
★ Wszystkiego o Samorządzie
Studenckim. Poznacie osoby, Studenckim. Poznacie osoby, 
które do niego należą oraz które do niego należą oraz 
cele jakie sobie stawiamy.
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★ Kto wchodzi w skład Kto wchodzi w skład 
nowych władz dziekańskich. 
Przeczytacie krótkie opi-Przeczytacie krótkie opi-
sy dotyczacesy dotyczace każdego z  każdego z 
dziekanów.

strona 2

★ Czym jest NKCh. Kto do 
niego należy, co robimy oraz  robimy oraz 
jak się zapisać?jak się zapisać?
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★ Czym jest Naukowy 
Rajd Rajd Chemika Uniwersytetu 
JagiellońskiegoJagiellońskiego, Jagiellońskiego, Jagiellońskiego kiedy się 
odbędzie, jaką trasą pow-
iedzie i jak można się na niego 
zapisać.zapisać.
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dowiecie się...
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Redakcja gazetki Naukowego Koła Chemików 
„Głos z Probówki“ ma zaszczyt powitać 
dzisiaj nowych studentów Wydziału Chemii. 

Dla wszystkich, którzy z dniem dzisiejszym stykają się 
pierwszy raz z życiem studenckim przygotowaliśmy 
specjalny numer naszego pisma, po to, aby przedstawić 
Wam organizacje studenckie, przybliżyć ich działania, 
a przede wszystkim zachęcić do współpracy z nimi 
już od początku pierwszego roku. Prezentujemy 
także nowych dziekanów, z którymi przeprowadzimy 
wywiady w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Wreszcie, 
zachęcamy do uczestnictwa w I Naukowym Rajdzie 
Chemika. O tym wszystkim przeczytacie w tym nu-
merze. Zapraszamy do lektury.
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Wydziałowa Rada Samorządu Stu-
dentów (WRSS), popularnie zwana 
Samorządem Studenckim, jest ogni-

wem łączącym studentów z władzami uczelni. 
W nowej kadencji Samorządu, rozpoczynającej 
się 1 października, studentów Wydziału Chemii 
reprezentować będą Marek Oszajca (II rok), 
Maria Mańko (III rok), Jakub Majcherczyk (IV 
rok) oraz Katarzyna Makyła (V rok). Jak zatem 
widać, reprezentanci wyłonieni zostali wśród 
prawie wszystkich roczników, co dobrze rokuje, 
gdyż będziemy znali realia panujące na posz-
czególnych latach.
   Główny cele, jaki Samorząd sobie wyznaczył 
na ten rok akademicki, to uruchomienie jego 
strony internetowej pod adresem www.chemia.
uj.edu.pl/samorzad, na której każdy student 
będzie mógł się szczegółowo zapoznać z 
możliwościami oraz działaniami Samorządu. 
Na stronie znajdą się wszelkie potrzebne doku-
menty oraz informacje m.in.: jak uzyskać po-
moc materialną, jak ubiegać się o stypendium 
socjalne, jakie wymagania należy spełnić w 
przypadku starania się o stypendium naukowe 
lub chociażby miejsce w akademiku. Prag-
niemy, aby nasza działalność nie była dla stu-
dentów tajemnicą. Chcemy, zaznajomić Was ze 
wszystkimi komisjami działającymi wewnątrz 
Samorządu, a także zamieścić na naszej stronie, 
informacje dotyczące wymagań, jakie należy 
spełnić, aby wyjechać na stypendium zagranicz-
ne. Najważniejsze informacje będą również
umieszczane na Forum Studentów Wydziału 
Chemii UJ (http://tichy.ch.uj.edu.pl/forum/forum) 
w dziale organizacyjnym. Mam nadzieję, że 
przez to Samorząd stanie się bliższy studentom, 
bo głównie o to właśnie nam chodzi.

Jakub Majcherczyk

DZIEKAŃSKIE 
who is who

Prof. dr hab. 
Leonard Proniewicz

Dziekan Wydziału Chemii 
UJ. To właśnie z jego 
pomocą NKCh tak prężnie 
działa, podobnie zresztą jak 
cały Wydział. W listopa-
dowej „Herbatce z ciekawym 
człowiekiem“ zapytamy o 
tajemnice jego sukcesu.

Dr hab. 
Artur Michalak

Prodziekan do spraw stu-
denckich, zatem najbliższy 
nam wszystkim. Już w 
październikowym „Głosie“ 
spytamy go co pragnie 
zmienić aby ułatwić studen-
tom  załatwianie spraw orga-
nizacyjnychw dziekanacie.

Prodziekan ds. Kształcenia i In-
tegracji Europejskiej. Odpowia-
da m.in. za proda m.in. za proda gram studiów. 
Słynący z niesłychanego poczu-
cia humoru profesor odpowie cia humoru profesor odpowie cia
na wasze pytania w grudnio-
wej „Herbatce z ciekawym 
człowiekiem“

Prof. dr hab.
Zbigniew Sojka

Prof. dr hab.
Paweł Kościelniak

Prodziekan ds. Badań i Orga-
nizacji. Obszerny wywiad z nim 
przeprowadziliśmy 11 marca i 
można go przeczytać w 1 nu-
merze „Głosu“ zamieszczonym 
na stronie NKCh
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NKCh, czyli Naukowe Koło Chemików 
jest organizacją zrzeszającą studentów Njest organizacją zrzeszającą studentów NWydziału Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego lub innych wydziałów i uczelni, 
którzy pragną pogłębić swoją wiedzę chemiczną 
oraz przeżyć niecodzienną przygodę z ciekawy-
mi ludźmi. Początki istnienia NKCh datuje się 
na rok 1904, co oznacza, że jesteśmy 
najs tarszym kołem chemicznym 
w Polsce. Obecnie posia-
d a m y ponad 70 
członków i w c i ą ż 
prężnie się ro-
zwijamy, głównie zwijamy, głównie z
dzięki staraniom naszego 
Prezesa. Jak każda poważna 
organizacja posiadamy swój Status 
oraz Zarząd, który decyduje o programie 
rozwoju koła w danym roku akademickim. 
Nasza działalność polega między innymi na 
organizacji pokazów chemicznych w szkołach, 
wydawaniu własnej gazetki czy też organi-
zowaniu imprez naukowych zarówno na terenie 
naszego wydziału, jak i poza nim. W ubiegłym 
roku współorganizowaliśmy Zjazd Absolwen-
tów połączony z obchodami setnej rocznicy 
założenia NKCh oraz „Pierwszą sesję prac 
dyplomowych Wydziału Chemii UJ”, podc-
zas której zostały wręczone nagrody pieniężne 
ufundowane przez władze dziekańskie naszego 
Wydziału. Również w zeszłym roku Koło miało 
zaszczyt reprezentować nasz Wydział podczas 
Dni Otwartych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Festiwalu Nauki odbywającego się w 
Krakowie. Wznowiliśmy także wydawa-
nie naszej gazetki oraz tradycję „Herbatki z 
ciekawym człowiekiem”, czyli cyklu spotkań 
z interesującymi osobistościami naszego 
Wydziału. Wskrzesiliśmy również Rajd Chemi-
ka, tradycyjną imprezę, polegającą na wspólnych 
wędrówkach studentów z wykładowcami po gór-
skich szlakach południowej Polski. Po rozgrzew-
kowym, majowym rajdzie następny odbędzie 
się już w październiku pod nazwą Naukowy 
Rajd Chemika Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Członkowie NKCh uczestniczą także w corocz-
nych Ogólnopolskich Szkołach Chemii, gdzie 

przedstawiają swoje własne projekty badawcze 
oraz mają możliwość poznania ciekawych ludzi 
z innych kół chemicznych w kraju. Wielce praw-
dopodobne, że w maju 2006 roku będziemy or-
ganizatorami kolejnej już XXIV Ogólnopolskiej 
Szkoły Chemii. 
   Jednak koło to nie tylko osiągnięcia, to przede 
wszystkim ludzie. To tu zawiązało się i nadal 
zawiązuje wiele przyjaźni, które przetrwały 
przez lata. Można tu spotkać osoby o niecodzien-
nych zainteresowaniach, postacie bardziej czy 
mniej ciekawe, ale na pewno wartościowe. U nas 
można również rozwiązać wiele przyziemnych, 
codziennych problemów, jakie napotyka student 

chemii – napisać sprawozdanie, skorzystać 
z Internetu, pożyczyć książkę, pouczyć 

się do kolokwium czy też poprosić 
o pomoc starszych kolegów 

lub po prostu wypić 
kubek herbaty z dala 

o d zgiełku i hałasu. 
O d ubiegłego 
roku aka- d e m i c -
kiego funkcjonuje u nas 
obszerna biblioteka, k t ó r e j 
posiadanie zawdzięczamy b y ł e m u 
„kołowiczowi” doktorowi Jerzemu Studenckiemu. 
Posiadamy także własne forum internetowe - 
Forum Chemików (www.chemiauj.xt.pl), gdzie 
znajdują się pokoje studentów poszczególnych 
lat, dzięki czemu można uzyskać wiele infor-
macji np. na temat kolokwiów, egzaminów czy 
zaliczeń. 
   Jak widać z przynależnością do Naukowego 
Koła Chemików wiążą się nie tylko obowiązki, 
ale i przyjemności. Jeżeli jesteście zaintereso-
wani działalnością naszego Koła, zapraszamy 
serdecznie do pokoju nr 100, gdzie możecie 
się zapisać (semestralna składka członkowska 
wynosi jedynie 15 zł) lub odwiedzić naszą stronę 
internetową http://tichy.ch.uj.edu.pl/, z której 
również dowiecie się wielu ciekawych rzeczy na 
temat NKCh. Z A P R A S Z A M Y ! ! !

Marta Fijałkowska

Koło Chemików



Już za 3 tygodnie powracamy, po kilkunastu 
latach przerwy, do tradycji Rajdów Chemika. 

Przez długie lata Wydział Chemii słynął z orga-
nizacji imprez turystycznych, które jednoczyły 
studentów i wykładowców pokonujących wspól-
nie przeróżne szlaki górskie chodząc od schro-
niska do schroniska. Niekiedy były to naprawdę 
wielkie rajdy. W czasach, gdy były urządzane ra-
zem z wydziałami fi zyki i matematyki pod szyl-
dem Rajd Mat-Fiz-Chemu uczestniczyło dem Rajd Mat-Fiz-Chemu uczestniczyło 
w nich niekiedy nawet powyżej 300 w nich niekiedy nawet powyżej 300 
osób. Dziś chcemy powrócić osób. Dziś chcemy powrócić 
do tej tradycji organizując I do tej tradycji organizując I 
Naukowy Rajd Chemika Uni-Naukowy Rajd Chemika Uni-
wersytetu JagiellońskiegoJagiellońskiego. 
Wprawdzie nie będzie to aż Wprawdzie nie będzie to aż 
tak wielkie przedsięwzięcie, 
ale w końcu Rajd urządzamy 
tylko i wyłącznie my. 
 W piątek, 21 
października, w samo południe października, w samo południe 
zostanie pod Wydział podsta-zostanie pod Wydział podsta-
wiony autokar, który zabierze 60 wiony autokar, który zabierze 60 
uczestników Rajdu do Zawoi skąd uczestników Rajdu do Zawoi skąd 
wyruszy ofi cjalnie I Naukowy Rajd 
Chemika UJ. Stamtąd zielonym szlakiem, Mag-
da, nasza przewodniczka beskidzka, poprowadzi 
grupę do schroniska na Markowych Szczawin-
ach, gdzie zaplanowano pierwszy nocleg. Trasa 
na pewno nie będzie zbyt męcząca, tak więc Ci 
którzy będą mieli ochotę, mogą po południu 
pójść na Babią Górę podziwiać najpiękniejszy 
zachód słońca w polskich górach. Następnego 
dnia przed południem ruszymy w dalszą drogę. 
Najpierw do przełęczy Krowiarki, a potem 
szlakiem im. kard. Karola Wojtyły, aż do schro-
niska na Hali Krupowej. Tam też zaplanowane 

jest wielkie ognisko. Następnego dnia, po spo-
kojnej lub imprezowej nocy (wg upodobań), 
cała grupa zejdzie do Jordanowa, gdzie będzie 
już czekał na nas autokar, który zabierze nas z 
powrotem do Krakowa. 
 Z nazwy rajdu można wywnioskować, 
że nie będzie to stricte turystyczna wyprawa. 
Planujemy bowiem 4 krótkie sesje naukowe. W 
piątek wieczorem zostanie zaprezentowana pra-
ca Adama Osieckiego, studenta II roku na temat 
„Popularne środki farmaceutyczne – karnityna. 
Czy karnityna rzeczywiście spala tłuszcze?”. 
Następnego dnia rano po śniadaniu swoją pracę 
przedstawi Artur Biela. Będzie opowiadał 
o „Wpływie metali ciężkich na człowieka i 
środowisko”. Obie wyżej wymienione prace 
zostały przedstawione na XXIII Ogólnopolskiej 
Szkole Chemii. Wygłoszenie swojej prezentacji 
zapowiedział także zaproszony gość - prof. dr 
hab. Jerzy Silberring! Temat jego wykładu 

“Piekło i Niebo w jednym mózgu stały, “Piekło i Niebo w jednym mózgu stały, 
czyli o narkotykach, alkoholu i...czyli o narkotykach, alkoholu i...

kacu” na pewno spodoba się kacu” na pewno spodoba się 
wszystkim studentom. wszystkim studentom. 
 Wszelkie informacje znajdzie- Wszelkie informacje znajdzie-
cie na ogłoszeniach rozkle-cie na ogłoszeniach rozkle-
jonych po Wydziale. Koszty jonych po Wydziale. Koszty 
w dużej części pokrywają 
władze dziekańskie, dzięki 
czemu udało się kwotę do 

zapłaty obniżyć do takiego 
poziomu, że każdy będzie sobie poziomu, że każdy będzie sobie 

mógł na taki wyjazd pozwolić. Na mógł na taki wyjazd pozwolić. Na 
ogłoszeniach znajdziecie datę, od ogłoszeniach znajdziecie datę, od 

której będzie można się zapisywać. której będzie można się zapisywać. 
Tam także, będziemy się starać na 

bieżąco informować o wolnych miejscach. 
Również organizatorzy odpowiedzą z chęcią na 
wszystkie pytania dotyczące wyjazdu. Wszel-
kie informacje można uzyskać w siedzibie 
NKCh (sala nr 100) lub w specjalnym pokoju 
dotyczącym Rajdu na Forum Chemików. Po za-
pisaniu się, każdy uczestnik dostanie dokładną 
informację dotyczącą trasy oraz tego, co warto 
ze sobą zabrać i bilet upoważniający do wzięcia 
udziału w I Naukowym Rajdzie Chemika UJ.   

Jakub Majcherczyk

Rajd 
Chemika

COMEBACK


