
PROGRAM KONFERENCJI  

FIZYKOCHEMIA GRANIC FAZ – METODY INSTRUMENTALNE 2019 

Godzina Poniedziałek 13.05.2019 
od 14.00 Rejestracja uczestników 

16.00-17.00 Podstawy i zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz Raman - szkolenie prowadzone przez 
firmę Bruker (sala 2) 

17.00-18.00 Reologia w pigułce i analiza wielkości cząstek metodą DLS - szkolenie prowadzone przez 
firmę Anton Paar (sala 2) 

18.30 Kolacja powitalna 
 

Godzina Wtorek 14.05.2019 
6.30-8.30 Śniadanie dla gości hotelowych 

Otwarcie konferencji (sala 1) 
Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS; Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS 
9.00-9.30 Otwarcie konferencji 

Sesja I (sala 1) 
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska  

9.40-10.10 Wykład plenarny 
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski Dwutlenek węgla - surowiec przyszłości. 

10.10-10.35 Dr inż. Łukasz Klapiszewski Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe jako 
funkcjonalne domieszki do zapraw cementowych. 

10.35-10.50 Prof. dr hab. Robert Pietrzak 
Biowęgle aktywne otrzymane za pomocą aktywacji 
fizycznej pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej 
surowców roślinnych. 

10.50-11.05 Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM 
Wpływ wariantu ogrzewania na właściwości 
sorpcyjne i elektrochemiczne azotowanych węgli 
aktywnych uzyskanych z węgla brunatnego. 

11.05-11.20 Mgr Małgorzata Sęczkowska Zależności temperaturowe kinetyki i równowagi 
adsorpcji nitrofenoli na węglu aktywnym. 

11.20-11.35 Mgr inż. Agnieszka Szymaszek 
Aktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity 
modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako 
efektywne katalizatory procesu NH3-SCR. 

11.35-11.45 Mgr inż. Katarzyna Jedlińska Niespodzianka - "Antybiotykooporność - problem na 
nasze życzenie" 

11.45-12.05 Przerwa kawowa 
Sesja II (sala 1) 

Przewodnicząca: Dr hab. Joanna Kolmas 

12.05-12.30 Dr Anna Danielewicz 

Wpływ zastosowania wybranych systemów do 
operacyjnego leczenia skolioz wcześnie 
pojawiających się na poziom uwalnianych jonów 
metali do tkanek. 

12.30-12.55 Dr inż. Katarzyna Dopierała Monowarstwy Langmuira w badaniach układów o 
znaczeniu biomedycznym i farmaceutycznym. 

12.55-13.10 Dr hab. Renata Chałas, prof. UM 
Badania nad zastosowaniem metod 
mikrospektralnych w chemicznej analizie 
zmineralizowanych tkanek zębów. 

13.10-13.25 Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk Stabilność niekanonicznych form telomerycznego 
DNA badana przy użyciu dynamiki molekularnej. 

13.25-13.40 Dr Agnieszka Ostasz Supramolekularne kompleksy chemioterapeutyku  
z pirymidynową jednostką strukturalną. 

13.40-13.55 Dr inż. Rafał Głaszczka, "SHIM-
POL A.M. Borzymowski" 

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w 
chromatografii XXI w. 
DIA oraz DDA w najnowszych spektrometrach 
LCMS Shimadzu. 

14.00-15.00 Obiad 
  



Sesja III (sala 2) 
Przewodnicząca: Dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ 

12.05-12.30 Dr hab. Krzysztof Miecznikowski 
Reaktywność elektrokatalityczna wobec redukcji 
tlenu układów platynowych i nieplatynowych na 
bazie struktur grafenowych i grafenopodobnych. 

12.30-12.55 Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, 
prof. UMCS 

Zalety i ograniczenia adsorpcyjnej 
woltamperometrycznej metody oznaczania 
śladowych ilości Ti(IV) w wodach środowiskowych. 

12.55-13.10 Dr hab. Agnieszka Królicka Wykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych  
z fazy gazowej w woltamperometrii. 

13.10-13.25 Dr hab. Marek Zieliński, prof. UŁ Wybrane elementy magnetochemii, magnetostatyki  
i magnetohydrodynamiki. 

13.25-13.40 Dr Ewa Miękoś Reakcje elektrochemiczne kwercetyny i kompozyty 
polimerowe w stałym polu magnetycznym. 

13.40-13.55 Mgr Wojciech Kaźmierski,  
Bruker Polska Sp. z o.o. 

Prezentacja profilu działalności firmy Bruker. 
Prezentacja najnowszej aparatury Firmy NETZSCH. 

14.00-15.00 Obiad 

16.00-19.00 Wycieczka - Zwiedzanie najciekawszych zabytków lubelskiego Starego Miasta oraz 
Podziemi Browaru Perła połączone z degustacją piwa. 

20.00 Bankiet 
  



Godzina Środa 15.05.2019 
6.30-8.30 Śniadanie dla gości hotelowych 

Sesja IV (sala 1) 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Chibowski 

10.00-10.30 Wykład plenarny 
Prof. dr hab. Izabela Nowak 

Wpływ metali przejściowych na charakterystykę  
i aktywność katalityczną mezoporowatych sit 
molekularnych. 

10.30-10.55 Dr inż. Katarzyna Siwińska-
Ciesielczyk 

Zmodyfikowane formy ditlenku tytanu  
o zdefiniowanych właściwościach 
fotokatalitycznych. 

10.55-11.10 Prof. dr hab. Zygmunt 
Sadowski 

Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych 
na biosyntezę i właściwości nanocząstek miedzi. 

11.10-11.25 Dr inż. Agnieszka 
Kołodziejczak-Radzimska 

Aktywność enzymatyczna układu biokatalitycznego 
ZrO2-SiO2/enzym w wybranych reakcjach 
modelowych. 

11.25-11.40 Mgr Paweł Wojda, Anton Paar 
Poland Sp. z o.o. 

Nowoczesne standardy charakteryzacji materiałów 
porowatych oraz innowacyjna aparatura do pomiaru 
wielkości cząstek i badań reologicznych. 

11.40-12.00 Przerwa kawowa 
Sesja V (sala 2) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk 

10.00-10.25 Prof. dr hab. Marek Majdan 
Periodyczność właściwości chemicznych 
lantanowców w świetle badań sorpcji na glinie 
czerwonej. 

10.25-10.50 Dr Damian Nieckarz 
Symulacje komputerowe Monte Carlo 
samoorganizacji wieloramiennych cząsteczek 
organicznych na powierzchniach płaskich. 

10.50-11.05 Dr hab. Paweł Szabelski,  
prof. UMCS 

Modele ziarniste powierzchniowej samoorganizacji 
cząsteczek funkcjonalnych. 

11.05-11.20 Dr Anna Wołowicz Sorpcja jonów cynku(II) z roztworów wodnych na 
sorbentach różnego typu. 

11.20-11.35 Dr Anna Kunert,  
Spectro-Lab Sp. z o.o. 

Rozwiązania do charakterystyki katalizatorów i 
badań sorpcyjnych. 

11.35-12.00 Przerwa kawowa 
Sesja VI (sala 1) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski 

12.00-12.25 Dr Magdalena Greluk Katalizatory kobaltowe i niklowe do otrzymywania 
wodoru w reakcji reformingu parowego etanolu. 

12.25-12.40 Mgr Katarzyna Kałahurska 
MCM-56 jako katalizator reakcji alkilowania 
Friedela-Craftsa z udziałem dużych cząsteczek 
organicznych. 

12.40-12.55 Dr inż. Bogdan Samojeden 
Wermikulity modyfikowane metalami d-
elektronowymi jako katalizatory w procesach 
DeNOx. 

12.55-13.10 Dr Katarzyna Antoniak-Jurak Materiały Zn-Al-La otrzymywane z LDHs - synteza 
i ocena właściwości fizykochemicznych. 

13.10-13.25 Dr Danuta Tomczyk Wpływ podstawnika na mechanizm utleniania 
kompleksów Ni(II) z zasadami Schiffa typu N2O2. 

13.25-13-45 Spectro-Lab, dr Anna Kunert Rozwiązania analityczne w charakterystyce 
katalizatorów i fazy gazowej. 

13.45-15.00 Obiad 
Sesja VII (sala 2) 

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS 

12.00-12.25 Prof. dr hab. Bronisław 
Jańczuk Kąt zwilżania a adsorpcja surfaktantów. 

12.25-12.50 Dr hab. Renata Łyszczek,  
prof. UMCS 

Nowe kompleksy jednordzeniowe metali 
przejściowych z Safirinium Q i Safirinium P. 

12.50-13.15 Dr hab. Paweł Kozyra Adsorpcja reaktywna widziana metodami 
modelowania molekularnego. 



13.15-13.30 Mgr Mateusz Gargol 
Wykorzystanie materiałów odpadowych jako 
wypełniaczy w kompozytach polimerowych na bazie 
epoksydów. 

13.30-13.45 Mgr Przemysław Nowakowski 
Wzrost dawki promieniowania UV na stopień 
migracji fotoinicjatora 4-fenylobenzofenonu  
z opakowania do żywności. 

13.45-15.00 Obiad 

15.00-16.00 Sesja posterowa I 
Przewodniczący: dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM 

Sesja VIII (sala 1) 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Robert Pietrzak 

16.00-16.15 Prof. dr hab. Janusz 
Ryczkowski 

FT-IR/PAS – symbioza zjawisk termicznych  
i spektroskopii. 

16.15-16.30 Dr hab. Wojciech Gac,  
prof. UMCS 

Dezaktywacja nośnikowych katalizatorów 
niklowych uwodornienia CO2 do metanu. 

16.30-16.45 Dr hab. Krzysztof Nieszporek, 
prof. UMCS 

Czynniki determinujące proces separacji gazów 
nanoporowatym grafenem. 

16.45-17.00 Dr Wiesław Próchniak 
Zastosowanie metod analizy termicznej  
w badaniach właściwości materiałów katalitycznych  
i sorpcyjnych. 

17.00-17.25 Mgr inż. Agnieszka Nowacka Wpływ rodzaju warunków sieciowania na lepkość 
dynamiczną polimerów krzemoorganicznych. 

Sesja IX (sala 2) 
Przewodniczący: Dr hab. Tomasz Wasilewski, prof. UTH 

16.00-16.15 Dr hab. inż. Gabriel Borowski, 
prof. PL 

Skuteczność redukcji substancji niebezpiecznych  
w odpadach wiertniczych. 

16.15-16.30 Dr hab. inż. Tomasz Garbacz, 
prof. PL 

Swobodna energia powierzchniowa modyfikowanej 
powłoki kabla. 

16.30-16.45 Mgr Marta Goliszek Synteza i ocena właściwości biokompozytów  
z ligniną. 

16.45-17.00 Mgr Michał Chodkowski 
Zwilżalność modyfikowanych powierzchni 
hydrofobowych otrzymanych na bazie 
tetraetoksysilanu. 

17.00-17.15 Mgr Ewa Broda Synteza i fizykochemiczne właściwości 
kompozytów hydroksyapatytu i wybranych glin. 

19.00 Kolacja wyjazdowa - Wąwolnica, Restauracja Rozanna 
  



Godzina Czwartek 16.05.2019 
6.30-8.30 Śniadanie dla gości hotelowych 

Sesja X (sala 1) 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Zygmunt Sadowski 

9.30-10.00 
Wykład plenarny 
Prof. dr hab. inż. Piotr 
Warszyński 

Analiza wielowarstwowych filmów kazeinowo-
polipeptydowych metodami elipsometrii, mikrowagi 
kwarcowej i spektroskopii ATR-FTIR. 

10.00-10.25 Dr Grzegorz Wójcik Usuwanie jonów chromu(VI) i (III) za pomocą 
jonitu chelatującego. 

10.25-10.40 Mgr Lucyna Żurawek Silicen – nowy materiał w dwuwymiarowym 
świecie. 

10.40-10.55 Mgr Karolina Grzybowska 
Kwazi-równowagowa termodesorpcja 
węglowodorów jako metoda badania porowatości 
ciał stałych. 

10.55-11.10 Mgr Małgorzata Kabat 
Otrzymywanie oraz charakterystyka 
fizykochemiczna emulsji wytworzonych przy 
użyciu wybranych biosurfaktantów. 

11.10-11.40 Przerwa kawowa 
Sesja XI (sala 2) 

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś 

9.30-9.55 Dr hab. Anna Nowicka 

Połączenie związku przeciwnowotworowego  
z nanokryształami nieorganicznych 
półprzewodników sposobem na wzmocnienie 
cytotoksyczności wobec komórek nowotworowych  
i działanie ochronne względem komórek 
prawidłowych. 

9.55-10.20 Dr hab. Marcin Sobczak 
Inteligentne nośniki leków przeciwnowotworowych 
zdolnych do uwalniania substancji czynnych z 
zaprogramowaną kinetyką. 

10.20-10.35 Dr Paweł Wolski 
Charakterystyka struktury dendrymerów PAMAM 
zaadsorbowanych na powierzchni złota. Badania 
dynamiką molekularną. 

10.35-10.50 Dr hab. Radosław Zaleski, 
prof. UMCS 

Badanie właściwości wody ograniczonej w 
nanoprzestrzeniach za pomocą spektroskopii 
czasów życia pozytonów. 

10.50-11.05 Mgr Klaudia Woźniak 
Badanie monowarstw lipidowo-peptydowych w 
układach hybrydowych z chitozanem na podłożu 
polimerowym. 

11.05-11.40 Przerwa kawowa 
Sesja XII (sala 1) 

Przewodniczący: dr hab. Marcin Sobczak 

11.40-12.05 Dr hab. Joanna Kolmas Badania właściwości fizykochemicznych 
fosforanów wapnia o znaczeniu biologicznym. 

12.05-12.30 Dr Maciej Chotkowski Charakterystyka procesu redukcji jonów TcO4
-  

w wybranych układach. 

12.30-12.45 Mgr Marek Dachniewicz 

Dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów 
(RHEED) i skaningowa mikroskopia tunelowa 
(STM) w badaniach ultracienkich warstw Sb na 
powierzchni Si(111)-(6x6)Au. 

12.45-13.00 Mgr inż. Monika Michalak Badania stabilności zawiesin na bazie Al2O3 i Al2O3 
+ TiO2, dedykowanych do natryskiwania cieplnego. 

13.00-13.15 Dr hab. Katarzyna  
Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS 

Przykładowe zastosowania woltamperometrii w  
analizie substancji biologicznie aktywnych. 

13.30-15.00 Obiad 
  



Sesja XIII (sala 2) 
Przewodniczący: Dr hab. Anna Nowicka 

11.40-12.05 Dr hab. Cecylia Wardak 
Wpływ budowy i właściwości substancji aktywnej 
membrany na parametry analityczne elektrod 
jonoselektywnych. 

12.05-12.30 Dr hab. Jolanta Nieszporek 
Katalityczny wpływ vetranalu na kinetykę 
elektroredukcji jonów Zn2+ w roztworach NaClO4  
w aspekcie efektu cap-pair. 

12.30-12.45 Dr Mateusz Ochab 

Zastosowanie stałej elektrody ołowiowej do 
oznaczeń jonów metali i związków biologicznie 
aktywnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii 
stripingowej. 

12.45-13.00 Dr Iwona Gęca 
Stałe metaliczne mikroelektrody bizmutowe  
i ołowiowe w woltamperometrii stripingowej 
wybranych związków organicznych. 

13.00-13.15 Mgr inż. Katarzyna Jedlińska Bi-pasmowa mikroelektroda srebrna. 
13.30-15.00 Obiad 

15.00-16.00 Sesja posterowa II 
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski 

16.00-16.30 Zebranie członków Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem 
(sala 2), Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS 

18.30 Kolacja grillowa 
  



Godzina Piątek 17.05.2019 
6.30-8.30 Śniadanie dla gości hotelowych 

Sesja XIV (sala 1) 
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński 

9.30-10.00 Wykład plenarny 
Prof. dr hab. Emil Chibowski 

Problemy wyznaczania potencjału elektrokinetycznego z 
pomiarów ruchliwości elektroforetycznej. 

10.00-10.15 Mgr Gracja Fijałkowska Wpływ adsorpcji poliakryloamidu anionowego na 
akumulację jonów ołowiu(II) na powierzchni kaolinitu. 

10.15-10.30 Mgr Magdalena Szaniawska 
Dwuskładnikowe mieszaniny surfaktantów niejonowych 
typu Kolliphor - właściwości adsorpcyjne i 
objętościowe. 

10.30-10.45 Mgr Karolina Szymanek 
Badanie adsorpcji jonów wapnia na powierzchni tlenku 
glinu z wykorzystaniem wapniowej elektrody 
jonoselektywnej. 

10.45-11.00 Mgr Agata Wiertel-Pochopień 
Stabilność filmów zwilżających tworzonych przez 
pęcherzyk uderzający w powierzchnię kwarcu w 
roztworach kationowych surfaktantów. 

11.00-11.20 Przerwa kawowa 
Sesja XV (sala 1) 

Przewodniczący: dr hab. Ewa Skwarek 

11.20-11.35 Mgr Agata Ładniak Wpływ chitozanu, TiO2 i kwasu hialuronowego na 
właściwości modelowej błony bakteryjnej. 

11.35-11.50 Mgr Rafał Olchowski Modyfikowane mezoporowate nanomateriały węglowe 
jako adsorbenty jonów As(V). 

11.50-12.05 Mgr Ewelina Polska-Adach 
Usuwanie barwników kwasowych, bezpośrednich i 
reaktywnych z roztworów wodnych na sorbencie 
poliakrylowym. 

12.05-12.20 Mgr Waldemar Kaliszczak 
Wpływ azatiopryny na parametry warstwy podwójnej 
granicy faz Hg/chlorany(VII) w obecności surfaktantów 
niejonowych. 

12.20-12.35   
Zakończenie konferencji (sala 1) 

Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS; Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS 

12.35-13.00 Podsumowanie konferencji 
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze wystąpienia ustne i postery 

13.00-14.00 Obiad 
 

  



Sesja posterowa I 

Adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych 

A1. Wpływ pola magnetycznego na napięcie powierzchniowe anionowego i kationowego roztworu 
surfaktantu – Emil Chibowski 

1. Ocena wpływu wybranych podłoży mineralnych na zdolności akumulacyjne ołowiu w Triticum 
aestivum – Eliza Blicharska 

2. Badanie mechanizmu stabilności wodnych suspensji tlenków metali w obecności 
wielkocząsteczkowych poliakryloamidów jonowych – Stanisław Chibowski 

3. Badania podatności na pęcznienie polimerowych mikrosfer z dodatkiem ligniny kraft – Marta Goliszek 

4. Mezoporowate materiały węglowe modyfikowane grupami aminowymi jako potencjalne nośniki 
losartanu potasu – Joanna Gościańska 

5. Adsorpcja tetracykliny na powierzchni pomarszczonych mezoporowatych materiałów węglowych – 
Joanna Gościańska 

6. Badanie właściwości adsorpcyjnych i stabilizacyjnych układu fukoidyna/nano-tlenek glinu –  
Jakub Matusiak 

7. Wpływ dodatku fukoidyny na wartość potencjału dzeta wodnej suspensji tlenku glinu – Jakub Matusiak 

8. Właściwości powierzchniowe żeli żelatynowych otrzymywanych na powierzchni szkła aktywowanego 
przy użyciu zimnej plazmy – Stanisław Mleko 

9. Symulacje komputerowe Monte Carlo samoorganizacji cząsteczek 1,3,5-trikis(4′-karboksylofenylo)-
2,4,6-trikis(4′-tert-butylofenylo)-benzenu (1) na powierzchni Au(111) – Damian Nieckarz 

10. Synteza zeolitu Na-X i jego właściwości sorpcyjne względem CO2 – Rafał Panek 

11. Kinetyka sorpcji błękitu reaktywnego 21 na anionicie słabo zasadowym – Ewelina Polska-Adach 

12. Elektrochemiczne badania wczesnych etapów nukleacji węglanu wapnia – Marzena Prus 

13. Badania gęstości i lepkości surfaktantów niejonowych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym – 
Magdalena Szaniawska 

14. Właściwości agregacyjne dwuskładnikowych mieszanin surfaktantów anionowych – Katarzyna 
Szymczyk 

15. Nanokompozyty MWCNT/PDMS: hydrofobowość i właściwości morfologiczne – Konrad Terpiłowski 

16. Wpływ pH na właściwości pian otrzymywanych z dyspersji preparatów białek serwatkowych –  
Marta Tomczyńska-Mleko 

17. Sodalit jako adsorbent jonów litu z roztworu wodnego – badania wpływu modyfikacji powierzchni 
zeolitu poli(kwasem akrylowym) – Teresa Urban 

18. Wpływ początkowego pokrycia adsorpcyjnego na powierzchni pęcherzyka na kinetykę wyciekania 
filmów zwilżających – Agata Wiertel-Pochopień 

19. Adsorpcja jonów kwasu jabłkowego na granicy faz hydroksyapatyt/roztwór elektrolitu – Ewa Skwarek 

20. Badanie wpływu czasu działania pola magnetycznego na właściwości fizykochemiczne wody – Dariusz 
Sternik 

21. Badanie właściwości termicznych miodów – Dariusz Sternik 

22. Stabilność suspensji kaolinitu w obecności kationowych flokulantów glebowych –  
Małgorzata Wiśniewska 

23. Oddziaływanie saponin z modelowymi błonami biologicznymi – Kamil Wojciechowski 

24. Antybakteryjne polimery kationowe - Kamil Wojciechowski 

25. Zastosowanie dynamiki molekularnej w badaniach wymuszonych zmian w niekanonicznych formach 
DNA - Patrycja Wojtoń 

26. Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej – Anna Wołowicz  

https://fgf.umcs.pl/content/ocena-wp%C5%82ywu-wybranych-pod%C5%82o%C5%BCy-mineralnych-na-zdolno%C5%9Bci-akumulacyjne-o%C5%82owiu-w-triticum
https://fgf.umcs.pl/content/ocena-wp%C5%82ywu-wybranych-pod%C5%82o%C5%BCy-mineralnych-na-zdolno%C5%9Bci-akumulacyjne-o%C5%82owiu-w-triticum
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