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wygłosili prof. Piotr Stepnowski 
z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. 
Olivera Đuragić z University of 
Novi Sad oraz prof. Wojciech Wolf 
z Politechniki Łódzkiej. Wygłoszono 
ponadto 16 komunikatów w dwóch 
równolegle odbywających się se-
sjach. Przed zaplanowaną w drugiej 
części dnia sesją posterową uczest-
nicy odwiedzili Centrum Nauki 
i Techniki EC1, poznając z przewod-
nikiem goszczącą ich Łódź.

Wykład plenarny drugiego 
dnia obrad wygłosił dr Seppo 
Hellsten z Finnish Environment 
Institute w Oulu (Finlandia) oraz 
prof. Ewa Bulska z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Gość z Finlandii 
mówił o wpływie wód kopalnia-
nych na środowisko, a prof. Bulska 
przedstawiła badania związane 
z biostymulacją zwiększającą war-
tość odżywczą wybranych roślin. 
Dalsza część dnia należała do Sesji 
Młodych, którą otworzyła swoim 
wykładem dr Barbara Kubičková 
z Masaryk University w Brnie (Cze-
chy). Dziewiętnastu młodych na-
ukowców, prezentując swoje wyni-
ki badań walczyło o trzy nagrody za 
najlepsze ustne wystąpienia.

Po dwóch dniach owocnych 
obrad organizatorzy zaprosili gości 
do restauracji Browar Księży Młyn 
na przyjęcie, godne naukowej 
wagi konferencji. Podejmowano 
rozmowy na różne tematy i snuto 
plany na przyszłość. Panowała 
wspaniała atmosfera, podkreślana 
doskonałą muzyką porywającą 
do tańca. 

Spotkanie towarzyskie nie prze-
szkodziło w punktualnym rozpo-
częciu porannej sesji naukowej. 
Rozpoczął ją wykład plenarny dr. 
Kurta Rossentratera z Iowa State 
University pt. Using Life Cycle 
Assessment to Better Understand 
Environmental Impacts of Bio-
processing Systems. Wygłoszono 
również inspirujące wykłady au-
torstwa prof. Ljiljany V. Mojović 
(University of Belgrade), prof. 
Janusza Igrasa i dr hab. Marcina 
Konkola (Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych w Puławach), prof. 
Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz 
(Uniwersytet w Białymstoku), dr 
hab. Beaty Krasnodębskiej-Ostrę-
ga (Uniwersytet Warszawski) i prof. 
Rajmunda Michalskiego (PAN 
w Zabrzu).

Nagrody dla młodych 
naukowców

Za najlepsze komunikaty ustne 
uznano trzy niezależne wystąpie-
nia młodych badaczy z Francji: 
Hiby Zind, Yary Arbid oraz Olhy 
Matviichuk. Za najciekawsze po-
stery jury uznało prace, które za-
prezentowali: Filipe Rocha (Portu-
galia), Lisa Shearer (Anglia), Franja 
Prosenc (Słowenia), Jakub Gruszka 
(Polska), Magdalena Gajek (Polska), 
Pablo Irizar (Hiszpania), Jovana 
Orlić (Serbia) i Eduardo Rodríguez 
de San Miguel (Meksyk). 

Troje doktorantów: Filipe Ro-
cha (University of Porto), Balpreet 
Kaur (Tallinn University of Tech-
nology) oraz Tahereh Soleyma-
ni Angili (Politechnika Łódzka) 
uczestniczyło w konferencji dzięki 
stypendiom ufundowanym przez 
Association of Chemistry and the 
Environment.

Organizację kolejnej konferen-
cji EMEC21 wygrała Serbia i miasto 
Nowy Sad, uznane za Europejską 
Stolicę Kultury w 2021 roku.
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Tematyka koncentrowała się na otrzymywaniu 
i właściwościach polimerów włóknotwórczych, me-
todach syntezy włókien chemicznych oraz wykorzy-
stywaniu tych materiałów do otrzymywania wyrobów 
włókienniczych o specjalnych zastosowaniach. 

Konferencja gościła naukowców z Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechnik 
w Kownie, Libercu i Stambule, Instytutu Przemysłu 
Skórzanego, a także Polskiego Związku Hodowców 
Alpak. Wśród wielu wątków naukowych konferencji 
dominowała tematyka dotycząca wytwarzania włó-
kien z polimerów z dodatkami funkcjonalizującymi, 

a także modyfikowania warstwy wierzchniej włókien. 
Szeroko prezentowano badania właściwości teksty-
liów specjalnych, takie jak przewodnictwo, antybak-
teryjność oraz izolacyjność termiczna. 

Specjalna sesja konferencji poświęcona była 
zmarłemu przedwcześnie prof. Andrzejowi Demso-
wi, byłemu pracownikowi Katedry Chemii Fizycznej 
Polimerów w trzydziestą rocznicę śmierci. Postać tę 
przypomina dr Katarzyna Dems-Rudnicka w artykule 
na str. 36.

Włókna o wielu zastosowaniach
Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła 
się dziesiąta konferencja naukowa Central European Conference Fibre Grade 
Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles. 
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