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rochę spóźniony, ale w końcu jest, ostatni
tego roku akademickiego „Głos z Probówki“.
Wyjątkowy „Głos“ w wyjątkowym okresie. W tak
napiętym sesyjnym czasie proponujemy coś lek
lekkiego do
przeczytania, ponieważ już czuć atmosferę zbliżających
się wakacji zachęcamy do lektury „Herbatki“ z dr hab.
Krzysztofem Lewińskim, w której dużo rozmawiamy o turystyce. Polecamy również opisy rozgrzewkowego Rajdu
Chemika a na deser Kroplę Kultury. A tymczasem wszystkim studentom życzymy powodzenia na egzaminach.

★ str. 12 - NKCh ma głos
głos,, czyli
miejsce dla nas. Tam opisujemy to, co aktualnie dzieje się
w Kole

SESJA

O

statni „Głos” w tym roku akademickim postanowiliśmy wydać zaraz na
rozpoczęcie sesji na Wydziale. Mamy
nadzieję, że w tak gorącym okresie znajdziecie jednak chwilę, aby nasze kołowe czasopismo przejrzeć. Może nawet wielu z was
umili ono czas i złagodzi stresy przedegzaminacyjne. W tak ciężkim dla studentów okresie
redakcja „Głosu z Probówki” pragnie życzyć
szczęścia oraz bystrości umysłu wszystkim zdającym egzaminy. Już za niedługo
wakacje, na które tak niecierpliwie czekamy
od października. Wierzę, że spotkamy się po
nich w pełnym składzie i że nikt na tej sesji
nazbyt nie ucierpi.
A co nowego w „Głosie”? Już
miesiąc temu można było podziwiać dużą
zmianę w porównaniu z numerem pierwszym
(kwietniowym). Otóż zdecydowaliśmy się na
profesjonalny druk, co znacznie podniosło
jakość wizualną gazetki. Od tego miesiąca
sponsorem druku jest dziekan Wydziału,
prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz, który
zdecydował się nam pomóc finansowo. Dzięki
temu także byliśmy w stanie zwiększyć
nakład miesięcznika do 300 egzemplarzy.
Czerwcowy numer niesie ze sobą
powiew zmian, jakie nastąpią w „Głosie” od
początku przyszłego roku akademickiego.

Otóż pojawiła się nowa rubryka: KROPLA
KULTURY, w której co miesiąc prezentować
będziemy ciekawe wydarzenia kulturalne
Krakowa: wystawy, przedstawienia, koncerty
godne uwagi Studenta Wydziału Chemii UJ.
Ma to być sposobem na zachęcenie wszystkich studentów, także tych spoza Krakowa,
do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Krakowa. Od października rozpoczniemy także cykliczne odcinki kącika
turystycznego. Jest to poniekąd związane
z reaktywowaniem Rajdu Chemika, a także
tworzeniem wydziałowego Klubu Turystycznego, ale naszym celem jest przede wszystkim promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. W tym numerze prezentujemy
przebieg Rajdu, który odbył się w jeden z
majowych weekendów i był preludium przed
Rajdami Chemika, które ruszą od przyszłego
roku akademickiego.
Jak wiadomo, jesteśmy dopiero w
trakcie formowania ostatecznego kształtu
„Głosu” dlatego chciałbym zachęcić wszystkich do wyrażania opinii na temat gazetki,
najlepiej mailowo: nkchglos@chemia.uj.edu.
pl. Ponadto serdecznie zapraszam WSZYSTKICH do współpracy. Interesuje Cię coś
związanego, nawet pośrednio, z chemią?
Masz ciekawy artykuł, którym chcesz się
pochwalić szerszemu gronu? „Głos z Probówki” może być niezłym startem.
Zatem miłej lektury, bezproblemowo zdanej sesji i niezapomnianych wakacji
życzy cała redakcja „Głosu z Probówki”
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Terapia genowa
MAURYCY MENKE

przydatna w leczeniu nowotworów i chorób
układu krążenia,
owotwory stanowią obecnie coraz – substytucyjna: wprowadzenie brakującego
większy odsetek zachorowań. Trudność genu, przydatna w leczeniu chorób dziedziczwe wczesnym wykryciu, przerzuty, nych,
gwałtowny rozrost czynią je niezwykle niebez- – hamująca: hamowanie ekspresji genów, przypiecznymi. Na domiar złego komórki rakowe są datna w leczeniu nowotworów i chorób układu
trudne w zwalczaniu, gdyż atakując je,, niszcz
niszczymy krążenia;
II. sposób podania genów:
również zdrowe tkanki. Z
– ex vivo: komórki potego powodu wciąż poszubierane są z organizmu
kuje się nowych metod lepacjenta, następnie poddaje
czenia nowotworów.
się je terapii, namnaża, po
Jedną z nich jest
czym podaje z powrotem
terapia genowa. Zasada
choremu,
leczenia jest dość prosta:
– in vivo: wektory podaje
wprowadzić odcinek DNA,
się od razu do chorej tkanki
który usunie efekt wady
lub do krwi.
genetycznej. Haczyk tkwi
Jednakże samo umiew słowie “wprowadzić”.
szczenie
odcinka DNA nie
Jak wiemy, organizmy
jest
jeszcze
osiągnięciem
ssaków wyposażone są w
sukcesu.
Jeśli
nie wbuduje
wysoce skuteczne systemy
się
go
w
łańcuch
komórki,
odpornościowe, posiadające
po
podziale
tylko
jedna
kilka “linii obrony”. PoWirusowy wektor przenoszący DNA
komórka
potomna
będzie
danie tzw. wektora (obiektu
wyposażona w transgen. Z biegiem czasu stoprzenoszącego DNA) jest zatem bardzo trudne.
Idealny wektor powinien posiadać sunek komórek zdrowych do chorych będzie
spadał, aż wreszcie efekt leczniczy przestanastępujące cechy:
nie być zauważalny. Pierwsze, prymitywne
- silna i stabilna ekspresja transgenu,
eksperymenty przeprowadzano właśnie w ten
- brak cytotoksyczności i aktywacji układu
sposób. Podawano „nagie” cDNA (wyposażone
odpornościowego,
w wirusowy promotor i sygnał poliadenylacji),
- specyﬁczność komórkowa,
licząc, że wniknie on do komórki i zmieni jej
- duża pojemność transgeniczna (długość
metabolizm. Metoda była bardzo prosta, tania
wprowadzanego łańcucha DNA),
i bezpieczna. Charakteryzowała się jednakże
- łatwość konstrukcji i produkcji.
Terapię taką można podzielić według niską efektywnością. Kwas nukleinowy i błona
komórkowa mają ujemny ładunek, a sam
dwóch sposobów:
kwas jest stosunkowo duży, co utrudniało jego
wniknięcie do komórki. DNA podawano więc na
I. rodzaj efektu:
►
– wzmacniająca: wzmocnienie ekspresji genów, początku w roztworze fosforanu wapnia,

N
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► a następnie zamykano je w liposomach ka- i „późne”. Aby doszło do ekspresji genów
tionowych. Niestety metodą tą można podać lek „późnych”, musi dojść do ekspresji „wczetylko do mięśni szkieletowych i sercowych. Z snych”. Obecnie usuwa się jeden z „wczesnych”
tego powodu staje się ona coraz mniej popularna genów, wstawia się „kasetę genową”. Brakujący
na rzecz innych – nowszych.
fragment podaje się do konkretnej tkanki, którą
Obecnie największe perspektywy widzi chcemy leczyć. Dzięki temu można ograniczyć
się w wirusach. Potraﬁą one wprowadzić własne działanie leku do wymaganego obszaru. Jest
kwasy nukleinowe do komórki, wbudować je w to ważne, gdyż wirusy te generują bardzo
jej kwasy nukleinowe, modyﬁkując je tak, by silną odpowiedź immunologiczną. Niestety
rozpoczęła się synteza nowych wirusów. Odpo- zauważono, że ekspresja wirusa ma tendencje do
wiednia zmiana kwasu nukleinowego wirusa spo- „cieknięcia”, czyli przenoszenia się w inne rewoduje jednak, że komórka zacznie produkować jony organizmu, co prowadzi do ogólnego stanu
konkretne cząsteczki, zamiast nowych wirusów. zapalnego.
Stosuje się tu dwa rodzaje wirusów.
Ostatnio zintensyﬁkowano badania
Pierwszy to retrowirusy, których ge- mające na celu zmniejszenie tego efektu i stnom zawiera dwie identyczne kopie jednoni- worzenie tym samy leków transgenicznych II
ciowego RNA i koduje odwrotną transkryptazę ge-neracji. Podczas produkcji leku usuwa się
posiadającą zdolność przepisywania informacji środek wirusowego łańcucha, pozostawia się
z RNA na DNA. Efekt działania takiego wek- tylko początek i koniec wirusowego łańcucha,
tora utrzymuje się dość długo, ale leczeniu otrzymując tzw. wektor gutless. Zwiększa to
można poddać tylko
również jego pojemność
dzielące się komórki,
transgeniczną.
W
geny podaje się in vitmiejsce
usuniętych
ro, zaś nowe odcinki
fragmentów wstawia
DNA wbudowują się w
się m. in. „kasetę
losowym miejscu. Na
genową”. Tak zmodyprzykład po podaniu
ﬁkowany wirus nie powyleczonych komórek
traﬁ jednak syntezować
macierzystych szpiku
kapsydu
(otoczki
u części pacjentów
białkowej, która chrochorujących na SCID
ni kwas nukleinowy,
(ciężki wrodzony niezanim ten wniknie do
dobór
odporności)
komórki). Dodaje się
wykryto białaczkę, gdyż
mu więc jeszcze fragdoszło do niewłaściwej
ment upakowywania
ekspresji genów
do kapsydu i umieszcza
odpowiedzialnych za
w roztworze, w którym
produkcję leukocytów.
znajduje się analogicPoza tym – niezależnie
zny wirus I generacji.
Powiększony widok pojedynczego adenowirusa
od tego, czy wirus ma
Ten zaś posiada tylko
właściwości lecznicze, czy chorobotwórcze – aktywne geny syntezy kapsydu. W ten sposób
komórka wysyła sygnały o zakażeniu, by układ wirus I generacji buduje kapsydy dla wirusów
immunologiczny mógł ją zniszczyć.
II generacji. Nietrudno się jednak domyślić, że
Drugim rodzajem są adenowirusy. największą przeszkodą tej metody są jej koszty
Posiadają one większą pojemność transgeniczną i skomplikowana produkcja. Dlatego pozostaje
i potraﬁą zakazić prawie każdą komórkę. Ge- ona wciąż w sferze badań.
nom adenowirusa dzieli się na geny „wczesne”
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„Herbatka z...“

W tym miesiącu gościem NKCh jest dr hab. Krzysztof Lewiński

P

oniżej prezentujemy zapis “Herbatki
z ciekawym człowiekiem” – wywiadu
przeprowadzonego w maju z dr hab.
Krzysztofem Lewińskim. Pan docent jest
postacią nietuzinkową, od samego początku
wiedział, że krystalochemia jest dokładnie
tym czym chce sie zająć. Na codzień zajmuje sie badaniem struktury białek, ale jego
największą pasją jest fotografowanie a także
turystyka. O tym wszystkim przeczytacie na
najbliższych 4 stronach.
Redakcja: Może na początek Pan docent
opowie, czym się Pan dokładnie zajmuje?
Dr hab. Krzysztof Lewiński: Dokładnie są to
badania związane ze strukturami białek i pewnie
nie ma wątpliwości na czym to polega. Myślę, że
nie ma sensu, żebym opowiadał dokładnie, jakie
są problemy, które się z tym wiążą. Natomiast
jest to inna technika niż klasyczne badania krystalograﬁczne i wymagają mocnej współpracy z
innymi grupami badawczymi, przede wszystkim
z biochemikami, od których bierzemy białka.
W tej chwili bazujemy głównie na białkach
izolowanych z naturalnych organizmów. Czasami ta izolacja potraﬁ być bardzo czasochłonna
tak, że niestety można się dużo napracować, a
efekty przychodzą dopiero po wielu latach.
Red: Czy od początku swojej pracy na Uczelni zajmował się Pan białkami?
KL: Białkami nie zajmowałem się od samego
początku, ale – może was to zdziwi – od samego
początku zacząłem zajmować się krystalograﬁą.
Mówię, że może się to wydawać dziwne, dlatego, że jak rozmawiam z doktorantami u nas
w Zakładzie, to bardzo często mówią, że na
studiach nie wyobrażali sobie, że traﬁą do

Zakładu Krystalochemii i tutaj będą robić doktorat. Fakt, że ta krystalograﬁa, którą pamiętam
odstraszała wszystkich. Jednak nagle okazało
się, że krystalograﬁa, którą się robi w ramach normalnego kursu, a ta krystalograﬁa,
której używa się w pracy magisterskiej czy
doktorskiej, to zupełnie co innego, inne problemy, inne techniki, inne narzędzia. Naprawdę
można mieć z tego satysfakcję i można w tym
znajdować pewną przyjemność. Właściwie od
3 roku zastanawiałem się, jaką specjalizację
wybrać, i tak drogą eliminacji doszedłem do
tego, że jedyna specjalizacja, która mi odpowiada to krystalograﬁa. Ale ten kierunek nie
cieszył się za bardzo wielkim zainteresowaniem.
Na specjalizację krystalochemii połączonej z
chemią teoretyczną wpisały się tylko dwie osoby przy czym jedną z tych osób byłem ja, i przy
moim nazwisku widniał dopisek: ‘tylko krystalograﬁa’, a druga osoba napisała ‘tylko chemia
teoretyczna’. W związku z tym naturalną siłą
rzeczy specjalizacja taka nie doszła do skutku.
Zastanawiano się, co z nami zrobić, i profesor
Gołębiewski wpadł na pomysł, żebyśmy przyjęli
indywidualny tok studiów. Wtedy była to nowość
i w zasadzie ewenement ale pozwoliło mi już od
4 roku zajmować się krystalograﬁą. Ponieważ w
Zakładzie nie było pracowni studenckiej, więc
zostałem od razu włączony do badań naukowych
i mogłem w praktyce zapoznawać się do czego
służy aparatura, jak się ją obsługuje, jak się interpretuje wyniki. Później, już po doktoracie,
pojechałem do Stanów Zjednoczonych, do profesora, który szukał człowieka do badania struktur małych cząsteczek. On zajmował się syntezą
niektórych związków kompleksowych, badał
je różnymi technikami spektroskopowymi, ale
również potrzebował informacji o strukturze. No
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i ja właśnie zostałem tym człowiekiem i przez
rok wyznaczałem struktury małych cząsteczek,
jednak w sąsiednim laboratorium pracowali
ludzie, którzy zajmowali się strukturami białek
i coraz bardziej patrzyłem w tamtą stronę. Były
to czasy, kiedy w stanie, w którym pracowałem
(Południowa Karolina), bardzo pilnie
badano strukturę hemoglobiny sierpowatej, gdyż u saren
tam występujących
wykazano jej
obecność. Udało mi
się włączyć do tych
badań, jednakże nie
miałem początkowo
żadnego sprzętu, na
którym
mógłbym
pracować. Niedługo
potem zakupiono
nowe komputery
do laboratorium,
jednak nie było do
nich żadnych programów, które służą
do badań struktur białek, dlatego
moim pierwszym
zadaniem było
napisać program
do rozwiązywania
struktury białka. To
mi się nawet udało i jakiś czas prowadziłem
te badania. W pewnym momencie mój pobyt
dobiegł końca i wróciłem do Polski, a wtedy nie
było tutaj nawet mowy o tym, żeby kontynuować
rozpoczętą pracę, bo najzwyczajniej nie było
na to warunków. Jedyne co było można zrobić,
to wziąć kartkę i ołówek i wymyślać. Nastąpił
więc okres, kiedy praktycznie uprawiałem tylko
czysto teoretyczną pracę. Zajmowałem się zagadnieniami związanymi z tym, dlaczego białko
fałduje się w określony sposób, a konkretnie
pewnymi metodami przewidywania struktur
drugorzędowych w oparciu o sekwencję, bo to
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można było zrobić stosunkowo łatwo dostępnymi
środkami.
Red: Na podstawie kursu krystalochemii
białek wiemy, że do zarodkowania kryształów
wykorzystuje się wąsy kota. Może nam Pan
wyjaśnić, dlaczego
i w jaki sposób to w
ogóle odkryto?
KL:
Nie
mam
pojęcia, w jaki
sposób to odkryto,
ale włos, gdy patrzymy na niego pod
mikroskopem posiada powierzchnię
bardzo chropowatą.
Włosy kota mają
– jak to ktoś kiedyś
określił - najlepsze
parametry ﬁzyczne.
Gdy przejedzie się
takim włosem po
krysztale, to działa
on tak jak pilnik.
Ząbki, które są na
powierzchni włosa
zdzierają drobinki
substancji z powierzchni kryształu. W
momencie, gdy tym
włosem przejedzie
się po dnie szkiełka,
to niektóre z tych drobinek przenoszą się na
dno i stają się zarodkami krystalizacji, więc to
naprawdę działa. Sam osobiście próbowałem
tej techniki i nie jest powiedziane, że muszą to
być koniecznie włosy kota. Używałem włosów
końskich i ich działanie było także skuteczne.
Red: Nad jakim najciekawszym projektem
Pan pracował?
KL: Jedno z ciekawszych zagadnień, nad jakimi
pracowałem, to wyjaśnienie mechanizmu, dla
którego dodaje się jony ﬂuorkowe do past do
zębów. Jeszcze jak byłem w szkole mówiono, że
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jony ﬂuorkowe zapobiegają powstawaniu próchnicy, ale nikt nigdzie nie wyjaśniał dlaczego.
Jedne z badań, które wykonywałem w Stanach
Zjednoczonych, dotyczyły enolazy, enzymu
szlaku glikolitycznego katalizującego jedną
niewielką reakcję dehydratacji fosfoglicerynianu. Inhibitorem tego enzymu są jony ﬂuorkowe.
Okazuje się, że od tego enzymu uzależnione są
bakterie, które rozwijają się na naszych zębach
i powodują próchnicę. W warunkach deﬁcytu
tlenu, bakterie produkują kwas mlekowy, który
jest odpowiedzialny za wyżeranie dziur w
zębach. Jony ﬂuorkowe powodują, że enolaza
przestaje działać i w związku z tym te bakterie
nie mogą się rozwijać. Jednakże to, że jony
ﬂuorkowe są inhibitorem enolazy było wiadomo
już wcześniej, nam natomiast udało się wyjaśnić,
dlaczego się tak dzieje. Zbadaliśmy strukturę
enolazy, w której jon ﬂuorkowy stanowił jeden z
ligandów metalu w centrum aktywnym. Okazało
się, że obecność jonu ﬂuorkowego powoduje
zmiany konformacyjne białka. Enzymy mają
często tzw. ruchomą pętlę, która po związaniu
substratu zamyka dostęp do miejsca aktywnego.
Następnie zachodzi reakcja, po czym pętla z
powrotem otwiera dostęp do centrum i z niego
usuwany jest produkt. Okazało się, że jony
ﬂuorkowe wywoływały zmiany konformacji,
które zamykały dostęp do miejsca aktywnego
ale ponieważ żadna reakcja nie zachodziła, były
one nieodwracalne i enzym nie był w stanie
przyłączać cząsteczki substratu.
Red: A może nam Pan Docent opowiedzieć o
swoich zagranicznych wyprawach związanych
z Pana pracą naukową? Jakie ciekawe miejsca Pan zwiedził?
KL: Najbardziej “egzotycznym” miejscem
które odwiedziłem do tej pory jest Republika
Południowej Afryki, gdzie miałem okazję być
dwa lata temu na – uwaga – Europejskim Kongresie Krystalograﬁcznym. Do European Crystallographic Association należą także Izrael oraz
niektóre państwa Afryki, więc wybór miejsca,
choć wydaje się na pierwszy rzut oka nietypowy,
okazuje się mieć całkiem logiczne podstawy.

Niestety, z wyprawy powróciłem z lekkim niedosytem, gdyż zjazd był stosunkowo krótki, a nie
za bardzo można było zwiedzać na własną rękę
z dwóch powodów: obowiązującego ruchu lewostronnego oraz zbyt dużego ryzyka wiążacego
się z taką wyprawą (dwóch uczestników zjazdu zostało pierwszego dnia napadniętych w
południe w odległości 200 metrów od centrum
kongresowego).
Red: Słyszeliśmy, że zajmuje się Pan profesjonalnie fotograﬁą. Proszę o tym nam
opowiedzieć.
KL: To nie do końca jest profesjonalne fotografowanie, ale fotograﬁą praktycznie zajmuję
się, od kiedy miałem około 10 lat, dlatego że
mój ojciec to lubił. Często zamieniał łazienkę
w ciemnię, rozkładał tam powiększalnik i kuwety. Ja siedziałem i patrzyłem, jak to się robi
i musiałem wręcz się w to wciągnąć. Potem
zacząłem chodzić do MDK na Krowoderskiej.
Tam były ciemnie fotograﬁczne, można było
samemu wywoływać ﬁlmy, zrobić odbitki.
Nauczyłem się to robić, a później starałem w
dalszym ciągu kontynuować swoje zainteresowania. Był nawet okres, kiedy mieliśmy tutaj
w Zakładzie ciemnię fotograﬁczną, dlatego
że dyfraktogramy rejestrowało się na kliszach
rentgenowskich. Klisze te trzeba było potem
wywoływać. Poza tym nie było w tamtych czasach kserografów, więc robiło się reprodukcje
rysunków do publikacji metodą fotograﬁczną.
Praktycznie rzecz biorąc dochodziło do tego, że
całą sobotę czy niedzielę potraﬁłem przesiedzieć
w pracy właśnie w ciemni, robiąc różne zdjęcia.
Potem to się skończyło, bo zaczęła się epoka
ﬁlmów kolorowych, a że jest to technologia
bardziej zaawansowana, przestałem się bawić
w wywoływanie zdjęć. Natomiast w tej chwili
mam dużą frajdę, ponieważ dostępne są techniki
cyfrowej obróbki zdjęć i teraz już przeszedłem
właściwie tylko na aparaty cyfrowe. Dla mnie
istota fotograﬁi nie polega na tym, że się tylko
naciska guzik i odbiera kopertę ze zdjęciami.
Polega przede wszystkim na tym, żeby poprzez
obróbkę wydobyć na zdjęciu dokładnie to, co
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się miało na myśli w momencie jego wykonywania.

później w studenckich czasopisamach naukowych.

Red: Od października planujemy reaktywacje Rajdów Chemika, już nawet udało nam
się zorganizować jeden “rozgrzewkowy”,
bardziej przypominający majówkę, wypad.
Jak wyglądały Rajdy za czasów, gdy Pan był
studentem?
KL: Rzeczywiście, przez kilkanaście lat nie
odbył się żaden rajd, a kiedyś przecież były one
tradycją! Pamiętam – ja studiowałem jeszcze
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii - jak
zawsze na wiosnę organizowany był Rajd MatFiz-Chemu. Zajęcia były odwoływane, ponieważ
wszyscy studenci i niemal wszyscy asystenci
wyjeżdżali na kilka dni. Pogoda bywała różna
– podczas jednego z Rajdów w Bieszczadach
szlak wiódł w poprzek rzeki, a ponieważ nie
było żadnej przeprawy trzeba było w kwietniu,
przy wciąż zalegającym śniegu, przeszkodę
pokonać w bród. W największych Rajdach
potrójnego Wydziału brało udział około 150-200
osób, wszyscy bardzo dobrze się czuli i nie było
żadnych międzywydziałowych animozji – cała
masa ciekawych przeżyć i wspomnień. Ponadto brałem udział także w obozach Naukowego
Koła Chemików – w zimie i w czasie wakacji
wyjeżdżaliśmy gdzieś na tydzień lub dwa.
Codziennie rano odbywały się krótkie sesje naukowe (wykłady, referaty przygotowane przez
nas), a później był czas na nieobowiązkowe
- choć cieszące się największą popularnością
– zajęcia trwające do późnych godzin nocnych...
Na takie obozy wybieraliśmy różne miejsca
– schronisko na Starych Wierchach, zamek w
Niedzicy (mieszkałem wtedy w zimie w pokoju
w baszcie). Niejednokrotnie były problemy z
pogodą, temperaturą (zwłaszcza w zimie), nawet
z zakupem żywności – takie czasy wtedy były.
Oprócz tego organizowano także dwutygodniowe wakacyjne obozy stacjonarne – kilka
żeglarskich na Mazurach, kilka w pięknych
górskich zakątkach. W ich trakcie wykonywano
oczywiście naukowe badania - na przykład podstawowych parametrów wody – publikowane

Red: Czy lubił Pan te wyprawy na Mazury?
KL: Tak, oczywiście. Jeszcze w okresie uczniowsko-studenckim wyrobiłem sobie patent
sternika, więc był czas, że od czerwca do końca
sierpnia siedziałem na Mazurach. Niestety przygoda musiała się zakończyć z bardzo trywialnego powodu, jakim jest brak czasu, ale pasja
przeszła dalej - mój syn zrobił patent żeglarza
w wieku 12 lat.
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Red: A jaki była według Pana najciekawszy
rejs?
KL: Najciekawszy był pierwszy. Z okazji 500lecia urodzin Kopernika był organizowany rejs z
Warszawy do Fromborka. Niestety nie mogłem w
nim uczestniczyć, ale pomagałem doprowadzić
żaglówkę, malutką “łupinkę” - przy której
Omega wygląda jak autobus – Wisłą z Krakowa
do Warszawy. Łódka była szalenie wywrotna
– nie można było sobie nawet usiąść na burcie! Sam początek był fatalny - startowaliśmy
w okolicach hotelu Forum, a już pod pierwszym
mostem okazało się, że maszt naszej żaglówki
jest odrobinę dłuższy niż sądziliśmy. Pomimo
różnych manewrów zahaczyliśmy o most,
ale klej i mocne liny wystarczyły do tego, by
kontynuować rejs. W trakcie podróży także nie
szło gładko – wiatr, jak wiadomo, zawsze okazuje się przeciwny, a halsowanie przy licznych
mieliznach wymagało wiele wysiłku, nawet przy
tak niewielkim zanurzeniu.
Red: Dziękujemy Panu
poświęcony nam czas.

docentowi

za

Tradycyjnie już zabrakło nam miejsca w gazetce, aby zamieścić cały wywiad.
iad. Na szczęście w
iad
sukurs przychodzi nam w tej sytuacji Internet.
Na stronie internetowej „Głosu z Probówki“
http://tichy.ch.uj.edu.pl/glos.html
htt
można
znaleźć cały zapis „herbatki“ z dr hab. Krzysztofem Lewińskim. Na stronie również oczywiście
starsze numery miesięcznika.
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Rajdy Chemika
reaktywacja
N

aukowe Koło Chemików już od
października zamierza wskrzesić organizowane dawniej na naszym Wydziale Rajdy Chemika. By w pewien sposób
przygotować się organizacyjnie do tego wydarzenia oraz przetestować możliwości kondycyjne
ewentualnych Rajdowiczów, Koło przygotowało
w dniach 14.-15. maja br. wyjazd w góry. Trasa
biegła przez: Lubień - Szczebel - Przełęcz Glisne
- Luboń Wielki. Natomiast drugiego dnia: Luboń
Wielki - Polana Krzysie - Tenczyn. Zgłosiło się
ponad dwudziestu chętnych, głównie z pierwszego roku.
Z Lubienia wyruszyliśmy około godziny 11.00. Szlak na szczęście zaraz skręcał
z rozgrzanego asfaltu w chłodny, świerkowy
las. Po 40 minutach marszu zdecydowaliśmy
się na postój. Magda (przewodnik beskidzki)
zrobiła nam krótki wykład na temat okolicznych terenów oraz widoków. Chwilę później
wyruszyliśmy dalej. Ścieżka stawała się coraz
bardziej kręta i zarazem coraz bardziej stroma.
Jednak mimo trudności szlaku nikt nie tracił hartu ducha i szedł dalej. Po godzinie dotarliśmy do
bodajże jedynej jaskini w polskich Beskidach tj.
Zimnej Dziury. W środku znajdowało się jeszcze
mnóstwo śniegu, co bardzo nam odpowiadało w
ten upalny dzień. Wszyscy dokładnie zwiedzili
jaskinię i, po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia,
ruszyliśmy dalej. Szlak stał się wyjątkowo monotonny tzn. ciągle pod górę. Dotarcie na szczyt
Szczebla zajęło nam jeszcze półtorej godziny.
Na górze postanowiliśmy zrobić dłuższy postój.
Większość z nas zajęła się błogim leżeniem
na rozgrzanej trawce. Jednak ta sielanka nie

mogła trwać wiecznie i trzeba było wyruszać
dalej. Zejście ze Szczebla zielonym szlakiem
na przełęcz Glisne nie jest już tak karkołomne i
szło się nam nadzwyczaj przyjemnie. Mieliśmy
nawet okazję podziwiać widok na Gorce i Tatry, a
Magda znów zrobiła nam wykład o otaczających
nas terenach. Po przejściu przez przełęcz, do
ostatniego punktu naszej trasy została nam jeszcze godzina drogi. Spokojnie i bez pośpiechu
wszyscy wdrapaliśmy się na szczyt, gdzie
powitała nas Agata i Krzysiek Knoﬂiczkowie
– gospodarze schroniska na Luboniu Wielkim. Zanieśliśmy swoje rzeczy do schroniska i
zaczęliśmy przygotowywać ognisko. Śpiewanie
przy gitarze trwało do późnych godzin nocnych.
Następnego dnia wyruszyliśmy około godziny
10.00 ze schroniska szlakiem niebieskim. Po
upływie 50 minut dotarliśmy na polanę Krzysie.
Widok niestety przesłaniały chmury i nie było
nam dane zobaczyć przepięknej panoramy,
rozciągającej się od Babiej Góry aż do Gorców. Jednak humory cały czas nam dopisywały.
Po dłuższej przerwie rozpoczęliśmy zejście do
Tenczyna, którego stromizna była podobna do
podejścia na Szczebel z dnia poprzedniego. Na
szczęście bez większych problemów udało się
nam wszystkim zejść do wsi, a stamtąd autobusem udaliśmy się do Krakowa.
Wyjazd udał się w stu procentach.
Zdobyte doświadczenie na pewno przyda się w
październiku. Mamy nadzieje, że Rajdy uda nam
się w pełni reaktywować i na stałe powrócimy
do tej fantastycznej tradycji.
Marek Oszajca
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Pierwsze
zebranie

amorząd Studentów Wydziału Chemii jest
jednym z 12 działających na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trzech jego członków
wchodzi w skład Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów (w skrócie URSS), która decyduje o
ważnych dla braci studenckiej sprawach, m.in. o
zasadach rozdzielania akademików czy pomocy
materialnej.
Najpierw kampania wyborcza, potem
głosowanie, wyniki i nowy Samorząd zaczął
działać. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów (w skrócie WRSS), bo tak oﬁcjalnie nazywa się Samorząd, 23 maja 2005 roku zebrała
się na swoim pierwszym oﬁcjalnym posiedzeniu. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą zostało ono
otwarte przez Przewodniczącego Wydziałowej
Komisji Wyborczej, który przeprowadził wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów
Chemii UJ. Kilkanaście dni wcześniej studenci
w powszechnych wyborach dokonali wyboru
sześciu przedstawicieli pomimo faktu, iż w
Samorządzie powinno ich zasiadać siedmiu.
Wolne miejsce jest wynikiem zgłoszenia się jedynie 2 osób z Ochrony Środowiska. Miejsce to
zostało uzupełnione o Marka Oszajcę - studenta I roku Chemii. Tym samym w Samorządzie
zasiadają studenci wszystkich roczników z
Chemii, co może korzystnie wpłynąć na działanie
Samorządu, gdyż dobrze będziemy znali realia
panujące na każdym roku.
Pierwsze posiedzenie trwało niecałe
dwie godziny, w ramach którego omówiono
strategię działania na najbliższe dwa lata.
Głównym jej celem jest zapoznanie studentów
naszego Wydziału z Samorządem, z jego
członkami oraz tym co robimy. Pierwszym
krokiem jest uruchomienie i rozreklamowanie

internetowej strony WRSS Chemii pod adresem www.chemia.uj.edu.pl/samorzad. W
czasie wakacji postaramy się, by na stronie
znalazły się najważniejsze informacje o tym, w
jaki sposób można uzyskać pomoc materialną
(zapomogę losową czy stypendium socjalne),
jakie wymagania należy spełnić przy ubieganiu się o stypendium naukowe czy miejsce, i
jego doﬁnansowanie, w akademiku. Pragniemy
zaznajomić wszystkich studentów ze wszystkimi komisjami WRSS i tym, jakie są efekty
ich pracy, tak żeby nasza działalność nie była
tak tajemnicza dla zwykłego studenta jak do tej
pory to miało miejsce. Chcemy by ta strona była
podstawowym źródłem informacji o wszystkich
ważnych sprawach dla studentów. Planujemy
uruchomienie stron poświęconych wymianie
z jednostkami naukowymi za granicą, tak by
łatwo można było zrozumieć, jakie są warunki
wymiany i jakie kryteria trzeba spełnić. Ponadto
na stronie są już dostępne formularze, regulaminy i kalendarz akademicki; uruchomiliśmy
także dział aktualności, w którym chcemy na
bieżąco informować Was o tym, co dzieje się
na Wydziale - w końcu Samorząd jest ogniwem
łączącym Studentów z władzami uczelni gdyż
WRSS bierze udział w pracach Rady Wydziału
Chemii czy Komisji Dydaktycznej ustalającej
nową strukturę studiów.
Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc - wszystkie adresy i numery telefonów
komórkowych oraz to jak wyglądamy znajdziecie na naszej stronie www.chemia.uj.edu.pl/
samorzad
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Krzysztof Parkoła
Jakub Majcherczyk

KROPLA KULTURY
odcinek 1

„Trochę sztuki dla nauki”
Niniejszym otwieramy nowy dział, który na stałe zagości w naszym miesięczniku.
W KROPLI KULTURY będziemy zamieszczać relacje z najróżniejszych wydarzeń
kulturalnych mających miejsce w Krakowie. W cyklu felietonów opiszemy
godne obejrzenia przedstawienia krakowskich teatrów oraz wystawy warte zwiedzenia.
W tym miesiącu zaczynamy od nowo otwartej ekspozycji „Uczony i jego pracownia”

D

nia 11. maja 2005 roku na terenie budynku Collegium Maius – Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod intrygującym tytułem: „Uczony i jego
pracownia”. Zaproszonych było wielu znakomitych gości z Polski i z zagranicy, w tym prof.
dr hab. Franciszek Ziejka, który dokonał symbolicznego „przecięcia wstęgi”. Patronat nad
wystawą objął Prezydent Miasta Krakowa prof.
Jacek Majchrowski.
Cała ceremonia przebiegała w pogodnym i momentami zabawnym nastroju, który
wprowadził dyrektor muzeum, prof. dr hab.
Stanisław Waltoś. Specjalnie dla zgromadzonych
gości, został uruchomiony zrekonstruowany
zegar, którego główną atrakcją są pokazujące
się przy dźwiękach Gaude Amus ruchome ﬁgury
postaci od wieków związanych z krakowską Alma
Mater. Po 45 minutach oczekiwania obecni na
dziedzińcu Collegium mogli udać się na pierwsze
piętro, gdzie zaaranżowano całą wystawę.
Pomysłodawcy wystawy zgromadzili
52 obrazy przedstawiające znanych lub mniej
znanych naukowców oraz szereg przyrządów
badawczych, które zostały umieszczone w
sześciu salach. Na szczególną uwagę zasługują
prace Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego,
Daniela Shultza czy Jakuba Wessela. Również
autentyczne instrumenty naukowe robią wielkie wrażenie. Możemy na przykład zobaczyć

przyrządy astronomiczne, którymi posługiwał
się Mikołaj Kopernik i jemu współcześni badacze. Nie brakuje także, co dla chemika szczególnie interesujące, sprzętu z pracowni pierwszych
alchemików, jak i instrumentów, które stanowiły
wyposażenie laboratorium Karola Olszewskiego
czy Ignacego Łukasiewicza. Wśród wystawionych prac możemy również podziwiać portret
prof. Adama Bielańskiego namalowanego przez
współczesnego artystę.
Ideą wystawy jest przedstawienie uczonego i jego miejsca pracy za pomocą obrazów
i instrumentów naukowych na przestrzeni kilku
wieków, poczynając od czasów nowożytnych, a
na współczesności kończąc. Wystawa opisując
ewolucję jakiej podlegała nauka poprzez wieki,
pokazuje zarówno portret naukowca (ﬁlozofa,
artysty, odkrywcy czy medyka) jak i jego warsztat pracy. Poczynając od Św. Hieronima, poprzez
Galileusza, Jana Heweliusza, czy już wspomnianego Mikołaja Kopernika, podziwiając
ich prymitywne przyrządy, docieramy do
współczesności i nowoczesnej aparatury badawczej (mikroskop i komputer).
Krótko mówiąc, wystawa jest warta zobaczenia, zwłaszcza dla ludzi zainteresowanych
historią rozwoju nauki. Szczególnie polecamy ja Wam, młodym (i tym troszkę starszym)
chemikom. Życzymy miłych doznań artystycznych.
Mistrz i Małgorzata
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NKCh ma głos

D

rodzy Czytelnicy! Przed Wami ostatni w tym roku akademickim „Głos z
Probówki”. Jeszcze tylko egzaminy
i wreszcie upragnione wakacje. W
ostatnim więc „Głosie” wartałoby podsumować,
jaki był dla Koła ten rok 04/05. Boje się tego,
że aby opisać wszystkie tegoroczne osiągnięcia,
musielibyśmy zdecydowanie zwiększyć objętość
naszego biuletynu :) Może zatem stwierdźmy po
prostu, że był wyjątkowo udany, a ja postaram
się przybliżyć Wam ostatni miesiąc.
Końcem maja NKCh wzięło udział w
wycieczce zorganizowanej przez Panią doktor
Ewę Witek do fabryki „Dwory” w Oświęcimiu.
Jest to naprawdę duży zakład, który
pracuje nieprzerwanie od 55 lat. Powierzchnia
„Dworów” to ponad 430ha, a liczba pracowników
to około 2400 osób. Mogliśmy z bliska przyjrzeć
się, na czym polega praca chemika w zakładzie
przemysłowym oraz prześledzić kilka linii
produkcyjnych zmodernizowanych w ostatnich
latach. Na szczególną uwagę zasługuje oddana
w 1999 roku do użytku instalacja do produkcji
polistyrenu do spieniania (Owipian®), której
zdolność produkcyjna to 65 tys t/rok, nowoczesna instalacja wytwarzająca styren (100 tys.
t/rok) oraz linia produkcji polistyrenu blokowego
(Owispol®), wytwarzająca 50 tys. t/rok nowego
jakościowo produktu o szerokim zastosowaniu.
Z innych, równie ciekawych linii produkcyjnych
musimy wspomnieć jeszcze o przeróbce kauczuku i lateksu. Warto było zorganizować taki
wyjazd, by móc spojrzeć na chemię z innej perspektywy. Pani doktor serdecznie dziękujemy za
zaproszenie nas, a wszystkich którzy nie pojechali zachęcamy, by za rok wzięli udział w takiej
imprezie.
Dnia 9.06. NKCh zorganizowało
„Pierwszą Sesję Prac badawczych Studentów
Wydziału Chemii UJ”. Do udziału w niej

zgłosiło się aż 22 magistrantów z różnych proﬁli. Impreza rozpoczęła się o godzinie 8 rano
i trwała aż do 21. Zaraz po jej rozpoczęciu
wykład plenarny wygłosił zaproszony gość Pan
dr hab. Artur Michalak: „Procesy polimeryzacji oleﬁn katalizowane kompleksami metali
przejściowych: wybrane aspekty w świetle
wyników badań studentów”. Po nim studenci zaczęli prezentować swoje wyniki badań.
Trzeba przyznać, że prezentacje były przygotowane nad wyraz starannie i wszystkie, co
do jednej, stały na bardzo wysokim poziomie,
skutecznie utrudniając życie komisji. W skład
jury wchodzili: dr hab. Wiesław Łasocha, dr
hab. Artur Michalak, dr Jacek Korchowiec, dr
Szczepan Zapotoczny, dr Witold Piskorz, mgr
Jakub M. Milczarek, Rafał Marszałek i Dominik
Krawczyk. Należy podziękować członkom jury
za to, że wytrzymali tyle godzin i byli w stanie
wybrać tę najlepszą pracę. Pierwszą nagrodę i
bon w wysokości 500zł zdobyła Ilona Wieteska za pracę „Własności oksydatywnie modyﬁkowanej albuminy i ﬁbronektyny: ich zdolność
do agregacji i wiązania przeciwciał”, drugie
miejsce (300zł) zajął Tomasz Moszczyński,
a trzecie (200) Anna Widera. Jury przyznało
również dwa wyróżnienia (po 100zł) dla Doroty
Piotrowskiej i Karoliny Zomerskiej.
Trzeba przyznać, że pomysł ten okazał
się być nad wyraz udanym, zebrani słuchacze
mogli dowiedzieć się, jakie badania prowadzi
się na innych proﬁlach, a przyszłym magistrantom nie tylko przybliżył, ale może nawet ułatwił
wybór ewentualnego proﬁlu.
Zatem drodzy Czytelnicy, do zobaczenia po
wakacjach!
prezes NKCh
Dominik Krawczyk

