
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, 

 

W Konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ  

na przygotowanie i wygłoszenie referatu nt. problemów ochrony środowiska został zgłoszonych 17 

referatów. 

 

Wszystkie przesłane streszczenia były na wysokim poziomie. Władze Wydziału postanowiły wyłonić 5 

referatów, które zostaną wygłoszone w sesji referatowej na XXV SUS – Problemy Ochrony Środowiska w 

dniu 20 marca br. 

Komisja Konkursowa analizując przesłane streszczenia dołożyła wszelkich starań by wybrać najlepsze 

referaty pod względem oryginalności tematu, zastosowania narzędzi badawczych i poprawności 

sformułowanych tez. 

 

Z wielką przyjemnością informuję, że do następnego etapu, którym będzie publiczna prezentacja referatu 

zostały zakwalifikowane następujące prace: 

1. Agata Olejnik, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące im. J.Śniadeckiego w Pabianicach: „Badanie 

właściwości wody i gleby na przebiegu rzeki Dobrzynki w mieście Pabianice” 

2. Bogna Gałka, Justyna Trzeciak, kl. III, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza  

w Kutnie: „Adsorpcja metali ciężkich przez błonnik” 

3. Joachim Schmidt, kl. III, Daniel Duszatyński, kl. II, Gimnazjum nr 2 im. M.Skłodowskiej-Curie 

w Nowej Rudzie: „Kamieniołom a środowisko” 

4. Maciej Janczak, Wiktor Kowalski, kl. I, Technikum Architektury Krajobrazu, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu: „Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne – szablony 

projektowe dla polskiego rolnika” 

5. Mikołaj Biskupski, Sebastian Zientala, kl. II, I Liceum Ogólnokształcące  

im. T.Kościuszki w Łasku: „Wpływ detergentów na rozwój roślin” 
 

Wszystkim uczniom wraz z opiekunami, którzy zwyciężyli w pierwszym etapie konkursu w imieniu 

organizatorów serdecznie gratulujemy. 

Jednocześnie przypominam, że referaty do prezentacji w dniu 20.03.2015r. powinny być przygotowane 

zgodnie z regulaminem konkursu: 

http://seminarium.wipos.p.lodz.pl/docs/WIPOS%20konkurs%20na%20referat%20XXV%20SUS.pdf  

Życzę owocnej pracy, która doprowadzi uczniów do jak najlepszych wyników. 

 

Pozostałe zgłoszone referaty mogą zostać przesunięte do sesji plakatowej, podczas której uczniowie będą 
mogli zaprezentować swoje prace w postaci posteru lub plakatu. 

W związku z tym bardzo proszę o informację zwrotną od tych z Państwa, którzy wraz z uczniami podejmą 
decyzję o prezentacji w sesji plakatowej. 

Jest to niezmiernie ważne, w celu dokładnego zredagowania programu Seminarium. Dlatego też proszę o 

przesłanie do 23 stycznia informacji o chęci udziału w sesji plakatowej ale i również o rezygnacji uczniów 

z udziału w XXV SUS – Problemy Ochrony Środowiska. 
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