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Ułatwiamy życiowy
wybór chemikom

W celu ułatwienia wyboru dalszej drogi W celu ułatwienia wyboru dalszej drogi W kształcenia wszystkim studentom, W kształcenia wszystkim studentom, W którzy podejmą dopiero decyzję,  jaki W którzy podejmą dopiero decyzję,  jaki W 
panel wybrać, oraz tym, którzy nie są jeszcze pew-jeszcze pew-jeszcze
ni swojego wyboru, postanowiliśmy przedstawić 
krótkie opisy każdego z nich. Zaczynamy już 
teraz, gdy III rok wybiera swoje panele. Przegląd 
ten dedykujemy raczej młodszym studentom. 
W kolejnych numerach ,,Głosu…’’ będą się 
ukazywały artykuły stanowiące przegląd poszc-
zególnych paneli; ich zalety, wady i co ważne 
– perspektywy zatrudnienia. Zapraszam do lek-
tury. Na dobry początek:

Profi l: Analityka chemiczna
Panel: Chemia sądowa

Zwana potocznie ,,sądówką’’ jest jedynym pane-
lem owianym aurą tajemniczości i zaciekawie-
nia. Prężnie rozwijający się, przyjmuje coraz 
więcej studentów, obejmuje coraz to nowe 
tematy. Ważnym  i ciekawym elementem jest 
współpraca z Instytutem Ekspertyz Sądowych 
(IES), gdzie realizowana jest część zajęć. 
O plusy, minusy oraz perspektywy postanowiłam 
zapytać głównego założyciela,  pana prof. 
dr hab. Pawła Kościelniaka oraz studenta III 
roku studiów doktoranckich, magistra Michała 
Woźniakiewicza.

Oto co nam powiedzieli. 
Plusy – Na pytanie o plusy profe-

sor Kościelniak odpowiada, że chemia sądowa 
to ,,atrakcyjny obszar chemii, który przede 
wszystkim daje możliwość weryfi kacji wiedzy 
uzyskanej teoretycznie w pracy naukowej”. To 
dziedzina ,, fajna i ciekawa’’ – według magistra 
Woźniakiewicza – która „łączy w sobie zagad-
nienia czysto analityczne, jak i dawkę dresz-
czyku”. Profesor Kościelniak dodaje, że „stu-
denci pierwszy raz spotykają się z prawdziwą 
odpowiedzialnością za wyniki - zdarza się, iż w 
IES pomagają w ekspertyzach, które związane 
są z aktualnymi sprawami sądowymi. Studen-
ci uczestniczący w takich ekspertyzach czują 
odpowiedzialność za decyzję, jaka zostanie 
podjęta. Często jest to decyzja o tym, czy ktoś 
jest winny czy nie”. Magister Woźniakiewicz 
dodaje, że połowa studentów z panelu chemia 
sądowa może robić pracę magisterską w IES 
 Jak i wszędzie tak i w tej dziedzinie 
nie unikniemy minusów. Studenci, a także moi 
rozmówcy skarżą się na zbyt mało urozmaiconą 
ofertę programową. Sam profesor Kościelniak 
mówi, że ,,program chemii sądowej mógłby 
być bogatszy i ciekawszy”. Jednocześnie 
dodaje, że „planowane jest rozszerzenie jej, jak 
i również zastąpienie niektórych istniejących 
przedmiotów przez nowe, ciekawsze”. Pro-
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fesor zaznacza jednak, że istnieje szereg 
trudności przeszkadzających w realizacji tych 
planów, które wynikają głównie z problemów 
organizacyjnych: „Bardzo dużo zależy od pra-
cowników IES, ich akceptacji pomysłów, czasu i 
miejsca do prowadzenia nowych zajęć.”
 Najbardziej jednak interesującym i 
praktycznym zagadnieniem są perspektywy 
znalezienia pracy. 
 Jak wiadomo, przy tak dużym bez-
robociu w naszym kraju także chemikowi nie 
jest łatwo. ,,Z pracą jest ogólnie bardzo trudno 
a chemik sądowy jest traktowany po prostu 
jak chemik po zakończeniu studiów”. Na py-
tanie, czy jest łatwiej dostać pracę po chemii 
sądowej, profesor Kościelniak odpowiada: 
„Trudno powiedzieć. Myślę, że ukończenie tej 
specjalizacji jest jakimś ułatwieniem”. Ma-
gister Woźniakiewicz odpowiada optymisty-
cznie: „Po chemii sądowej stosunkowo łatwo 
znaleźć pracę, jednak tylko część absolwentów 
znalazła pracę ‘w zawodzie’ w IES, w policji, w 
zakładach toksykologii sądowej w akademiach 
medycznych”.

Jagoda Kuczara

Profi l: Analityka chemiczna
Panel: Analityka środowiskowa

Pisząc ten artykuł zastanawiałem się, w 
jaki sposób analityka środowiskowa 
może konkurować z tak popularnym 

panelem jak chemia sądowa, na który co roku 
ciągną tłumy studentów poszukujących moc-
nych wrażeń. Z pytaniem, co może zachęcić stu-
dentów do pójścia na analitykę środowiskową, 
zwróciłem się do kierownika panelu, profesora 
Parczewskiego. 
 Na pytanie o plusy panelu, profe-
sor Parczewski wymienia ich całkiem sporo. 
Przede wszystkim zaznacza, że interesujący jest 
sam program oraz istnieje możliwość elastycz-
nego wyboru ciekawych kursów dodatkowych. 
Zdecydowanym plusem według pana profesora 
jest współpraca z różnymi jednostkami badaw-
czymi w Krakowie i całej Polsce. Studenci mają 
możliwość realizacji prac magisterskich również 

w innych zakładach Wydziału Chemii UJ, a 
także w innych uczelniach, np. na AGH, Po-
litechnice Krakowskiej czy w Instytucie Ochro-
ny Środowiska PAN. Profesor zaznacza również, 
że, podobnie jak na „sądówce”, studenci stykają 
się z odpowiedzialnością za uzyskane wyniki, 
które mogą mieć wpływ na wydawanie decyzji 
w kwestiach inwestycji związanych z ochroną 
środowiska. 
 Profesor wymienia tylko jeden, ale za 
to dość istotny minus, a mianowicie brak na 
Wydziale odpowiedniej bazy lokalowej i apara-
turowej. Niestety na Wydziale brakuje wiele 
niezbędnej w pracy chemika analityka nowoczesnej 
aparatury. Ogranicza to możliwość praktycznego 
poznania takiej aparatury przez studentów. 
 Na pytanie o perspektywy pracy pro-
fesor uspokaja: „sytuacja na rynku pracy dla 
analityków nie jest zła”. Na panelu przykładana 
jest duża waga do udostępniania studentom 
najważniejszej wiedzy z zakresu podsta-
wowych problemów chemii analitycznej, a 
także  praktycznych kwestii związanych z 
analizą środowiskową. W uproszczeniu można 
powiedzieć, że w porównaniu z innymi panelami, 
absolwenci ‘analityki środowiskowej’ uzyskują 
bardziej „uniwersalną” wiedzę chemiczną, choć 
mniej specjalistyczną. Dlatego po ukończeniu 
studiów często łatwiej im znaleźć pracę. Profesor 
zaznacza, że najlepszą drogą do znalezienia dob-
rej pracy w zawodzie, także za granicą, jest kon-
tynuowanie nauki na studiach doktoranckich. Po 
ich ukończeniu znacznie łatwiej znaleźć zatrud-
nienie. Jest to praktycznie jedyna droga otrzyma-
nia zatrudnienia w szkole wyższej. Najpopular-
niejsze inne miejsca zatrudnienia studentów po 
panelu analityka środowiskowa to Inspektoraty 
Ochrony Środowiska, Sanepid, laboratoria mon-
itoringu i ochrony środowiska, szpitalne labora-
toria analityczne i jeszcze inne placówki . Pro-
fesor zaznacza, że można oczekiwać, iż liczba 
etatów dla analityków będzie sukcesywnie rosła, 
gdyż wejście Polski do Unii Europejskiej pow-
oduje zwiększenie liczby instytucji, w których 
kluczową rolę odgrywa ocena i kontrola stanu 
szeroko rozumianego środowiska. 

Jakub Majcherczyk
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Nagroda Nobla z chemii pod koniec 
zeszłego roku została przyznana za 
„taniec cząstek”, czyli metatezę ole-

fi n – alkenów. Ale przyznana nagroda nie 
dotyczyła „wynalezienia” – odkrycia tej reakcji, 
gdyż znana i stosowana jest ona od roku 1955. 
Co więc nakłoniło Szwedzką Akademię Nauk 
do przyznania tej prestiżowej nagrody za coś, 
co jest już znane od ponad pół wieku? Otóż, 
mimo iż znana była sama reakcja nie znano jej 
mechanizmu. Wiedziano, że pod-czas procesu z 
substancji AB i CD powstają AC i BD, ale nie 
wiedziano jak się to dzieje. Pociągało to za sobą 
wielorakie konsekwencje, takie jak np.: niska 
wydajność reakcji, wiele produktów ubocznych 
w mieszaninie poreakcyjnej itp. Dopiero w roku 
1971 Francuz, Yves Chauvin opracował model 
teoretyczny metatezy olefi n.
  Metateza alkenów jest jedną z ważniejszych 
metod syntetycznych. Ogólnie rzecz biorąc jest 
to wymiana grup alkilidienowych pomiędzy 
alkenami, która zachodzi z rozerwaniem i ut-
worzeniem nowego wiązania podwójnego 
węgiel – węgiel.
 Termin metateza olefi n nie oznacza jednej 
konkretnej reakcji chemicznej tylko kilka 
podobnych procesów zachodzących według 
zbliżonych mechanizmów. Są to:
 • krzyżowa metateza olefi n (CM = cross me-
tathesis)
• metateza acyklicznych dienów (ADMET = 

acyclic diene metathesis)
• metatetyczne zamknięcie pierścienia (RCM = 

ring – closing methatesis)
• metatetyczne otwarcie pierścienia (ROM = 

ring opening methatesis)
• metatetyczna polimeryzacja zachodząca z ot-

warciem pierścienia (ROMP = ring – opening – opening –
metathesis polymerization)

• fotoindukowana metatetyczna polimeryzacja 
zachodząca z otwarciem pierścienia (PROMP = 
photoinduced ring – opening methatesis poly-
merization).
 Chociaż nieznajomość mechanizmu tych 
reakcji powodowała ograniczenia w stoso-
waniu ich w laboratoriach to nie była prob-
lemem do wykorzystywania ich w syntezach 
przemysłowych. Nie sprowadza się to tylko 
do otrzymywania alkenów łańcuchowych, 
ale, między innymi, jest wykorzystywana do 
przekształcania estrów nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w ich krótsze analogi, kwasy di-
karboksylowe i syntetyczne triglicerydy. Jako 
katalizatory są stosowane katalizatory hetero-
geniczne oparte na okładach typu MoO3/CoO/
Al2O3 (do 1500C) lub WO3/SiO2/Al2O3 i Re2O7/
Al2O3 (powyżej 3000C).
 Opracowany przez tegorocznego Noblistę 
mechanizm składa się z sekwencji cykloaddycji 
i cyklorewersji między alkenem, kompleksem 
karbonowym i przejściowym związkiem meta-
locyklobutanowym. Wszystkie etapy są odwra-
calne, w związku z czym efektem reakcji jest 
równowagowa mieszanina produktów. Dzięki 
temu, że w czasie reakcji zawsze powstaje lotny, 
krótkołańcuchowy alken, odbieranie go przesu-
wa reakcje w kierunku tworzenia produktów.
   Jak widać na schemacie kluczem do tej reakcji 
jest katalizator karbenowy (metaloalkilidenowy). 
Przez kilkanaście lat naukowcy badali różne 
możliwości (pierwszymi opracowanymi układami 
katalitycznymi były katalizatory Zieglera – Nat-
ty, które, z powodu nietolerancji polarnych grup 
funkcyjnych i niezdefi niowania katalitycznie 
aktywnej formy, miały zastosowanie tylko w 
syntezie niefunkcjonalizowanych polimerów) 
aż wreszcie w 1990 roku Amerykanin Richard 
Schrock wyprodukował katalizator oparty na 
molibdenie. Właśnie za to przełomowe odkrycie 
dostał nagrodę Nobla. Jego przełomowość nie 

Reakcja metatezy olefi n,
czyli za co Francuz i dwaj Amerykanie dostali Nobla

DAWID BARTOSZEK
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W powyższym sche-
macie: M – metal, 
L – ligand. Skład 
pierwszego produktu 
ubocznego zależy 
od grupy X katali-
zatora, natomiast w 
następnych etapach 
od substratu.rys. 1 - Ogólny schemat reakcji metatezy

ograniczała się tylko do tego, że nowy kataliza-
tor gwarantował dość dużą czystość i wydajność 
reakcji. Przede wszystkim katalizatory Schrocka 
były stabilne i w pełni zdefi niowane (tzn. znano 
strukturę ich katalitycznej formy – pozwalało 
to na ich podstawie tworzyć nowe, udoskona-
lone katalizatory). Ponadto chodziło o to, iż 
alkoksyiminowe katalizatory molibdenowe są 
wysoce reaktywne względem szerokiego za-
kresu stosowanych substratów, posiadających 
różne właściwości steryczne i elektronowe. 
Dodatkowym atutem jest możliwość otrzymy-
wania chiralnych kompleksów molibdenowych, 
również osadzonych na podłożu stałym, stoso-
wanych do enancjoselektywnego metatetycz-
nego zamykania pierścienia lub metatetycznego 
otwarcia pierścienia połączonego z metatezą 

Katalizator Schrocka

Katalizator 
Shrocka i 
Hoveyda

krzyżową z udziałem prochiralnych substratów 
lub otrzymywania taktycznych polimerów. 
Do cech negatywnych katalizatorów Schrocka 
należy zaliczyć fakt, iż nie tolerują wielu grup 
funkcyjnych, są bardzo wrażliwe na tlen, wodę 
i ślady zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach, 
odznaczają się niestabilnością termiczną oraz są 
dość drogie i trudne w otrzymywaniu.
 Po odkryciu Schrocka trwały badania nad kata-
lizatorami pozbawionymi wyżej wymienionych
wad. I tu sukces osiągnął drugi wyróżniony 
Amerykanin – Robert Grubbs. Wraz ze swoim 
zespołem badawczym na początku lat 90 XX 
wieku odkrył, że bardzo dobre właściwości 
katalityczne posiada trójchlorek rutenu. Przez 
dłuższy czas dopracowywane, związki rutenu 
okazały się poszukiwanymi katalizatorami dla 
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metatezy. Nie są wrażliwe na tlen, charakteryzują 
się tolerancją na wiele, nawet polarnych grup 
funkcyjnych, mogą być stosowane w technicz-
nych, nieodgazowanych roz-
puszczalnikach, niektóre
z nich są rozpuszczalne w 
wodzie a niektóre mogą być 
tylko osadzone na podłożu 
stałym. Ponadto katalizatory 
rutenowe są stosowane w 
reakcjach cyklizacji a także 
transferowej dehydroge-
nacji alkoholu połączonej z 
uwodornieniem wiązania podwójnego węgiel – 
węgiel (po reakcji metatezy). Co ciekawe, 
tzw. sandwiczowe kompleksy rutenu, typu 
[(η6-aren)Ru(η6-aren)]2+ oraz kompleksy 
nitrylowe typu [(NC-R)6Ru]2+ mogą być 
aktywowane promieniowaniem nad-
fi oletowym w wyniku czego nastąpi sol-
woliza i powstanie katalitycznie aktywny 
kompleks rutenu z rozpuszczalnikiem 
[Ru(rozpuszczalnik)6]2+, który bierze 
udział w procesie PROMP. Oczywiście nie 
ma rozwiązań idealnych i katalizatory rutenowe 
także posiadają wady. Jednak najistotniejszą jest 
niższa w stosunku do katalizatorów molibdeno-
wych aktywność (związana ze 
wzrostem stabilności i prostotą 
otrzymywania tych związków).
  Ogromne znaczenie metatezy 
wypływa z olbrzymich 
możliwości syntetycznych
wypływających z jej wykorzysta-
nia. Można na przykład przy 
użyciu katalizatorów ruteno-
wych przeprowadzać krzyżową metatezę wi-
nylosilanów typu CH2=CH=Si(OR)3 z alkenami. 
Produkty tych reakcji – winylopodstawione 
związki krzemianoorganiczne RCH=CHSi≡ 
są ważne dla celów syntetycz-nych. Na uwagę 
również zasługuje metatetyczne zamknięcie 
pierścienia (RCM). Otóż reakcja jest napędzana 
entropowo: następuje „cięcie” substratu - α,ω-
dienu na dwa produkty: związek cykliczny i 
lotny, krótkołańcuchowy alken, np. eten, który 

opuszczając środowisko reakcji przesuwa 
równowagę reakcji w stronę tworzenia produk-
tów. Wzrost rozcieńczenia sprzyja metatety-
cznej cyklizacji (RCM) i zabezpiecza przed 
reakcją konkurencyjną – metatezą acyklicz-
nych dienów (ADMET). W wyniku RCM 
można otrzymywać spiroacetale, spirolaktony 
(z wykorzystaniem cyklicznych bezwodników), 
pierścienie laktonowe (chemoselektywna RCM; 
chemoselektywność związana jest z preferencją 
katalizatora Grubbsa 1 rodzaju do reakcji z mniej 
podstawionymi fragmentami alkenowymi) - 
praktycznie każdej wielkości pierścień zarówno 
karbo-, jak i heterocykliczny.

   Fakt, iż metateza olefi n jest dziś bardzo pow-
szechnie wykorzystywaną reakcją zawdzięczamy 
trzem tegorocznym Noblistom. I myślę, że po 

przeczytaniu niniejszego artykułu każdy się 
zgodzi z werdyktem Szwedzkiej Akademii Nauk, 
że dzięki swoim odkryciom w pełni zasługują na 
Nagrodę Nobla.



GŁOS Z PROBÓWKI    7styczeń 2006

Poniżej prezentujemy wywiad prze-
prowadzony z dr hab. Arturem 
Michalakiem, Prodziekanem ds. 
Studenckich. Spotkanie „Herbat-

ka z ciekawym człowiekiem” odbyło się po 
raz pierwszy po długiej przerwie w odno-
wionej siedzibie Naukowego Koła Chemików. 
Dziekan opowiada o swoich wojażach na 
drugą półkulę, zamiłowaniu do fotografi i oraz 
o tak ważnych dla nas sprawach studenck-
ich. 

Redakcja: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
zaprosić Pana docenta do odnowionego po-
koju NKCh. Nasuwa się zatem pytanie czy na 
studiach Pan także należał do Koła? 
Dr hab. Artur Michalak: Chyba nie należałem. 
Zresztą nie pamiętam jak wtedy było z 
przynależnością. Być może przez moment 
należałem, ale Koło nie było wtedy specjal-
nie aktywne, więc jeżeli należałem, to krótko, 
lub jeżeli przez dłuższy okres czasu, to tylko i 
wyłącznie formalnie. 

Red: A studia doktoranckie robił pan docent 
na Wydziale Chemii UJ?
AM: Tak, ale tuż po studiach magisterskich 
zostałem zatrudniony jako asystent, bo tak się 
złożyło, że kilka osób wtedy zrezygnowało z 
pracy. Egzaminy wstępne na studia doktoranckie 
zdawałem, ale w zajęciach dla doktorantów już 
później nie uczestniczyłem. 

Red: Udało się Panu wyjechać i pracować w 
zawodzie na jakiejś zagranicznej uczelni?
AM: Wydaje mi się, że każdy człowiek zajmujący 
się pracą naukową w pewnym momencie powin-
ien wyjechać na jakiś czas. Ja miałem szczęście 

już w trakcie robienia doktoratu spędzić rok w 
Niemczech. Potem dwa krótkie wyjazdy do Bel-
gii. Później, w 1998, wyjechałem do Kanady i 
pracowałem tam przez 2 lata, a potem raz byłem 
tu a raz tam. I tak na przestrzeni 5 lat spędziłem 
ponad 3 lata w Kanadzie. 

Red: A gdzie się Panu lepiej pracowało?
AM: Oczywiście, że tutaj (śmiech). Tak 
naprawdę, to zależy, z której strony spojrzeć. 
W Kanadzie nie prowadziłem zajęć dydaktycz-
nych i pracowałem wyłącznie naukowo, więc 
ciężko porównywać obie te sytuacje. Na pewno 
znacznie lepiej pracowało mi się w Kanadzie niż 
w Niemczech. Wynikało to głównie z tego, że 
będąc w Berlinie byłem dopiero początkującym 
doktorantem. Do tego dochodziły problemy 
w porozumieniu się z Niemcami. W Kanadzie 
natomiast przebywałem już jako postdoc w gru-
pie profesora Zieglera, jednej ze sław chemii 
teoretycznej. I co jest ciekawe, profesor ma tam 
zawsze sporą grupę, w której zazwyczaj nie ma 
żadnego Kanadyjczyka (sam też jest obcokraj-
owcem - pochodzi z Danii). Tak więc jest to 10-
15 osobowa grupa obcokrajowców znajdujących 
się w dość podobnej sytuacji. Wszyscy byli z 
dala od domów,  z dala od rodzin, przez co w 
dużej mierze kontakt między nami był lepszy. 
W pewnym momencie na przykład całą grupą 
zaczęliśmy jeździć regularnie w góry. 

Red: Czym Pana kadencja będzie się różnić 
od kadencji Pana profesora Jamrozika jako 
Dziekana ds. Studenckich? 
AM: Profesor Jamrozik był prodziekanem 
przez wiele lat, przez kilka kadencji. Jest to 
wspaniały człowiek i nie wiem, czy mam szanse 
mu dorównać. Natomiast, czym się będzie 

„Herbatka z...“
W tym miesiącu gościem NKCh jest dziekan ds. studenckich - 

dr hab. Artur Michalak
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rzeczywiście różnić, będziemy mogli zapewne 
porozmawiać za trzy lata. Póki co, jeśli chodzi 
o działanie dziekanatu, moim zadaniem jest 
doprowadzić do jego pełnej komputeryzacji. 
Wprowadzany jest system USOS (Uniwersy-
tecki System Obsługi Studiów), dzięki które-
mu na przykład studenci będą mogli zapoznać 
się ze swoim planem zajęć, swoimi ocenami, 
wprowadzanymi do systemu bezpośrednio przez 
prowadzących... 

Red: Jak się Pan 
dziekan zapatruje 
na liczenie średniej 
do stypendium ze 
wszystkich zajęć?
AM: Komisja Dy-
daktyczna podjęła 
d e m o k r a t y c z n ą 
decyzję, żeby tak 
liczyć tą średnią, 
natomiast tak 
naprawdę ostatec-
zna decyzja zależy 
od Rady Wydziału. 
Jeżeli Rada Wydziału 
to zaakceptuje, 
średnia będzie lic-
zona ze wszystkich 
o b o w i ą z k o w y c h 
p r z e d m i o t ó w 
na danym roku 
(kończonych egza-
minem lub zalicze-
niem). Natomiast, 
jeżeli chodzi o moje zdanie, to zaliczenie zalic-
zeniu nierówne. (Dzisiaj wiadomo, że nowy prz-
epis nie wszedł w życie, gdyż był niezgodny z 
nowym regulaminem przyznawania stypendium 
za wyniki w nauce – przyp. red.)

Red: Co Pan sądzi o kursie chemii teoretyc-
znej? O kursie dużym?
AM: Jest to kurs DUŻY - kropka. A szerzej: w 
moim przekonaniu jest to bardzo dobry kurs. Ale 
i trudny. Problem, który na naszym wydziale 

od pewnego czasu istnieje, rozbijał się o to, że 
studenci opinię o kursie wyrabiali sobie na pod-
stawie ilości osób, które zdały egzamin w roku 
poprzednim. I stąd duże fl uktuacje w liczbie stu-
dentów na obu kursach z roku na rok. A skoro 
kurs duży jest kursem trudniejszym, z założenia 
powinni na niego iść studenci mający lepsze 
predyspozycje w kierunku chemii teoretycznej. 
Więc czasem większa liczba studentów zdawała 
egzamin na kursie dużym (tych ‘lepszych’, w 
sensie: lepiej predysponowanych), niż na małym. 

Uważam, że duży 
kurs chemii teorety-
cznej ułożony jest 
bardzo dobrze, w 
tym wykład z chemii 
kwantowej profe-
sora Nalewajskiego 
jest bardzo dobry, 
jednak materiał, jak 
i sposób podania go 
jest bardzo trudny. 
Byłoby szkodą dla 
Wydziału, gdyby 
Ci lepiej predys-
ponowani w ki-
erunku chemii teo-
retycznej studenci 
nie mieli okazji 
zaliczyć tego kursu.

Red: Co Pan do-
cent sądzi o ostat-
nim egzaminie u 
profesora Nale-

wajskiego? Czy rzeczywiście 90% studentów, 
którzy nie zdali egzaminu w pierwszym ter-
minie dokonało złego wyboru idąc na duży 
kurs?
AM: To jest ciężkie pytanie, dlatego że miałem 
wątpliwą przyjemność widzieć niektóre prace i 
w tych przypadkach naprawdę oceny były uza-
sadnione. Natomiast, z czego to wynikało w tym 
roku - trudno mi ocenić. 90% to rzeczywiście za 
dużo.
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Red: A chodzi Pan może po polskich górach?
AM: Tak, mogę powiedzieć, że Tatry znam 
doskonale, przeszedłem je całe wielokrotnie. 
Lubię Beskid Żywiecki. I szczególnie Pieniny, 
gdzie swego czasu, już jako student, kilkak-
rotnie wyjeżdżałem na obozy wędrowne jako 
wychowawca młodzieży z mojego liceum w 
Inowrocławiu. 

Red: Chciałby Pan docent pójść na II Nau-
kowy Rajd Chemika na wiosnę?
AM: Jeżeli tylko nie okaże się, że będzie to w 
terminie kolidującym z jakimś ważnym wyjaz-
dem to z największą przyjemnością. 

Red: Jakie sporty oprócz turystyki górskiej 
Pan uprawia?
AM: Od pewnego czasu bardzo polubiłem 
pływanie. Był taki okres, że pływałem naprawdę 
sporo. I także pod tym względem Kanada to był 
raj, dlatego, że tam na uniwersytecie jest fantas-
tyczny kompleks sportowy, z którego tak pra-
cownicy jak i studenci mogą korzystać prawie 
bez ograniczeń. Był taki okres, że 
codziennie w przerwie obiadowej 
robiłem dwa kilometry na basenie i 
szedłem z powrotem do pracy. Z in-
nych sportów lubię także jeździć na 
nartach, czym tak naprawdę zaraziłem 
się również w Kanadzie. Wcześniej w 
Polsce nie jeździłem wiele. W zeszłym 
roku pojechałem pierwszy raz na 
Kasprowy i byłem zachwycony. 

Red: Posiada Pan docent jakieś inne 
zainteresowania?
AM: Lubię muzykę, a klasyczną w 
szczególności. Moja pasja zaczęła 
się w liceum od Chopina. W tym mo-
mencie nie mam swojego ulubionego 
kompozytora – w różnych okresach 
fascynowała mnie muzyka wielu 
różnych kompozytorów.

Red: Wiemy, że jest Pan zapalonym foto-
grafi kiem. Jak długo i czym Pan fotografuje? 

AM: Raczej zapalonym fotoamatorem. Foto-
grafuje od dawna, w zasadzie od dziecka. Mój 
ojciec robił dużo zdjęć i mu często w tym 
towarzyszyłem. Trudno powiedzieć, kiedy 
sam zacząłem zajmować się fotografi ą. Kiedyś 
zajmowałem się tylko fotografi ą tradycyjną. 
Starego Zenita (świetny aparat!) używałem 
przez wiele, wiele lat. Kiedyś w Kanadzie ten 
aparat mi się zepsuł, udało mi się go naprawić, 
ale niedługo później zepsuł się znowu, i to kiedy 
pojechałem na konferencję na Florydę i bardzo 
zależało mi na zdjęciach. Wtedy zdecydowałem 
się wypróbować aparat cyfrowy. W Kanadzie 
można było wypożyczyć aparaty na próbę. 
Pożyczyłem „cyfrówkę” z ciekawości, żeby 
sprawdzić, jaki poziom osiągnęła już ta technolo-
gia. Zakładałem, że nie będę usatysfakcjonowany 
i niebawem oddam ten aparat do sklepu. Ale już 
pierwszego dnia stwierdziłem ‘Nie oddam!’. 
Używam go do dzisiaj. Niesamowitą zaletą 
fotografi i cyfrowej jest to, że od razu widać, co 
jest na zdjęciu i nad każdym zdjęciem można 
popracować. 

Red: Dziękujemy Panu Dziekanowi za 
rozmowę

Jeszcze tylko wymiana uścisków dłoni oraz wręczenie bukietu.
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11marca 2005 roku po raz pierw-
szy pojawiła się myśl o zreak-
tywowaniu zaponianej tradycji 
Rajdów Chemika. Wtedy to 

Naukowe Koło Chemików gościło profesora 
Kościelniaka na spotkaniu z cyklu „Herbatka z 
ciekawym człowiekiem”. Profesor w młodości 
sam na owe Rajdy chętnie uczęszczał, a wspólne 
wędrowanie po górach wśród braci akademickiej 
było wtedy wyjątkowo popularne. Opowiedział 
nam o tym i zauważył słusznie, że od wielu nam o tym i zauważył słusznie, że od wielu 
lat nie słyszał o żadnym zorgani-lat nie słyszał o żadnym zorgani-
zowanym Rajdzie. Prawdą jest, zowanym Rajdzie. Prawdą jest, 
że tradycja ta upadła wiele lat że tradycja ta upadła wiele lat 
temu. Wkrótce po spotkaniu temu. Wkrótce po spotkaniu 
z dziekanem Kościelniakiem z dziekanem Kościelniakiem 
członkowie NKCh obecni na członkowie NKCh obecni na 
tym spotkaniu jednogłośnie tym spotkaniu jednogłośnie 
zadecydowali, że najwyższa 
pora wrócić do wspólnych 
wędrówek. 
 I jak postanowili, tak  I jak postanowili, tak 
zrobili. W dniach 14.-15. maja zrobili. W dniach 14.-15. maja 
został zorganizowany wypad w został zorganizowany wypad w 
góry, nazwany potem Rozgrzewko-góry, nazwany potem Rozgrzewko-
wym Rajdem Chemika. Było to swoiste 
przygotowanie organizacyjne do większej imp-
rezy tego typu. Można było także przetestować 
kondycję przyszłych Rajdowiczów. Na tę 
dwudniową wycieczkę na Luboń Wielki wybrało 
się 21 osób, głównie studentów obecnego II 
roku. Pogoda wyjątkowo dopisała w ten majowy 
weekend, humory także, bo trasa nie była nazbyt 
trudna i monotonna. Magda – zaprzyjaźniona 
przewodniczka beskidzka – przerywała często 
marsz, by opowiedzieć o widocznych szczytach 

Beskidu Wyspowego, Gorców czy wręcz Tatr. 
Po dojściu do celu nie obyło się oczywiście bez 
wieczornego ogniska i pieczenia kiełbasek oraz 
śpiewu przy gitarze do późnych godzin nocnych. 
Następnego dnia wszyscy zeszli do Tenczyna, 
kończąc w ten sposób ten minirajd. Zachwyceni 
uczestnicy zapowiedzieli, że na pewno zjawią 
się na Rajdzie, który miał zostać zorganizowany 
na początku tego roku akademickiego. 
Po tym krótkim wyjeździe majowym nastał 

gorący czas sesji egzaminacyjnej, ale w gorący czas sesji egzaminacyjnej, ale w 
zasadzie zaraz po niej zabraliśmy zasadzie zaraz po niej zabraliśmy 

się do roboty. Dokładnie 28. się do roboty. Dokładnie 28. 
czerwca powstał plan I Nau-czerwca powstał plan I Nau-
kowego Rajdu Chemika Uni-kowego Rajdu Chemika Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. wersytetu Jagiellońskiego. 
Razem z Markiem Oszajcą 
zadecydowaliśmy o trasie. 
Wybraliśmy trasę wiodącą 
poprzez Babiogórski Park 
Narodowy, a następnie 

pasmem Policy Beskidu pasmem Policy Beskidu 
Żywieckiego. Zaplanowana trasa Żywieckiego. Zaplanowana trasa 

rozpoczynała się w Zawoi Mar-rozpoczynała się w Zawoi Mar-
kowej, skąd wiodła na Markowe kowej, skąd wiodła na Markowe 

Szczawiny, gdzie zdecydowaliśmy 
się spędzić pierwszy nocleg. Następnego dnia 
miało być dużo więcej chodzenia, bo aż prawie 
5 godzin, z Markowych Szczawin aż na Halę 
Krupową. Zadecydowaliśmy, że z Hali Kru-
powej ostatniego dnia Rajdu zejdziemy do Jor-
danowa. 
 I całą trasę, jaką zaplanowaliśmy 
sobie w czerwcu, udało się przejść cztery 
miesiące później. Już chwilę przed 12.00 dnia 
21. października pod Wydziałem zaczęli się ►

Ale się działo
 I Naukowy Rajd Chemika UJ

oczami Jakuba Majcherczyka
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► zbierać studenci wybierający się na I Nau-
kowy Rajd Chemika. 47 osób niezrażonych 
fatalną pogodą, jaka nawiedziła Małopolskę w 
tygodniu poprzedzającym Rajd, mogło być zad-
owolone, gdyż akurat w piątek słońce wyjrzało 
zza chmur, zrobiło się ciepło… i tak pozostało 
do końca weekendu - jak na zamówienie! Parę 
minut po 12 na Ingardena podjechał wynajęty 
autokar uniwersytecki, dzięki czemu podróż 
przebiegła szybko i komfortowo. To ważne 
zważywszy, że tego samego dnia musieliśmy 
jeszcze pokonać kilka męczących wzniesień, i 
to z pełnym obciążeniem. Po krótkich zakupa-
ch, ostatnich w ciągu najbliższych 3 dni, grupa 
rozpoczęła marsz z Zawoi Markowej do schro-
niska na Markowych Szczawinach. Było ciężko 
momentami, gdyż droga raz po raz prowadziła 
stromo do góry. Momenty zadyszki rajdowi-
cze przeznaczali zazwyczaj na fotografowanie 
pięknej złotej polskiej jesieni. W dolnych partiach 
gór podziwialiśmy niesamowity koloryt liści na 
drzewach mieniących się w słońcu. Później lasy 
liściaste powoli zastąpione zostały przez iglaste, 
ale już w zasadzie byliśmy tuż przy celu naszej 
tegodniowej wycieczki. Po krótkim odpoczynku 
i momencie przeznaczonym na rozpakowanie 
się i umycie przeszliśmy do konsumowania za-
pasów, tak mozolnie taskanych na górę. Tego 
samego dnia, po kolacji, Adam Osiecki wygłosił 
referat przygotowany na okoliczność Rajdu o 
temacie: „Popularne środki farmaceutyczne 
– karnityna. Czy karnityna rzeczywiście spala 
tłuszcze?”. Krótka prezentacja przerodziła się 
w gorąca kilkudziesięciominutową debatę na 
temat skuteczności i szkodliwości karnityny 
oraz podobnych środków stosowanych podczas 
treningów siłowych. 
 Po imprezowej nocy ci, którzy chcieli 
i byli na to przygotowani, poszli pod przewod-
nictwem Magdy na wschód słońca na Babią 
Górę. Tamtejsze wschody zdecydowanie należą 
do najpiękniejszych w Polsce, jeśli tylko trafi  się 
dobra pogoda. O to niestety bardzo ciężko. Tak 
było i tym razem, mgła spowijająca szczyt nie 
pozwoliła na delektowanie się ślicznym wsch-
odem słońca. Całe szczęście reszta dnia była 

urocza, co ważne, bo grupę czekała spora trasa 
tamtego dnia. Wyruszyliśmy dość wcześnie, jak 
po takiej nocy pełnej wrażeń :D, ale musieliśmy 
się sprężać, gdyż cała trasa miała nam zająć co 
najmniej 4,5 godziny. Ze schroniska spacerkiem 
na Przełęcz Krowiarki udaliśmy się bez bagaży, 
gdyż te zostały przewiezione przez gospodarza 
schroniska na Markowych Szczawinach. Dalej 
trzeba było jednak nieść te kilka kilogramów na 
plecach, niekiedy nawet stromo pod górę, ale, jak 
przystało na zaprawionych w bojach studentów, 
wszyscy maszerowali dzielnie. Tuż przed zmro-
kiem udało się nam dotrzeć do celu – powitała 
nas pani gospodarz schroniska na Hali Krupo-
wej. Wkrótce potem przeszliśmy do przygotowy-
wania wielkiego ogniska, przy którym zostały 
wygłoszone dwa referaty – Rafała Marszałka 
o tlenku azotu (II) oraz Artura Bieli o wpływie 
metali ciężkich na człowieka i środowisko. 
Mimo spartańskich warunków, braku rzutnika 
multimedialnego udało się kolegom przedstawić 
świetne prezentacje, które zaciekawiły wszyst-
kich i były interesującym przerywnikiem 
pomiędzy wcinaniem smażonych kiełbasek :) 
Nie muszę dodawać, że po wygłoszeniu refer-
atów kontynuowano imprezę do późnych godzin 
nocnych. 
 Wstał nowy dzień. Traf chciał, że był to 
dzień II tury wyborów prezydenckich. Mając to na 
uwadze kilkanaścioro uczestników rajdu zabrało 
karty pozwalające głosować poza miejscem 
zameldowania. Wszyscy ochoczo zaczęliśmy 
najdłuższą część rajdu – 4,5 godzinne zejście 
do Jordanowa. Po drodze podziwialiśmy Tatry 
lśniące w jesiennym słońcu. Wreszcie zeszliśmy 
z gór do Bystrej, gdzie wszyscy zainteresowani 
spełnili swój obywatelski obowiązek. Potem już 
spokojny godzinny spacerek i wylądowaliśmy w 
sercu Jordanowa gdzie czekał już na nas uniwer-
sytecki autokar. 
 W maju Naukowy Rajd Chemika numer 2 – 
będzie się działo!

Na następnych stronach zaprezentowaliśmy 
tematykę wygłoszonych prezentacji podczas I 
Naukowego Rajdu Chemika UJ.  
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I Naukowy Rajd Chemika UJ

Praca Adama Osieckiego zatytułowana 
„Popularne środki farmaceutyczne 
– karnityna” dotyczyła opisania sposobu 

działania tego związku na organizm człowieka 
oraz obalenia mitu karnityny, jako „spalacza 
tłuszczu”. Oto pokrótce najważniejsze infor-
macje, na których skupił się Adam:

KWAS 3-HYDROKSY-4-(N,N,N)-TRIMETY-
LOAMINOBUTANOWY - „KARNITYNA”

Biosynteza Karnityny 

Większość tkanek jest zdolna do produkcji 
deoksykarnityny, ale ostatnia część tego 

procesu u ludzi występuje tylko w wątrobie, 
nerkach i mózgu. Wątroba i nerki są zdolne 
do eksportu karnityny do krwi. U zdrowych 
ludzi proces biosyntezy karnityny jest w stanie 
uzupełnić niedobory związane z wysiłkiem fi zy-
cznym i procesem wydalania. U rozwijających 
się dzieci ilość produkowanej karnityny nie jest 
w stanie zaspokoić zapotrzebowania. System 
karnitynowy jest regulowany m.in. przez perok-
sysomy, oraz hormony takie jak insulina, glu-
kagon, dopamina hormony tarczycy i nadnerczy.

Właściwości

• jej obecność stwierdzono u zwierząt, bakterii i 
w niektórych roślinnych,
• jest obecna we wszystkich rodzajach komórek 
nawet tych nie posiadających mitochondrialnych 
kwasów tłuszczowych takich jak: neuronowe,  
granulocyty czy krwinki czerwone,
• największe ilości karnityny zgromadzone są w 

mięśniach - głównie: szkieletowych i sercowym, 
a także w wątrobie, nerkach, mózgu,
• otrzymała nazwę witaminy BT ze względu na 
mechanizm jej działania,
• jest niezbędna w mitochondrialnym procesie 
β-oksydacji,
• wykazuje zdolność do obniżania poziomu cho-
lesterolu i trójglicerydów,
• stabilizuje poziom jonów potasowych 
w tkankach mięśniowych , co wpływa na 
zwiększenie ich wydolności,
• nie stwierdzono działań ubocznych,

Podstawowe reakcje utleniania kwasów 
tłuszczowych.

• Kwasy tłuszczowe wchodzą w reakcję z CoA i 
ATP tworząc acylo-CoA.
• Acylo-CoA wchodzi w reakcje z karnityną, 
która umożliwia transport kwasów tłuszczowych 
w postaci estrów karnitynowych do matriks mi-
tochondrialnej
• Utlenianie acylo-CoA przez FAD z udziałem 
dehydrogenzay acylo-CoA prowadzido powsta-
nia enoilo-CoA, jest to pierwszy etap w cyklu 
degradacji kwasów tłuszczowych
• Hydratacja enoilo-CoA jest kolejnym etapem 
degradacji łańcucha kwasów tłuszczowych
• Powstanie ketonu – trzy pierwsze etapy degra-
dacji kwasu tłuszczowego odpowiadają ostat-
nim etapom cyklu kwasu cytrynowego
• Tioliza ketoacylo-CoA prowadzi do powsta-
nia acetylo-CoA, który następnie uczestniczy w 
cyklu kwasu cytrynowego, powstały acylo-CoA 
krótszy o 2 at. węgla ponownie przechodzi cykl 
degradację, aż do wytworzenia acetylo-CoA 

Przyglądamy się naukowej części Rajdu
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(propionylo-CoA)

Działalność karnityny w naszym organizmie 
prowadzi do utlenienia wysokoenergetycznych 
cząstek w cyklu kwasu cytrynowego – uwolnie-
nia energii.

 Mit „Karnityny” - wspaniałego związku 
redukującego tkankę tłuszczową jak widać 
został obalony. Jednak jest  w nim trochę 
prawdy. Znaczenia karnityny w metabolizmie 
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, 

których tak bardzo chcemy się pozbyć zanim 
nadejdzie lato, nie można pominąć. Pomimo iż 
nie bierze ona bezpośrednio udziału w degra-
dacji, lecz transportuje je do mitochondrium 
gdzie są spalane. 
 Ze względu na właściwości błony mitochon-

drialnej oraz dużą masę cząsteczkową  kwasów  
tłuszczowych nie są  w stanie samodzielnie 
pokonać tej bariery. 
 Działanie karnityny prowadzi do uwolnienia 
energii, którą sami sobie odkładamy.
 Niestety bez naszej pomocy niewiele zdziała. 

Artur Biela przedstawił prace o wpływie 
metali ciężkich na człowieka i 
środowisko, która była efektem kilku 

miesięcznych badań ścieków zawierających 
metale ciężkie. Oto przegląd pracy:

Woda jest decydującym czynnikiem 
wpływającym na istnienie życia na ziemi. 

Wody zużyte na potrzeby bytowo – gospodarcze, 
przemysłowe i inne są zwykle zanieczyszczone 
wszelkiego rodzaju substancjami odpadowymi. 
Odbiornikami ścieków w przytłaczającej ilości 
przypadków są zbiorniki wód powierzchnio-
wych, w których ścieki powinny ulegać pro-
cesom biodegradacji, tj. samooczyszczaniu. Jed-
nak obecnie wskutek nadmiernej ilości ścieków 
zrzucanych do wód powierzchniowych procesy 
samooczyszczania nie zachodzą w pełni i tego 
rodzaju odbiorniki stają się coraz bardziej za-
nieczyszczone i ich użyteczność znacznie spa-
da.
   Intensywny rozwój przemysłu powoduje licz-
ne konsekwencje związane między innymi z 

gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na 
wodę do procesów produkcyjnych, jak również 
olbrzymim wzrostem ilości emitowanych 
ścieków, odprowadzanych najczęściej do natu-
ralnych zbiorników wodnych, co znacznie po-
garsza stan ich czystości.
   Duże zapotrzebowanie na wodę do procesów 
przemysłowych powoduje jej defi cyt w wielu 
okręgach naszego kraju. Te niepokojące zjawis-
ka spowodowały konieczność podjęcia starań 
chroniących naturalne środowisko człowieka.
Ochrona środowiska jest problemem największej 
wagi w gospodarce narodowej wszystkich kra-
jów świata, w tym także i Polski.
  Celem pracy było omówienie szkodliwe-
go wpływu metali ciężkich występujących 
w ściekach przemysłowych na organizm 
człowieka i środowisko naturalne, a także wska-
zanie najlepszych metod oczyszczania ścieków 
przemysłowych oraz sposobów eliminacji z nich 
metali ciężkich.
  Do badań wybrano ścieki tworzące się w pro-
cesach galwanizacji, gdyż są one typowym 
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przykładem ścieków przemysłowych o dużej 
toksyczności, powstających 
w znacznych ilościach i zawierających wiele 
metali ciężkich, m.in. chrom, cynk, miedź, man-
gan, ołów, żelazo i nikiel.

Badania prowadzono w kilku etapach:
- pierwszym z etapów było wykonanie krzy-
wych do spektrofotometrycznego oznaczania 
zawartości jonów metali,
- następnym etapem było przeprowadzenie 
badań na specjalnie przygotowanych roztworach 
modelowych o znanych zawartościach jonów 
badanych metali,
- ostatni etap obejmował badania prowadzone 

na próbkach ścieków surowych pobieranych do 
badań co 48 godzin.
Do badań wybrano trzy spośród jonów metali 
wchodzących w skład ścieków galwanizer-
skich (jony chromu, niklu i cynku). Jako czyn-
nika strącającego użyto mleka wapiennego, pod 
wpływem którego jony metali ciężkich zostają 
przeprowadzone w trudno rozpuszczalne osady 
wodorotlenków.
W toku badań określono optymalne parametry 
maksymalnego strącania jonów metali ciężkich, 
na które składają się:
- dawka mleka wapiennego,
- pH neutralizacji.

NOi już – tak zatytułował swój 
wykład na temat tlenku azotu 
(II) Rafał Marszałek – student 

IV roku, który swoja pracę przedstawił w dru-
gi dzień I Naukowego Rajdu Chemika UJ. Oto 
pokrótce meritum pracy

Wroku 1998 nagrodę Nobla w 
dziedzinie medycyny przyznano 
Muradowi, Furchgottowi oraz Ig-

narro za badania nad biologiczną rolą tlenku 
azotu. A było za co. NO jest niewątpliwie jedną 
z najprostszych występujących w naszym orga-
nizmie  cząsteczek. Kiedy go odkryto, uważano, 
że jest tylko produktem ubocznym oddychania 
komórkowego, toksycznym gazem, który orga-
nizm pragnie jak najszybciej wydalić. 
Furchgott zastanawiał się, od czego zależy to, 
że niektóre leki działają na naczynia krwionośne 
raz rozkurczająco, a kiedy indziej skurczająco. 
W 1980 wykazał, że rozkurczowe działanie 
acetylocholiny ujawnia się tylko, gdy ściana nac-
zynia pokryta jest od wewnątrz śródbłonkiem. 
Natomiast gdy brak śródbłonka, wtedy acetylo-
cholina powoduje kurcz naczyń. Zasugerował, 
że śródbłonek produkuje jakąś substancję, 
którą nazwał czynnikiem rozkurczającym 

pochodzącym ze śródbłonka. W roku 1986 
kilku badaczy opublikowało niezależne wyniki, 
z których wynikało, że NO to EDRF.
  W swoich badaniach Murad zajmował 
się badaniem działania nitrogliceryny. Stwierdził, 
że uwalniany z niej tlenek azotu aktywuje 
cyklazę guanylową, a wówczas dochodzi do 
rozkurczu naczynia. Dzieje się tak, gdyż cykla-
za produkuje cykliczny GMP. Ten uruchamia 
kaskadę enzymatyczną, która prowadzi do akty-
wacji kurczliwych białek w mięśniach gładkich 
ściany naczynia. Naczynia rozkurczają się, krew 
gna do serca, co łagodzi ból wieńcowy.
Ponadto tlenek azotu pełni w naszym organiz-
mie rolę neurotransmitera, jest też produkowany 
przez makrofagi i działa toksycznie na bakterie. 
Odgrywa ważną rolę w układzie pokarmowym 
oraz dokrewnym. Prowadzone są badania nad 
znaczeniem tlenku azotu w chorobie Parkinsona 
i Alzheimera.
  Historia płata fi gle: Alfred Nobel miał 
problemy z sercem. Odmówił jednak zażywania 
zapisanej mu nitrogliceryny, gdyż nie wierzył, 
że tak niebezpieczna substancja może mieć 
właściwości lecznicze...
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Od niedawna  w Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego można zobaczyć 
wystawę zatytułowaną  „Galeria sztuki 

polskiej XX wieku”. Na 3000 m2 zgromadzono 
przytłaczającą liczbę eksponatów z okresu  od 
około 1890 do 2005 roku. Galeria Sztuki Pol-
skiej XX wieku prowadzi widza przez kolejne 
dekady, różne kierunki i prądy artystyczne, w 
większości związane z Krakowem. Cała wystawa 

jest podzielona na sale tematyczne, zawierające 
prace z określonego nurtu artystycznego. 
A więc dlaczego warto iść na tak ogromną 
ekspozycję???
Wystawa ta, ma każdemu do zaoferowania coś 
ciekawego i fascynującego. Jedni będą podziwiać 
obrazy Wojciecha Weissa, Władysława 
Podkowińskiego, Stanisława Witkiewicza - Wit-
kacego czy też Tadeusza Makowskiego, a innym 
spodobają się niesamowite rzeźby, instalacje 
i zdjęcia takich artystów jak: Tadeusz Kantor, 
Katarzyna Kozyra czy Katarzyna Kobro. 

Ogromne wrażenie wywierają ( zwłaszcza na 
młodszych odbiorcach) kompozycje przestr-
zenne opierające się na grze świateł, barw i 
dźwięków. Zapewne wielu z Was chciałoby 
wiedzieć jaka jest najodpowiedniejsza „muzyka 
dla ryb” ;), czy też zobaczyć artystyczny gabi-
net luster. Innymi ciekawostkami są na przykład 
prace Leszka Sobockiego ( portrety trumienne 
wykonane na różnorakich materiałach) , Jonasza 
Sterna ( kolaże zawierające szczątki zwierzęce) 
czy też Mieczysława Wejmana ( grafi ki i sz-
kice z rowerem jako motywem przewodnim). 
Zobaczyć można także piękne witraże Józefa 
Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego.  Wysta-
wa posiada swój unikalny charakter, co sprawia, 
że widz doznaje uczucia, jak gdyby był cząstką 
całego przedsięwzięcia. Podczas zwiedzania 
bowiem, towarzyszy nam muzyka ( tworząca 
psychodeliczny nastrój) oraz gama animacji, 
fi lmów i pokazów multimedialnych. 
Szczerze polecamy zwiedzanie zarówno konese-
rom oraz zwykłym laikom, ponieważ wywiera 
niesamowite wrażenie i na długo pozostaje w 
pamięci.
Wystawa ta czynna jest:  wtorek, czwartek, 
niedziela 10.00 - 15.30 , środa, piątek, so-
bota 10.00 - 18.00.  Bilet ulgowy kosztuje ty-
lko 6 złotych, natomiast w niedziele wstęp jest 
bezpłatny( również na pozostałe wystawy stałe). 
Dodatkowo 4 i 11 grudnia organizowane są tzw. 
Niedziele Edukacyjne, podczas których możliwe 
jest chociażby bezpłatne zwiedzanie z przewod-
nikiem, czy też warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży. Więcej informacji znajdziecie na 
stronie: www.muzeum.krakow.pl. 

Gorąco polecamy!!!
Mistrz i Małgorzata

KROPLA KULTURY
odcinek 2 - „Galeria sztuki polskiej XX wieku“



NKCh ma głos
Rok 2006. Nowy rok - nowe wyzwania. 

W Kole rozumiemy to bardzo dob-
rze. Każdy z Was - mam nadzieję - 

zauważył, w mniejszym lub większym stopniu, 
obecność NKCh na naszym Wydziale w 
zeszłym, 2005 roku. Organizowaliśmy (czy też 
współorganizowaliśmy) liczne imprezy nau-
kowe, towarzyskie, a także akcje charytatywne. 
Złożyły się na to choćby Targi Edukacyjne, 
Festiwal Nauki, Dni Otwarte Wydziału i Uni-
wersytetu, Sesja Prac Dyplomowych, „Her-
batki z…” ciekawymi osobistościami naszego 
Wydziału, wyjazdy studentów na Szkoły Chemii, 
Rajdy Chemika, a także pomoc czy to w zbiórce 
pieniędzy na operacje dla naszej chorej koleżanki 
- to dzięki Waszej szczodrobliwości udało nam 
się zebrać prawie 600zł - czy też udział w akcji 
„Świąteczna Paczka” - to również dzięki Wam 
do samotnej matki z dwójką nastoletnich dzieci 
trafi ły 3 wielkie paczki (wręcz ogromne pudła) 
z różnymi darami. W 2005 roku przyjęliśmy 
w nasze szeregi dwoje honorowych członków 
NKCh - państwa Studenckich, dzięki których po-
mocy Koło może obecnie pochwalić się dobrze 
wyposażoną biblioteką chemiczną. Należałoby 
zatem uznać, że rok 2005 był bardzo udany dla 
naszej organizacji. Jest jednak jeden minus, nad 
którym wszyscy ubolewamy. Pomimo prezen-
tacji, którą przygotowaliśmy na inaugurację roku 
akademickiego (zarówno my jako Koło, a także 
Samorząd Studentów. W swoim wystąpieniu 
Przewodniczący Samorządu Jakub Majcher-
czyk podkreślał zacieśnienie współpracy między 
Samorządem a Kołem), a także mimo wyda-
nia na tę okazję specjalnego numeru „Głosu z 
probówki”, jedynie kilka osób z pierwszego roku 
postanowiło wstąpić w nasze szeregi. A przecież 
dla większości z nas - studentów czwartego roku - 
czas aktywnej działalności w Kole zbliża się nieu-

chronnie do końca i miła byłaby świadomość, że 
ktoś zechce kontynuować naszą pracę. 
  Jaki będzie więc ten 2006 rok? Na pewno nie 
spoczniemy na laurach. Wiosna będzie dla nas 
bardzo intensywnym okresem. Już w marcu (9.-
11.) czekają nas, jak co roku, Targi Edukacyjne. 
Natomiast w maju mamy zamiar przeprowadzić 
kilka dużych imprez. Na ostatniej, XXIII Ogól-
nopolskiej Szkole Chemii, zorganizowanej 
przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów 
Chemii, nasze Koło zostało wybrane na gos-
podarza najbliższej, wiosennej konferencji, a 
moja skromna osoba zatwierdzona została na 
stanowisko prezesa ASSChemu. Dlatego też w 
dniach od 3. – 7. maja w Kościelisku odbędzie 
się XXIV Ogólnopolska Szkoła Chemii, której 
będziemy organizatorem. Mile zaskoczyło 
nas również zaufanie, jakim obdarzył nas Pan 
Dziekan stwierdzając, że skoro od początku 
Festiwalu Nauki Koło rok w rok uczestniczy w 
tej imprezie, to w tym roku możemy nie tylko 
wziąć w niej udział, ale wręcz podjąć się orga-
nizacji i odpowiadać za przebieg (z ramienia 
Wydziału) tegoż wydarzenia. Już teraz więc zap-
raszamy Was na Rynek Główny w dniach 18. 
– 20. maja. Również w maju będziemy chcieli 
zorganizować II Naukowy Rajd Chemika - co 
do szczegółów i ewentualnej trasy będziemy 
Was informować na bieżąco. Początkiem czerw-
ca, lecz jeszcze przed sesją letnią, podobnie jak 
w zeszłym roku chcemy przeprowadzić II Sesję 
Prac Badawczych studentów naszego Wydziału; 
co do formy tej imprezy również poinformu-
jemy Was w następnych numerach „Głosu”, na 
wydziałowym forum oraz na stronach NKCh. 
Mam nadzieję, że uda nam się spotkać, przynajm-
niej na części spośród tych imprez. 

Dominik Krawczyk 
Prezes NKCh.

www.nkch.pl


