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W roku 2010 członkowie Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego „Hybryda” byli uczestnikami, jak i organizatorami wielu interesujących 
zjazdów, konferencji, pikników, czy wykładów. 

W dniach 7 – 11 kwietnia 2010 dwaj członkowie naszej Sekcji – Łukasz Dąbrowski i Michał 
Laskowski – uczestniczyli w Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, który w tym roku odbył się w Sokolcu (Góry Sowie). Obaj 
przedstawili referaty związane z realizowanymi w ramach pracy dyplomowej badaniami 
naukowymi. 

Ograniczony budżet Sekcji w kończącym się właśnie roku rozliczeniowym uniemożliwił 
wydelegowanie członków na XXXII Ogólnopolską Szkołę Chemii, która rozpoczynała się 
jeszcze w tym samym miesiącu. Andrzej Okuniewski zdecydował się jechać pomimo tego 
finansując wyjazd z własnych środków. Konferencja pod hasłem „Repetitio est mater 
studiorum” odbyła się w dniach 30 kwietnia – 4 maja w położonej blisko granicy z Czechami 
miejscowości Pokrzywna. 

Prosto z Pokrzywnej Andrzej Okuniewski udał się do Częstochowy, gdzie dojechał także 
drugi członek – Michał Laskowski. Tu, na Akademii im. Jana Długosza, w dniach 6 – 7 maja 
odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych 
i Młodych Naukowców „Wielowymiarowość i Perspektywy Nauki za Progiem XXI Wieku”. 
Popularnonaukowe referaty członków Sekcji odbyły się w ramach jednej z pięciu sekcji 
tematycznych nazwanej „Uznane idee i nowe hipotezy w naukach matematyczno-
przyrodniczych”. 



Niewiele czasu minęło, jak w Białymstoku rozpoczęło się Ogólnopolskie Mikrosympozjum 
Chemików „Chemia – przyszłość zaczyna się dziś”. W dniach 21 – 24 maja uczestniczyli 
w nim Tomasz Gruszczyk i Andrzej Okuniewski. Dzień wcześniej w równoległej, VIII 
Środowiskowej Konferencji Chemików w Białymstoku uczestniczył Dziekan Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. W trakcie 
Mikrosympozjum zaprezentowaliśmy jeden referat i jeden poster, który to został nagrodzony 
przez organizatorów. 

Pod koniec maja członkowie Sekcji, jak co roku, brali udział w organizacji Bałtyckiego 
Festiwalu Nauki. Był to już VIII Festiwal, w ramach którego tradycyjnie w festiwalową 
sobotę, 29 maja, przedstawiliśmy wykład „Biotechnologia – z czym to się je?” oraz 
zorganizowaliśmy piknik naukowy „Chemia kuchenna” cieszący się niezmiennie ogromnym 
zainteresowaniem zarówno ze strony młodszych uczestników, jak i ich opiekunów. 

Tak zakończył się rok akademicki 2009/10. Prace Sekcji zostały wznowione po przerwie 
wakacyjnej. 29 września członkowie spotkali się na zebraniu inauguracyjnym, podczas 
którego ustalono plany na semestr zimowy. Zarząd Sekcji na ten rok akademicki został 
wybrany jeszcze w roku poprzednim ze względu na niemożność pełnienia funkcji 
Przewodniczącego przez Łukasza Dąbrowskiego. Ustanowiono Zarząd Sekcji w składzie: 

• Przewodniczący: Katarzyna Kryszczuk 
• Zastępca Przewodniczącego: Magda Gerigk 
• Sekretarz: Jakub Grynda 
• Skarbnik: Michał Laskowski 

Mgr inż. Andrzej Okuniewski został zaproponowany na nowego Opiekuna Sekcji w miejsce 
dr inż. Anny Mietlarek-Kropidłowskiej. 

Tradycją jest, że członkowie Sekcji prowadzą jeden z pierwszych wykładów z Podstaw 
biotechnologii dla pierwszego roku kierunku Biotechnologia (u dr inż. Marii Tynek). Tak też 
było i w tym roku – wykład odbył się 5 października. 

3 listopada wieczorem odbyło się spotkanie rekrutacyjne. Zostało ono poprzedzone 
informacjami umieszczonymi w gablotach, jak również przekazanymi na wykładach dla 
pierwszego roku wszystkich kierunków. Przybyło 19 osób, które mogły zapoznać się 
z działalnością Sekcji. Wiele z nich zgłosiło chęć pomocy w organizacji różnych akcji 
w bieżącym roku akademickim, w tym także w projekcie „Rękawiczki”. Projekt ten ma na 
celu przetestowanie przydatności i odpowiedniości zastosowania różnego rodzaju rękawiczek 
ochronnych w konkretnych zadaniach laboratoryjnych. 

Czteroosobowa delegacja reprezentowała Sekcję na XXXIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii 
zorganizowanej przez Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego w Jastrzębiej 
Górze (Władysławowo). Szkoła odbyła się w dniach 10 – 14 listopada 2010 roku pod hasłem 
„Chemia naszą potęgą”. Andrzej Okuniewski i Michał Laskowski przedstawili referaty 



popularnonaukowe (ten drugi w języku angielskim), natomiast młodsi członkowie Zarządu 
Sekcji – Katarzyna Kryszczuk i Jakub Grynda – zaprezentowali postery (również o tematyce 
popularnonaukowej). 

Pod koniec roku uczestniczyliśmy w corocznym Zimowym Zjeździe Sekcji Studenckiej 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie, który odbył się 11 grudnia 2010. 
Wydelegowaliśmy czworo członków, niestety ze względu na okres chorobowy dotarł tylko 
jeden z nich – Andrzej Okuniewski. Szczęśliwie jeden z członków honorowych – Tomasz 
Gruszczyk – był w tym czasie w Warszawie i mógł również uczestniczyć w Zjeździe. 

 

Bardziej szczegółowe opisy wspomnianych wydarzeń  
znajdują się na stronie internetowej Sekcji pod adresem:  

http://ssptchem.pg.gda.pl/?s1=03. 
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