
VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej
pod has³em Analityka dla spo³eczeñstwa XXI wieku

Kraków, 4–9.07.2010

Analityka dla spo³eczeñstwa XXI wieku – pod takim
has³em odby³a siê ósma ju¿ konferencja chemii analitycznej.
Ogólnopolskie spotkania chemików analityków maj¹ miej-
sce co piêæ lat (z przerwami) od 1951 r., kiedy to odby³a siê
I Polska Konferencja Chemii Analitycznej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Wiktora Kemuli. Historyczny zarys polskich
konferencji z perspektywy 60 lat przedstawi³ podczas
wyk³adu inauguracyjnego prof. dr hab. Adam Hulanicki.

Tegoroczne spotkanie odby³o siê w Krakowie, w Audy-
torium Maximum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Patronat
honorowy objêli: minister nauki i szkolnictwa wy¿szego
Barbara Kudrycka, rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego
Karol Musio³ i prezydent miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski. W sk³ad komitetu honorowego weszli: wojewo-
da ma³opolski Stanis³aw Kracik, marsza³ek województwa
ma³opolskiego Marek Nawara, prezes Polskiej Akademii
Nauk Micha³ Kleiber, prezes Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci Andrzej Bia³as, prezes Polskiego Towarzystwa Che-
micznego Bogus³aw Buszewski, prezes Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego Jacek
Kijeñski, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Antoni Taj-
duœ, rektor Politechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak,
dyrektor Instytutu Ekspertyz S¹dowych im. prof. dr. Jana
Sehna Maria Ka³a. Komitet naukowy, na którego czele sta³
prof. dr hab. Jacek Namieœnik, sk³ada³ siê z wybitnych
przedstawicieli polskiej nauki. Za organizacjê odpowiada³
zespó³ pod kierunkiem prof. dr. hab. Paw³a Koœcielniaka.
G³ównymi sponsorami krakowskiego spotkania by³y firmy
PerkinElmer, Candela oraz LECO. Patronat medialny
objê³o czasopismo Analityka.

Ze wzglêdu na olbrzymi zakres tematyczny obrady, w
których udzia³ wziê³o ponad 500 osób, podzielone zosta³y
na 13 sekcji. Podczas tegorocznej konferencji zadebiuto-
wa³a – jako oddzielna sekcja – analityka kryminalistyczna.
W czasie trwania konferencji odby³o siê tak¿e VII Ogólno-
polskie Sympozjum pt. Analiza przep³ywowa. W ci¹gu
szeœciu dni obrad wyg³oszono 55 wyk³adów (w tym 11 ple-
narnych) i 108 komunikatów oraz zaprezentowano 370
plakatów. Nie zabrak³o tak¿e warsztatów naukowo-prak-
tycznych, które zosta³y zorganizowane przez firmy Perkin-
Elmer, AB SCIEX i Perlan Technologies. Organizatorzy
zadbali nie tylko o naukowy rozwój uczestników. By³o te¿
coœ dla ducha – koncert muzyki powa¿nej na dziedziñcu
Zamku na Wawelu, zwiedzanie królewskiego miasta oraz

spotkanie towarzyskie w Folwarku Zalesie, gdzie w niefor-
malnej atmosferze rozmowom i dyskusjom nie by³o koñca,
a tak¿e uroczysta kolacja w Komorze Warszawskiej kopal-
ni soli w Wieliczce.

W konferencji udzia³ wziêli tak¿e przedstawiciele PIG-
PIB, którzy zaprezentowali swoje dokonania badawcze w
formie plakatów:

� W. Bureæ-Drewniak, I. Jaroñ, J. Kucharzyk, W. Nar-
kiewicz & A. Pasieczna – Geochemia cyny w po³u-
dniowej czêœci Wy¿yny Œl¹skiej – zastosowane metody
analityczne;

� I. Jaroñ, J. Kucharzyk & W. Bureæ-Drewniak – Bada-
nie wp³ywów matrycowych na oznaczanie wybra-
nych pierwiastków w próbkach wód metod¹ ICP-
OES;

� I.A. Wysocka & E. Krzemiñska – Wykorzystanie
metody LA-ICP-MS do badania sk³adu chemicznego
granatów w celu rekonstruowania ewolucji meta-
morficznej ska³;

� E. Górecka, D. Karmasz & J. Retka – P³omieñ pod-
tlenek azotu-acetylen warunkiem uzyskania popraw-
nych wyników w technice FAAS;

� E. Grabiec-Raczak, M. Janasz, A. Sztuczyñska, R. Ja-
nica & J. Otwinowski – Wykorzystanie analizy fazy
nadpowierzchniowej (Headspace) i chromatografii
gazowej (GC/MS) dla okreœlenia zasiêgu ognisk za-
nieczyszczeñ wód podziemnych;

� E. Grabiec-Raczak, M. Janasz & M. Stasiuk – Chro-
matografia jonowa jako u¿yteczna technika w anali-
zie wód;

� A. Maksymowicz, D. Karmasz & J. Kucharzyk –
Badanie wybranych pierwiastków w i³ach poznañ-
skich po zastosowaniu ekstrakcji selektywnej;

� D. Karmasz, J. Retka & A. Maksymowicz – Technika
ICP-MS – narzêdzie do oceny zanieczyszczeñ ¿ywno-
œci wybranymi metalami.

Na zakoñczenie konferencji najlepsze wyst¹pienia oraz
plakaty uhonorowane zosta³y nagrodami i okolicznoœcio-
wymi dyplomami. Komitet Chemii Analitycznej PAN
poinformowa³ tak¿e, i¿ nastêpna konferencja odbêdzie siê
w 2015 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

Jacek Retka

X Miêdzynarodowa Konferencja z cyklu
Technologie Kontroli Gazów Cieplarnianych (GHGT-10)

Amsterdam, 19–23.09.2010

W dniach 19–23 wrzeœnia br. odby³a siê w Amsterda-
mie X Miêdzynarodowa Konferencja z cyklu Technolo-
gie Kontroli Gazów Cieplarnianych (10th International
Conference on Greenhouse Gas Control Technologies:
From research to reality – GHGT-10). Od 1997 r. spotkania

GHGT s¹ organizowane co dwa lata w krajach, z których
pochodz¹ cz³onkowie Programu Badañ i Rozwoju dla
Gazów Cieplarnianych Miedzynarodowej Agencji Energii
(IEAGHG – International Energy Agency – Greenhouse
Gas Research and Development Program). Stanowi¹ one
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