
XXII KONFERENCJA Z CYKLU „POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH”
WROCŁAW, 20–21 X 2011

W dniach 20 i 21 października 2011 r. 
we wrocławskim Domu Technika NOT 
obradowała XXII konferencja naukowo-
-techniczna z cyklu „Postęp Techniczny 
w Wodociągach”. Tradycyjnie konferen-
cja była współorganizowana przez Od-
dział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych 
we Wrocławiu oraz Wydział Inżynierii 
Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 
a także przez Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu oraz fi rmę 
SEEN Technologie. Patronat naukowy 
nad konferencją objęła Sekcja Inżynierii 
Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Kon-
ferencja odbywała się w ramach XXXVII 
Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, or-
ganizowanych przez Wrocławską Radę 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT we Wrocławiu.

W dwudniowych obradach XXII 
konferencji wzięło udział ponad 180 
uczestników z przedsiębiorstw wodo-
ciągowych, wyższych uczelni, placó-
wek naukowych, jednostek administracji 
państwowej i samorządowej oraz fi rm 
projektowych i wykonawczych z całe-
go kraju, zajmujących się problematyką 
oczyszczania wody i eksploatacji zakła-
dów wodociągowych. Na podkreślenie 
zasługuje udział w konferencji doktoran-
tów i dyplomantów Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 
którzy uczestniczyli w obradach nieod-
płatnie.

Podstawę do dyskusji stanowiły czte-
ry specjalnie przygotowane na tę okazję 
wykłady wprowadzające oraz 23 refera-
ty szczegółowe, wyselekcjonowane spo-
śród prawie sześćdziesięciu zgłoszonych 
prac. Referaty te – w postaci recenzowa-
nych artykułów naukowych i naukowo-
-technicznych – zostały opublikowane 
w dwóch kolejnych numerach czasopi-
sma „Ochrona Środowiska” – 3/2011 
i 4/2011.

Część merytoryczną konferencji 
otworzył wykład wprowadzający dr hab. 
Barbary Kołwzan z Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Wrocławskiej 
pt. „Analiza zjawiska biofi lmu – warunki 
jego powstawania i funkcjonowania”.

Kolejne wykłady wprowadzające 
przedstawili:

– Prof. dr hab. inż. Jerzy Choma 
(Wojskowa Akademia Techniczna oraz 
Akademia Świętokrzyska) pt. „Zastoso-
wanie nanoporowatych materiałów do 
oczyszczania wody”,

– Prof. dr hab. Maria Łebkowska 
(Politechnika Warszawska) pt. „Wystę-
powanie i ekotoksyczność nanoczą-
stek”,

– Prof. dr hab. Jacek Nawrocki (Uni-
wersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) 
pt. „Analiza zjawiska korozji w sieciach 
wodociągowych”.

W dalszej części konferencji odbyła 
się prezentacja 23 referatów szczegóło-
wych w czterech sesjach plenarnych oraz 
dyskusja.

Specjalnym punktem programu 
konferencji było wręczenie 13. edycji 
nagrody SEEN–PZITS AQUARINA im. 
Krzysztofa Lipińskiego, ufundowanej 
w 1999 r. (z inicjatywy śp. profesora 
Marka Romana) przez fi rmę SEEN Tech-
nologie i przyznawanej za wybitne osią-
gnięcia naukowe i wdrożeniowe w dzie-
dzinie inżynierii środowiska.

W tym roku Nagroda Specjalna 
AQUARINA została wręczona Pani prof. 
dr. hab. inż. Marii Świderskiej-Bróż za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie inży-
nierii środowiska oraz osobisty wkład 
w rozwój nauki i dydaktyki, jak również 
za wyjątkową aktywność zawodową 
i działalność społeczną na rzecz środo-
wiska wodociągowców.

Tegoroczne Nagrody Innowacyjne 
AQUARINA otrzymali:

♦ w kategorii naukowo-badawczej – 
Pani dr hab. Barbara Kołwzan (Politech-
nika Wrocławska) za pracę pt. „Analiza 
zjawiska biofi lmu – warunki jego po-
wstawania i funkcjonowania”,

♦ w kategorii techniczno-wdrożenio-
wej – Panowie dr inż. Tomasz Bergel 
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 
i mgr inż. Kazimierz Kudlik (Sądeckie 
Wodociągi) za pracę pt. „Fizyczno-che-
miczna i bakteriologiczna skuteczność 
fi ltrów DynaSand w zakładzie oczysz-
czania wody zaopatrującym Nowy Sącz”.

Laureaci tego prestiżowego wyróż-
nienia – nazywanego „Wodnym No-
blem” – otrzymali z rąk prezesa SEEN 
Holding Rafała Lipińskiego oraz profe-
sora Apolinarego L. Kowala piękne sta-
tuetki i okolicznościowe dyplomy oraz 
nagrody pieniężne.

Z zasadami przyznawania nagrody 
AQUARINA oraz wykazem jej dotychcza-
sowych laureatów można się zapoznać na 
stronie internetowej Oddziału Dolnoślą-
skiego PZITS (www.pzits.not.pl).

Bardzo istotnym uzupełnieniem 
konferencji, a zwłaszcza dyskusji, było 
tradycyjne wieczorne spotkanie kole-
żeńskie, które odbyło się w restauracji 
mieszczącej się w Domu Technika NOT 
we Wrocławiu.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim Autorom re-
feratów oraz Uczestnikom konferencji 
za tak liczny udział w obradach i żywią 
nadzieję, że następna – XXIII – kon-
ferencja w 2013 r. (24–25 X) wzbudzi 
podobne zainteresowanie wśród społecz-
ności naukowo-technicznej polskich wo-
dociągowców, jak wszystkie poprzednie.
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Laureaci tuż po wręczeniu statuetek AQUARINA (od lewej mgr inż. R. Lipiński – prezes SEEN 
Holding, dr hab. B. Kołwzan, mgr inż. K. Kudlik, prof. dr hab. inż. M. Świderska-Bróż) (fot. J. Górna)




