań Laboratoryjnych IChPW. Następnie 
dr inż. Teresa Topolnicka przedstawiła m.in. wyniki badań TG-DT-
G-DSC oraz TG-FTIR-MS pirolizy węgli. Kolejny referat „Charakte-
rystyka paliw na podstawie entalpii tworzenia i energii aktywacji reakcji 
pirolizy” wygłosił dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. AGH, 
który przedstawił model kinetyczny reakcji pirolizy, termodyna-
miczno-kinetyczne zależności wynikające z tego procesu, a także 
zaprezentował metodykę wyznaczania entalpii tworzenia węgla 
oraz wynikającą z otrzymanych wyników klasyfikację węgla, którą 
uzupełniono również w ujęciu kinetycznym. „Efekt kompensacyjny 
w aspekcie II prawa termodynamiki” – to wykład prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Mianowskiego, który skupił się na wykazaniu zależności 

pomiędzy efektem kompensacyjnym w ujęciu kinetycznym oraz 
termodynamicznym, a także przedstawił bliski związek równa-
nia trójparametrycznego z teorią CVD Lvova. Referat pt. „Efekty 
strukturalne podczas ciśnieniowego zgazowania karbonizatów węglo-
wych i ich wpływ na szybkość reakcji” wygłosiła mgr inż. Martyna 
Tomaszewicz, która przedstawiła wyniki badań analizy kinetycznej 
(z zastosowaniem sześciu modeli, m.in. model wolumetryczny czy 
też strukturalny model Dutty i Wena) ciśnieniowego zgazowania 
karbonizatów z uwzględnieniem struktury porowatej. II część ob-
rad otworzył prof. dr hab. inż. Marek Ściążko. Zaprezentowano 
następujące referaty: „Kinetyka reakcji utlenienia i redukcji nie-
standardowych nośników tlenu dla celów chemicznej pętli tlenkowej” 
(dr Ewelina Ksepko); „Kinetyka absorpcji ditlenku węgla z wykorzy-
staniem MEA” (mgr inż. Andrzej Wilk); „Kinetyka oksyspalania kar-
bonizatów węglowych w warunkach podwyższonego ciśnienia” (referat 
wygłosił mgr inż. Piotr Babiński); „Metodyka oceny reaktywności sor-
bentów wapniowych wobec SO2 z zastosowaniem metody TGA” (dr inż. 
Grzegorz Łabojko) i „Kinetyka procesów pirolizy i spalania biomasy” 
(dr inż. Agnieszka Plis).

Po referatach prof. dr hab. inż. Marek Ściążko, otworzył interesującą 
dyskusję mającą na celu próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące bliskiej 
relacji wielkości termodynamicznych z kinetycznymi. Na zakończenie 
konferencji głos zabrał prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski, który 
podsumował I Sympozjum Kinetyczne IChPW, wspominając o Kółku 
Kinetycznym działającym przy Instytucie; wspólnie z prof. dr hab. inż. 
Marek Ściążko podziękowali uczestnikom za przybycie.

Po zakończeniu wykładów zwiedzano laboratoria IChPW i CCTW; 
mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz oprowadził uczestników po halach 
technologicznych CCTW. Goście sympozjum zobaczyli m.in. instala-
cję chemiczną pętli tlenkowej oraz zgazowania węgla i biomasy.

 mgr inż. Wojciech UrbAńCzyK


