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W pierwszym dniu wiosny, tj. 21 marca 2018r. w naszej 

szkole zorganizowaliśmy Pierwszą  

Konferencję Naukowo-Dydaktyczną. 

Pierwszą, bo rozpoczynającą cykl Konferencji tematycznych związanych  

z celebrowaniem właśnie w takiej formule ważnych okoliczności. 

Tym razem za ważne jako szkoła z nad morza i z miasta, które szczyci się tym, że 

jest „..z morza i marzeń!” uznaliśmy włączenie się w tej formule w  obchody 

Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Ochrony Bałtyku.  

 

   Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją 

z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie 

konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, 

że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody 

pitnej. Jako dzień obchodów ustalono 22 marca. 

       Światowy Dzień Ochrony Bałtyku został ustanowiony przez Komisję 

Helsińską w 1997 r. jako element Światowego Dnia Wody. Komisja ta zajmuje  

się ochroną środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. 

Prelegentem w części naukowej naszej Konferencji był : 

Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk 

Katedra Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej  
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Jak zwykle niezawodny zespół muzyczny Katolika pod „batutą” słynnego pirata  

p. Pawła Zajkowskiego nie zawiedli. Jak przystało w takim dniu towarzyszyła nam 

atmosfera morska. Szanty i przebranie  chętnych (również p. dyrektora Ciesielskiego) 

w morskich 

wilków 

nadawało 

konferencji 

niepowtarzalnej 

wiosennej 

atmosfery. 

(konferencja 

odbyła się  

w pierwszy 

dzień wiosny) . 

Prelegent  

Pan Prof.  

Marek Baziuk 

przedstawił  

po krótce historię Bałtyku, parametry fizyczne i uwarunkowania geograficzne zlewni 

morza bałtyckiego. Następnie przedstawił stan sanitarno-epidemiologiczny oraz 

ekologiczny akwenu.  
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Poruszające wrażenie na słuchaczach 

pozostawiło omówienie i zilustrowanie  

efektów klęsk ekologicznych o 

charakterze kolizji tankowców z ropą i 

związkami ropopochodnymi.  

Niepokojące jest również wskazanie ilości arsenału w tym chemicznego zalegającego 

na dnie morza od czasów wojny.  

Jest to swoistą „bombą  

z opóźnionym zapłonem”. 

Dodatkowym aspektem okazuje 

się ten problem w kontekście 

lokalizacji podmorskiego rurociągu 

gazowego.  

W tej chwili trudno 

zlokalizować miejsca, gdzie 

mogą się te środki 

znajdować, nie znane  

są miejsca wszystkich 

zaplanowanych zrzutów a 

dodatkowo mogły 

przemieszczać się po dnie 

morza. 

Na początku lat pięćdziesiątych morze dość często wyrzucało na brzeg skalowane   

na dnie materiały.  Były to bomby lub beczki wyrzucane na plaże, później 

dominowały bryły toksycznych substancji, bądź bomby wyławiane przez rybaków.  
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Takie incydenty zdarzają się także często w innych krajach wokół Bałtyku, najczęściej 

jednak w okolicy Bornholmu. 

 

W części dotyczącej omówienia zanieczyszczenia morza plastykami. Profesor zwrócił 

uwagę na to, że do mórz i oceanów rocznie trafia ponad 12 mln ton plastikowych 

odpadów, jeśli nie zmienimy 

naszych przyzwyczajeń w 2050 r.  

w morzach będzie więcej plastiku 

niż ryb - alarmują ekolodzy 

 z fundacji MARE. Butelki  

po napojach i torby jednorazowe, 

stanowią zdecydowaną większość 

pośród nich. Niezatarte wrażenie 

pozostawił slajd z martwym 

ptakiem, którego trzewia 

wypełnione były połkniętymi 

przedmiotami i plastikami. To realne zagrożenie dla organizmów.  

Mikroplastiki to szczególna kategoria eko-toksyn. Określenie dotyczy drobnych 

fragmentów  < 5 mm. Mikroplastik pochodzi z kosmetyków, środków czyszczących, 

środków ściernych, pasty do zębów, żelów pod prysznic, balsamów do ciała, cieni  

do powiek, dezodorantów, pudrów, podkładów, lakierów do włosów i paznokci, 
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tuszy do rzęs, kremów do golenia, płynów do kąpieli, farb do włosów i kremów  

do opalania. Zanieczyszczenia te (80 % ) głównie pochodzą z lądu (40 ton rocznie 

trafi do Bałtyku). Są to cząstki uwalniane z przedmiotów wykonanych z tworzyw 

sztucznych, np. lin, ubrań, opon, produkty rozpadu większych fragmentów. Może 

upłynąć nawet 500 lat zanim jednorazowa pielucha lub plastikowa butelka rozłożą 

się na mikrodrobiny.  W efekcie morskie organizmy, zamiast żerować na naturalnym 

pokarmie   zaczynają   odżywiać   się   mikrocząstkami   plastiku. Mikroplastik o dużej 

gęstości gromadzi się na dnie akwenów wodnych i jest pochłonięty przez przydenne 

bezkręgowce, z kolei ten o małej gęstości unosi się na powierzchni wody stanowiąc 

niebezpieczeństwo dla zooplanktonu i małych ryb. Plastikowe  zanieczyszczenia  

gromadzą  się  w  sieci troficznej,  a  w  pewnym  momencie trafiają  również  do  nas 

- zawarte  w  tkankach  ryb  oraz owoców morza, a wiadomo już, że cząsteczki te 

mają negatywny wpływ na działanie różnych układów w organizmie. Mikroplastik 

posiada dużą powierzchnię właściwą stwarzającą możliwość adsorpcji substancji 

toksycznych (polichlorowane bifenyle PCBs). Biokumulacja w morzach: 

 

 

Wykład Profesora był pouczający i bardzo ciekawy. Słuchacze (głownie 

uczniowie klasy III Gimnazjum) nagrodzili prelegenta brawami !!! 

W II części (dydaktycznej) Konferencji 

dyrektor Ciesielski (oczywiście stosownie przebrany za wytrawnego 

wilka morskiego  ) zaanonsował wystąpienia kolejnych prelegentów -  
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uczniów szkoły.  Pasjonatów zagadnień i praktyków działań związanych 

z problematyką morską z uznanym dorobkiem !  

I tak, dyrektor przedstawił w kolejności wystąpień: 

 

1. 

Jan Wojtasik – uczeń Gimnazjum-  przedstawił problem: 

„Coraholmen, Spitsbergen” jako efekt udziału w wyprawie 

naukowo-badawczej na wyspę Coraholmen w sierpniu 2016 r. 

2. 

Krzysztof Dmochowski  – uczeń Liceum – projekt elektrowni 

morskiej wykorzystującej energię falowania. W związku  

z nieobecnością Krzysztofa model elektrowni i idę projektu 

przedstawi dyrektor.  

3. 

Adam Głogowski  – uczeń Liceum (maturzysta) – „Regaty 

żeglarskie”. Adam jest nie tylko czynnym żeglarzem,  

ale prowadzi również kursy dla początkujących miłośników  

tej dyscypliny na sternika żeglarskiego.    
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Jan Wojtasik – uczeń Gimnazjum- „Coraholmen, Spitsbergen”  

Celem projektu było stwierdzenie zróżnicowania wybranych zbiorników wodnych  

na wyspie Coraholmen.  Wytypowano 5 morenowych i 5 tundrowych zbiorników 

wodnych, zbadano pH i przewodnictwo elektrolityczne wody w zbiornikach.  

Pobrano próbki  

z powierzchniowej 

warstwy osadów 

dennych i wody  

ze zbiorników.  

W laboratorium 

przeanalizowano próbki 

pod względem 

zawartości szczątków 

znajdujących się  

w osadach oraz 

współcześnie 

występujących drobnych 

bezkręgowcach (meiobentosu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie Janka spotkało się z dużym zainteresowaniem. Badania miały charakter 

naukowy i autor przybliżył klimat i warunki panujące na Spitsbergenie. 
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Kolejna prezentacja. 

Za nieobecnego Krzysztofa Dmochowskiego  model elektrowni i idę 

jego projektu przedstawił dyrektor.  

Projekt dotyczył możliwości zbudowania elektrowni morskiej 

wykorzystującej energię falowania.  Krzysztof swój projekt 

przedstawiał, reprezentując naszą społeczność w br. na konkursie 

nowoczesnych technologii E(x)plory.  

 

Po prezentacji uczestnicy z widowni sprawdzili na forum  czy model rzeczywiście  

działa. Efektem pracy pompy było napompowanie balonika imitującego w 

rzeczywistości zbiornik na wodę, która powracając z impetem poruszałaby uderzając 

w łopatki turbiny, mechanizmem produkującym prąd elektryczny. 
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Kolejny prelegent: 

Adam Głogowski  – uczeń Liceum (maturzysta) przedstawił 

projekt „Regaty 

żeglarskie”. Adam jest  

nie tylko czynnym 

żeglarzem, ale prowadzi 

również kursy dla 

początkujących 

miłośników tej dyscypliny 

na sternika żeglarskiego.    
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Adam zaprezentował niezwykle ciekawie problem. Nie tylko mówił na czym się zna, 

ale jak sam podkreślił co jest jego PASJĄ !!!  

Prezentacja była bogato ilustrowana 

merytorycznie zarówno co do istoty regat i  

typów żaglówek. Nade wszystko 

zaprezentował wybrane aspekty 

techniki pływania (film).  

Dyscyplina jawiła się jako piękna, 

dynamiczna, wymagająca wiedzy, 

siły , zręczności i współpracy 

zespołowej. 
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