
PLAN KONFERENCJI 

XIX STUDENCKIE SPOTKANIA CHEMICZNE 

„Chemia w kulturze i sztuce” 

12 kwietnia 2018 – czwartek  

900 Rejestracja uczestników (sala 416 bud. A3)
 
930 – 1030  
Uroczyste otwarcie Studenckich Spotkań Chemicznych (sala 416 bud. A3) 
 
Koncert zespołu muzycznego z konkursem „Jaka to melodia” 
 

1030 – 1130 – I SESJA REFERATOWA (moderator: mgr inż. Katarzyna Jedlińska) 

PRELEGENT TEMAT WYSTĄPIENIA 
Marcelina Strzępek  „Kosmetyki – fanaberia czy element kultury?”
Natalia Merchut „Farmakologizacja wojny – historia narkotyków na polu bitwy”
Nikola Lenar „Chemia narkotyków , jako substancji oddziałujących na kulturę”
Aleksandra Jacak „Doping w sporcie i metody jego wykrywania” 

1130 – 1230 – SESJA PLAKATOWA (moderator: mgr inż. Bartosz Bartoszewicz) 

1230 – 1345 – II SESJA REFERATOWA  (moderator: mgr inż. Justyna Zuziak) 

Joanna Rybka „Suplement i odżywki dla sportowców”
Anna Zima „Prześwietlić sztukę czyli o fotografii rentgenowskiej” 
Natalia Mikołajczyk „Chemia obrazów – barwniki”
Karolina Maślanka „Chemia w fotografii”
Urszula Kosior „Fałszerstwo doskonałe - Vermeer i Meegeren” 

1345 – 1400 – przerwa kawowa 

1400 – 1500 – III SESJA REFERATOWA  (moderator: mgr Sylwia Dąbrowska) 

Martyna Warszewska „Fajerwerki, gra świateł -chemia, fizyka oraz sztuka?” 
Daria Szczepańska „Gwiazda Hollywood – chemia w efektach specjalnych” 
Barbara Turska „Ceramika artystyczna”
Małgorzata Filipek  „Chemia miłości”
Anita Pasko „Kolorowy zawrót głowy - o sukcesie farb do włosów” 

 

 

 



 

13 KWIETNIA 2018 – PIĄTEK 

 
900– 1000 Wykład plenarny wygłosi:  

Sebastian Górazdowski  
MS Spektrum 

(sala 416 bud. A3) 
 

1000 – 1015 – przerwa kawowa 

1015 – 1115 – IV SESJA REFERATOWA  (moderator: mgr inż. Justyna Ubysz) 

PRELEGENT  TEMAT WYSTĄPIENIA 

Iwona Krogulska „Sztuka na talerzu - kuchnia molekularna”
Radosław Porada „Chemia zapewnia chleb, dobrobyt oraz piękno” 
Szymon Wójcik „Materiały używane w instrumentach muzycznych” 
Malwina Bagnicka „Węgiel – źródło informacji o wieku znalezisk” 

1115 – 1130 – przerwa kawowa 

1130 – 1230 – V SESJA REFERATOWA  (moderator: dr inż. Małgorzata Suchanek) 

Marcelina Łysoń „Odkrywanie tajemnic egipskich mumii”
Karolina Swaczyna „Konserwacja zabytków, czyli perspektywy promieniowania 

jonizującego w zwalczaniu pasożytów i odnowie dzieł sztuki”
Katarzyna Gadowska „Toksyczne opowieści - arszenik na kartach historii” 
Ewelina Bartyzel „Chemia w klinice papieru, czyli o konserwacji ksiąg i 

dokumentów”

1230 – 1245 – przerwa kawowa 

1245 – 1330 – VI SESJA REFERATOWA  (moderator: mgr inż. Katarzyna Jedlińska) 

Klaudia Skawińska „Barwniki do tatuaży - skład, właściwości i wpływ na zdrowie”
Maria Zielińska „Sztuka zapachu”
Magdalena Wyka „Szkło dekoracyjne”

1330 – wernisaż  

1400 – wręczenie nagród, zdjęcia oraz uroczyste zakończenie Studenckich Spotkań 
          Chemicznych 

 


