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Pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego przedstawili podczas
sympozjum dwa referaty: „Eoceñskie optimum klimatyczne
a powstanie z³ó¿ bursztynu ba³tyckiego” (B. S³odkowska,
J. Kasiñski i R. Kramarska) oraz „Kompleksowe badania budowy geologicznej i potencja³u mineralnego z³o¿a bursztynonoœnego w Górce Lubartowskiej” (K. Czury³owicz), a tak¿e
seriê piêciu plakatów poœwiêconych górnictwu holoceñskich,
plejstoceñskich i paleogeñskich z³ó¿ bursztynu ba³tyckiego
w przesz³oœci i obecnie (A. Ma³ka i R. Kramarska).
Na zakoñczenie sympozjum prof. dr hab. Barbara
Kosmowska-Ceranowicz z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, kreatorka spotkañ naukowych od 20 lat towarzy-

sz¹cych targom bursztynu, podsumowa³a wyniki obrad
i wraz z dyrektorem projektów „Amberif” Ew¹ Rachoñ
zaprosi³a na kolejne, 21. spotkanie badaczy bursztynu.
Z okazji sympozjum wydrukowano tom abstraktów
w jêzyku angielskim – „The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits – Collection – The
Market. Gdañsk, Poland 22–23.03.2013” (red. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Wies³aw Gier³owski i El¿bieta Sontag) – zawieraj¹cy 54 w ró¿nym stopniu rozszerzone streszczenia referatów i posterów. Publikacja zosta³a wydana
przez Miêdzynarodowe Targi Gdañskie.
Regina Kramarska

XXII Poznañskie Konwersatorium Analityczne
z cyklu Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek
i Oznaczania Œladowych Iloœci Pierwiastków
Poznañ, 4–5.04.2013
Jak ka¿dego roku, w pierwszym tygodniu po œwiêtach
wielkanocnych, profesor Henryk Matusiewicz otworzy³
obrady Poznañskiego Konwersatorium Analitycznego. Politechnika Poznañska (Wydzia³ Technologii Chemicznej) ju¿
po raz 22 goœci³a uczestników konferencji. W trakcie dwudniowego konwersatorium prelegenci zaprezentowali siedem wyk³adów plenarnych i trzy komunikaty. Uczestnicy
mogli zapoznaæ siê z 56 plakatami. Nie zabrak³o tak¿e
reprezentantów firm oferuj¹cych sprzêt oraz odczynniki
chemiczne, a tak¿e wydawnictw. Przedstawiciele Centralnego Laboratorium Chemicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
zaprezentowali plakat pt. „Metoda ICP-MS w analizie osadów jeziornych. Oznaczanie pierwiastków ziem rzadkich”
(D. Karmasz, J. Retka).
Tematyka wyst¹pieñ i posterów by³a bardzo zró¿nicowana. Autorów szczególnie zainteresowa³ wyk³ad dr. hab.,
prof. UAM Paw³a Niedzielskiego pt. „Tandemowe po³¹czenie spektrofotometrii UV-Vis i p³omieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w badaniach specjacji ¿elaza”
(P. Niedzielski, L. Kozak, W. Wachowiak – Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, Poznañ, Pi³a). Przedstawione zosta³o po³¹czenie dwu znanych wczeœniej (od lat 50. XX w.)
metod analitycznych do równoczesnego oznaczania zawartoœci wybranych form ¿elaza w ekstraktach próbek osadów
i gleb. Takie tandemowe po³¹czenie umo¿liwia oznaczenie
Fe(II) i Fe(III) oraz ¿elaza ca³kowitego. Jako przyk³ad
jego praktycznego zastosowania prof. Niedzielski przybli¿y³ badania frakcji osadów powodziowych naniesionych
przez Wartê. Zainteresowanie wzbudzi³y tak¿e wyst¹pienia

dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania grafenu i tlenku grafenu jako sorbentów stosowanych do zatê¿ania pierwiastków œladowych: „Grafen jako nowy sorbent w chemii
analitycznej” (R. Sitko, E. Turek, B. Zawisza – Uniwersytet Œl¹ski, Katowice) i „Nanomateria³y wêglowe jako nowe
sorbenty do zatê¿ania pierwiastków œladowych” (B. Zawisza, R. Sitko – Uniwersytet Œl¹ski, Katowice). Ta, stosunkowo niedawno odkryta, odmiana alotropowa wêgla otwiera
nowe mo¿liwoœci ekstrakcji czy mikroekstrakcji do fazy
sta³ej. Przedstawiciel wydawnictwa 2THETA zaprezentowa³ now¹ ksi¹¿kê „Chemical elements – compendium”.
Publikacja wydaje siê byæ ciekawym i ca³oœciowym zbiorem danych dotycz¹cych 103 pierwiastków. Omówiono
w niej m.in. historiê, w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne
poszczególnych pierwiastków, ale tak¿e metody analityczne wykorzystywane do ich oznaczania. Po pierwszym
dniu obrad uczestnicy kontynuowali wymianê doœwiadczeñ oraz gor¹ce dyskusje w czasie uroczystego spotkania
towarzyskiego. Tegoroczne konwersatorium zakoñczy³y
tradycyjne p¹czki oraz wrêczenie nagród za najlepsze plakaty. Tym razem komisja doceni³a prace wykonane przez trzy
zespo³y koordynowane odpowiednio przez dr hab. Halinê
Polkowsk¹-Motrenko (Instytut Chemii i Techniki J¹drowej,
Warszawa), dr hab., prof. P£ Ma³gorzatê Iwonê Szynkowsk¹ (Politechnika £ódzka, £ódŸ) oraz prof. dr. hab. Henryka
Matusiewicza (Politechnika Poznañska, Poznañ).
Materia³y dotycz¹ce XXII Poznañskiego Konwersatorium Analitycznego s¹ dostêpne na stronie internetowej
http://www2.fct.put.poznan.pl/konw2013.htm.
Dorota Karmasz & Jacek Retka

Sprostowanie
W sprawozdaniu z szeœædziesiêciolecia Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Prz. Geol., 61: 161) b³êdnie podano nazwisko nowej
sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pani Teresy Oszczepalskiej. Przepraszamy.
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