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REAKTYWACJA!!!

Po niespełna pół-
torarocznej przer-

wie wraca do Was 
„Głos z Probówki” 
– oficjalna gazetka 
Naukowego Koła 
Chemików! Ktoś 
mógłby pomyśleć, 
że brak kolejnych 
wydań „Głosu” w 
2007 roku wynikał z 
zastoju działalności 
Koła. Nic bardziej 
błędnego! Poprzedni 
rok obfitował w wie-
le ważnych z na-
ukowego punktu wi-
dzenia wydarzeń, 
które zostaną krótko 
scharakteryzowane 
w bieżącym nume-

rze. Choć jest to 
już piąta edycja na-
szej gazetki, celowo 
zrezygnowaliśmy z 
rozpoczynania nume-
racji od ‘1’, ponieważ 
sprawdzony model 
poprzedniej edycji  
przypadł Wam to 
gustu i jako taki 
zostanie zachowa-
ny. Nie oznacza 
to braku zmian - 
poza odświeżoną 
szatą graficzną, w 
“Głosie” pojawią 
się niebawem nowe  
rubryki. Szczegó-
łów szukajcie na 
ostatniej stronie. 
Zachęcamy do lek-
tury i współpracy!

Na ilustracji zjawisko 
fosforescencji zapre-
zentowane podczas 
wykładu „Hinc lucem 
et pocula sacra \ skąd 
czerpiemy światło i 
święte puchary nauki” 
wygłoszonego podc-
zas XXV Ogólnopol-
skiej Szkoły Chemii w 
Ciążeniu (czytaj - str. 5-6)

Z Miesięcznik Naukowego Koła 
Chemików Studentów Chemii 
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Wiosenny Zjazd Sekcji 
Studenckiej Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego 
był jedną z najważniejszych 
imprez naukowych minio- 
nego roku, w której Na-
ukowe Koło Chemików 
doczekało się licznej re-
prezentacji. Delegacja skła-
dała się aż z czterech osób 
– jest to swoisty rekord, 
ponieważ nigdy wcześniej 
Koło nie wysłało tylu 
swoich przedstawicieli na 
konferencję organizowaną 
przez PTChem. Na miej-
sce Zjazdu wybrana zos-
tała Tylmanowa, małe 
miasteczko położone w 
malowniczym, zielonym 
przełomie Dunajca, na po-
graniczu Gorców i Pasma 
Radziejowej, nieopodal 
Krościenka. 
 W Zjeździe udział 
wzięli nie tylko członkowie 
kół naukowych, ale także 
przedstawiciele znakomi-
tych ośrodków badawczych, 
m.in. Instytutu Katalizy i 
Fizykochemii Powierzchni 
PAN w Krakowie, Instytutu 
Chemii Fizycznej PAN 
czy wreszcie Centrum 
Badań Molekularnych i 

Makromolekularnych PAN 
w Łódzi. Poprzeczka została 
ustawiona bardzo wysoko.

Pierwszy dzień Konferencji 
upłynął pod znakiem sesji 
wykładowych. Wystąpie-
nie inauguracyjne pod ty-
tułem: „Oddziaływania w 
strukturach kryształów 
związków organicznych”, 
wygłosił Prof. Sławomir 
Grabowski, kierownik 
Zakładu Krystalografii i 
Krystalochemii na Wy-
dziale Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Kilkanaście minut później, 
w ramach sesji wykładowej 
poświęconej chemii ana-

litycznej swój referat pt.: 
„Identyfikacja kwasów 
tłuszczowych zawartych w 
spoiwach obrazów metodą 
GC-MS” wygłosił Aleksander 
Salwiński. W drugim dniu 
Zjazdu swoje osiągnięcia 
zaprezentowali pozostali 
członkowie NKCh: Grzegorz 
Szufa przedstawił m.in. 
niestandardowe metody 
syntezy kwasu mlekowego 
i jego biologicznie czynnych 
pochodnych w wystąpieniu 
pod tytułem „Metody 
syntezy nieznanych dijo-
nowych pochodnych kwasu 
mlekowego”. Podczas sesji 
poświęconej chemii te-
oretycznej i nieorganicznej 
swój referat wygłosił 
Radosław Włodarczyk, któ-
ry przedstawił projekt z 
pogranicza informatyki i

Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej 
PTChem, Tylmanowa’07 - relacja

Aleksander Salwiński

Profesor Adam Bielański podczas wykładu (www.milczarek.eu)
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chemii obliczeniowej – 
„Kalkulator parametrów 
destylacji pod zmniejszonym 
ciśnieniem – nowy moduł 
projektu Pra-Che-Fi”. Na-
rzędzie to pozwala na znacz-
ne skrócenie procedury 
wyznaczania zależności 
temperatury wrzenia cieczy 
od ciśnienia stosowanego 
podczas destylacji. Dominik 
Krawczyk (ówczesny Pre-
zes NKCh) podczas sesji 
plakatowej brawurowo 
zaprezentował poster na 
temat: „Temperaturowo 
programowana desorpcja 
n-nonanu jako metoda 
charakteryzacji materia-
łów mikro- i mezopo-
rowatych”. Podczas os-
tatniego „naukowego” 
dnia konferencji swoją 
obecnością zaszczycił nas 
Profesor Adam Bielański, 
postać doskonale znana 
każdemu studentowi na-
szego Wydziału. Profesor 
wygłosił bardzo ciekawy 
wykład pod tytułem: „Wodór 
jako przyjazne środowisku 
paliwo przyszłości i nośnik 
energii”. Ostatni dzień Kon-
ferencji przyniósł również 
pewną nowość – sesję wy-
kładową wyłącznie w języ-
ku angielskim. Wszystkie 
zaprezentowane przez 
członków NKCh prezentacje 
zostały ocenione bardzo 
wysoko, jednak na podium 
stanął tylko Dominik 
Krawczyk, który za swój 
poster w kategorii ‘badania 
własne’ został uhonorowany 
pierwszym miejscem. Tym 
przyjemnym akcentem za-
kończył się pełen nowych 
doświadczeń Wiosenny 
Zjazd Sekcji Studenckiej 
PTChem, Tylmanowa’07■

XXVI Ogólnopolska Szkoła 
Chemii w Smereku, Wiosna’07 

- relacja
Agnieszka Niedźwiecka

XXVI Ogólnopolska Szkoła 
Chemii organizowana 

przez Koło Naukowe 
Studentów Politechniki Rze-
szowskiej ESPRIT ruszyła 
pod hasłem „Wiosną chemia 
kwitnie”. Prawdziwość tych 
słów mogliśmy sprawdzić 
na własne oczy, udając 
się w weekend majowy do 
niewielkiej miejscowości 
Smerek, leżącej w samym 
sercu Bieszczad. 
 Na konferencję przy-
byli przedstawiciele chemicz-
nych kół naukowych z całej 
Polski, w tym oczywiś-
cie NKCh reprezentowane 
przez Dominika Krawczyka 
(ówczesnego prezesa NKCh), 
Jagodę Kuczarę, Jakuba 
Majcherczyka, Agnieszkę 
Niedźwiecką, Tomasza Ma-
zura i Monikę Koperską. 
Uroczyste otwarcie XXVI 
już Ogólnopolskiej Szkoły 
Chemii uświetnił wykład 
dr Wiktora Bukowskiego o 
materiałach polimerowych 
stosowanych w katalizie. 
Później była już tylko 
integracja chemików ... :))
 Po uporaniu się z po-
integracyjnymi dolegliwoś-
ciami, przystąpiliśmy do so-
lidnej pracy. Dwa pierwsze 
dni Szkoły były przeznaczone 
na 20-minutowe prezentacje 
uczestników. Tematyka 
wygłaszanych referatów 
była bardzo zróżnicowana, 
od właściwości substancji 
stosowanych w medycynie, 

poprzez syntezę związków 
organicznych, adsorpcję 
rozpuszczalników na fazach 
stacjonarnych, po oblicze-
nia kwantowomechaniczne 
i międzynarodowy ko-deks 
zarządzania bezpieczeń-
stwem na morzu. Monika 
Koperska zapoznała nas 
z  wielkościami fizycznymi 
charakteryzującymi papier 
oraz przybliżyła uczestnikom 
metody pomiarowe stoso-
wane w projekcie Paper 
Treat. Tematem prezentacji 
Jagody Kuczary były barwy 
odczynników stosowanych 
w chemii sądowej. W przer-
wach pomiędzy sesjami 
chętnie korzystaliśmy z 
udostępnionego przez orga-
nizatorów basenu, stołu bi-
lardowego czy stołu do ping-
ponga. Ponieważ Smerek 
znajduje się zaledwie 5 km 
od Wetliny i jest punktem 
wyjściowym wielu szlaków, 
nie omieszkaliśmy również 
przejść się przepiękną 
Połoniną Wetlińską. 
 Czwarty dzień kon-
ferencji był dla naszego koła 
szczególny, ponieważ odbyła 
się w nim sesja posterowa, 
w której NKCh miało swój 
znaczny udział. Postery 
przygotowali: Dominik 
Krawczyk - „Temperaturowo 
programowana desorpcja 
n-nonanu jako metoda 
charakteryzacji materiałów 
mikro- i mezoporowatych”, 
Jakub Majcherczyk - 
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„Ultraśladowe pierwiastki 
w wodach Tatrzańskiego 
Parku Narodowego”, To-
masz Mazur – „Symulacja 
widm EPR za pomocą al-
gorytmu genetycznego” i 
Agnieszka Niedźwiecka – „W 
poszukiwaniu doskonałego 
leku antynowotworowego 
– związki kompleksowe 
Pt(IV), Ru(III) i Ru(II)”. 
Uczestnikom zjazdu szcze-
gólnie spodobała się praca 
Dominika Krawczyka, któ-
ra zajęła III miejsce w 
konkursie na najlepszy 
poster. Wieczorem zebra-
liśmy się na uroczystym 
bankiecie, by móc jeszcze 
raz wymienić się poglądami 
oraz podsumować XXVI 
Szkołę Chemii. Oczywiście 
bankiet nie mógł by 
się odbyć bez muzyki, 
tradycyjnego poloneza oraz 
tańców do białego rana. 
Dnia następnego były już 
tylko łzy, uściski i wymiany 
e-maili■

Relacja z wizyty w Instytucie Ka-
talizy i Fizykochemi Powierzchni 

PAN w Krakowie

Marek Oszajca

Maj 2007 roku obfitował 
dla Naukowego Koła 

Chemików w wiele wydarzeń 
naukowych oraz kultural-
nych. Jednym z nich była 
wizyta w Instytucie Katalizy 
i Fizykochemii Powierzch-
ni PAN w Krakowie, która 
odbyła się na zaproszenie 
jego dyrektor prof. dr 
hab. Małgorzaty Witko.
Zwiedzanie rozpoczęło 
się godzinnym wykładem, 
przeprowadzonym przez 
wicedyrektor Instytutu 
Profesor Ewę Serwicką-
Bahranowską. Poznaliśmy 
dzięki niemu historię 
placówki, wymagania do-
tyczące studiów doktoranc-
kich, które mają ogromną 

przewagę nad doktoratem 
na uniwersytetach w postaci 
braku zajęć dydaktycznych 
oraz tematykę badawczą 
pracowników.
  Po tym ciekawym 
wystąpieniu zostaliśmy od-
dani pod opiekę dr Macieja 
Szaleńca (absolwenta na-
szego wydziału oraz byłego 
kołowicza), który oprowadził 
nas po budynku. Instytut 
jest podzielony fizycznie 
oraz „mentalnie” na dwa 
skrzydła. W jednej z części 
prowadzi się badania nad 
syntezą różnego rodzaju 
katalizatorów (opartych na 
materiałach zeolitycznych, 
mezoporowatych czy nano-
strukturalnych), które póź-

niej modyfikuje się 
poprzez wszelakie mo-
dyfikowanie centrów 
katalitycznych i bada 
się ich właściwości 
katalityczne. Oprócz 
badań praktycznych 
prowadzone są też, 
przez dwie silne gru-
py, badania teorety-
czne mające na celu 
modelowanie struktur 
elektronowych różnych 
centrów aktywnych 
w katalizatorach 
(od układów nieor-
ganicznych po biolo-
giczne).Drugie skrzy-
dło prowadzi badania 
fizykochemiczne u-
kładów zdyspergowa-
nych oraz koloidów.
Badana jest ich sta- 

Główny budynek Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN w Krakowie. (www.ik-pan.krakow.pl)
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bilność, zjawiska transpor-
towe, oddziaływania elek-
trostatyczne pomiędzy czą-
stkami, osadzanie cząstek 
koloidalnych na powierz-
chniach oraz mechanizmy i 
kinetyka adsorpcji. Na tere-
nie Instytutu prowadzone są 
również badania skupiające 
się na poznaniu struktury i 
właściwości historycznych 
materiałów budowlanych i 
dekoracyjnych, mechaniz-
mów ich niszczenia oraz 
działaniach prowadzących 
do ich konserwacji i ochrony. 
Jednym z największych o-
siągnięć w tej dziedzinie jest 
wprowadzenie monitoringu 
klimatu w kopalni soli w 
Wieliczce, mające na celu 
ochronę rzeźb solnych przed 
niszczeniem.
 Instytut Katalizy i 
Fizykochemii Powierzchni 
PAN okazał się być świetnie 
wyposażoną placówką ba-
dawczą. Zaprezentowano 
nam sprzęt znajdujący się 
w większości z pracowni. 
Największą uwagę przykuło 
wyposażenie Laboratorium 
Powierzchni i Nanostruktur, 
które jest przystosowane do 
pracy w ultrawysokiej próżni 
i umożliwia stosowanie wielu 
zaawansowanych technik ba-
dawczych.
 Po zakończeniu zwie-
dzania wielu z nas z podziwem 
patrzyło na budynek przy ul. 
Niezapominajek 8 jako na 
potencjalnie przyszłe miejsce 
swojej pracy magisterskiej 
oraz studiów doktoranckich.
 Zachęcamy wszystkich 
czytelników „Głosu z pro-
bówki” zainteresowanych 
praktykami bądź studiami 
doktoranckimi w IKiFP PAN 
do zapoznania się ze stroną 
internetową Instytutu znaj-
dującą się pod adresem: 
www.ik-pan.krakow.pl■

XXV Ogólnopolska Szkoła 
Chemii w Ciążeniu, Jesień’07 - 

relacja
Jakub Staroń

Dnia 15 listopada o 
godzinie 8:00 spod 

Wydziału Chemii wyjechała 
delegacja Naukowego Koła 
Chemików Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, by wziąć 
udział w XXVII Ogólno-
polskiej Szkole Chemii. W 
skład delegacji wchodzili: 
Marek Oszajca, Aleksander 
Salwiński oraz Jakub Staroń. 
Tegoroczna Szkoła Chemii 
odbyła się w Ciążeniu pod 
Poznaniem w pięknym ro-
kokowym pałacyku. W 
czasie konferencji odbyły 
się sesje wykładowe i pos-
terowe, w trakcie których, 
delegaci poszczególnych 
kół prezentowali w for-
mie prezentacji i poste-
rów wyniki  swoich badań 
i zainteresowań popularno-
naukowych.  
Przedstawiciele krakowskie-
go koła zaprezentowali dwa 
postery popularnonauko-
we i jeden wykład po-
pularnonaukowy. 
Aleksander Salwiński 
– wykład: „Zastosowanie 
spektroskopii elektrono-
wego rezonansu paramag-
netycznego (EPR) do 
badania aktywności ko-
mórek pigmentowych -
melanocytów”,
Marek Oszajca – poster: 
„Nanokryształy jako skład-
niki nanokompozytów”,
Jakub Staroń – poster: 
„Toksyny jadu kiełba-
sianego – struktura, dzia-

łanie i terapeutyczne 
zastosowania”
Pierwszego dnia wieczorem 
odbył się wykład inaugu-
racyjny opiekuna poznań-
skiego koła naukowego dr 
hab. Marcina Molskiego  pt.  
„Science & Art”. Prelegent 
w swoim wystąpieniu za-
prezentował w jaki sposób 
nauka i sztuka są wzajemnie 
powiązane i jak jedno może 
tworzyć i uzupełniać drugie. 
Prezentacja obejmowała 
kilkadziesiąt zdjęć, grafik 
i animacji prezentujących 
„naukową sztukę” w pos-
taci np. fraktali i zdjęć 
kryształów spod mikroskopu 
polaryzacyjnego. 
Następny dzień zacząl się 
z samego rana od sesji 
wykładowej, trwającej z 
krótkimi przerwami od 9:00 
do 18:00. 
Po zakończeniu sesji 
wykładowej dr Błażej 
Gierczyk z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
wygłosił wykład połączo-
ny z doświadczeniami che-
micznymi pt. „Hinc lucem 
et pocula sacra \ skąd 
czerpiemy światło i święte 
puchary nauki”. W czasie 
wykładu trwającego dwie 
i pół godziny dr Gierczyk 
zaprezentował wszystkie 
możliwe chemiczne i fi-
zyczne mechanizmy pow-
stawania światła, przy 
czym każdy przykład po-
party został dwoma lub 
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trzema doświadczeniami 
ilustrującymi empirycznie 
wymienione     wcześniej     
źródło światła (zdjęcie- 
okładka). Trzeci dzień kon-
ferencji krakowska delegacja 
rozpoczęła od ujmującej 
wycieczki do Poznania pod 
przewodnictwem Magdy 
Zagrodnej z Naukowego Ko-
ła Chemików UAM. W cza-
sie tej krótkiej wycieczki 
udało się zobaczyć kampus 
UAM, poznański rynek z 
try-kającymi się koziołkami 
oraz tramwaj    Tatra    RT6-
N1 :)
Po powrocie z wycieczki od-
była się sesja wykładowa 
zakończona I sesją pos-
terową.
 Czwarty dzień kon-

ferencji upłynął pod znakiem 
sesji wykładowej i II sesji 
posterowej.    
Podczas walnego zebrania 
zwołanego po zakończeniu 
sesji posterowej zdecydo-
wano, że następną Szkołę 
Chemii będzie organizować 
Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 
 Wieczorem odbył się 
bankiet na zakończenie 
Szkoły Chemii, w czasie 
którego nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagród za naj-
lepsze wykłady i postery w 
kategoriach: badania własne 
i temat popularnonaukowy. 
Z krakowskich delegatów 
Jakub Staroń zajął miejsce 
IV, a Marek Oszajca VI w 
kategorii poster popularno-

naukowy■

Fragment Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiwicza, widok na Wydział Biologii 
(fot. Jakub Staroń)

Jedna z kamienic na rynku 
w Poznaniu (fot. J. Staroń)

Martyna Bryłka
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Sztuka pod tytułem:
 sprawozdanie ze zjazdu PTChem

Martyna Bryłka

AKT PIERWSZY,  SCENA 
PIERWSZA

Sytuacja w pokoju 100 
– siedzibie Naukowego 
Koła Chemików UJ. Olek 

przed laptopem, Mar-
tyna ubiera kurtkę, kiedy 

raptem…

Olek: Martyna! To Ty byłaś 
na ostatnim Zjeździe?
Martyna: Tak, razem z 
Przemkiem, Adamem i 
Wojtkiem.
Olek: Fajnie, a napiszesz 
coś o tym do „Głosu”?
Martyna: Jasne, na kiedy? 
Olek: Na „po Świętach”, 
dasz radę?
Martyna: Pewnie!

AKT PIERWSZY, SCENA 
DRUGA

Święta, czas wolny 
spędzany z rodziną. 

Zakłopotana Martyna w 
domu.

 Ochoczo zabrałam się 
do pisania, ale nie potrafiłam 
napisać nic prócz tekstu, 
który by nie przypominał 
szkolnego sprawozdania 
z wycieczki lub raportu 
policyjnego: Dnia15 grudnia 
(sobota) w godzinach 
przedpołudniowych, w 
Warszawie, w Gmachu 
Wydziału Chemii Politechniki 

Warszawskiej przy 
ul. Noakowskiego 
3,  odbył  się 
Zimowy Zjazd 
Polskiego Towa-
rzystwa Chemicz-
nego. 
Chyba niewielu z 
Was zabrałoby się 
za czytanie takiego 
artykułu… Więc 
postanowiłam „ra-
port” przedstawić 
w nieco odmien-
nej, bardziej humorys-
tycznej formie:))
Nie każdy może wiedzieć, 
co oznacza PTChem, więc 
na wstępie postanowiłam 
wyjaśnić: PTChem to skrót 
od: Polskie Towarzystwo 
Chemiczne. Związek pow-
stały w 1919 r (więcej 
czytaj na: www.ptchem.
pl), zgodnie ze statutem, 
organizuje między innymi 
zjazdy. Posiada wielu 
członków. Jednym z „od-
działów” jest Sekcja Stu-
dencka. Zjazd Zimowy 2007, 
o którym mowa, zorga-
nizował właśnie Zarząd Sekcji 
Studenckiej oraz Naukowe 
Koło Chemików Politechniki 
Warszawskiej „Flogiston” 
(patrz: www.ssptchem.pl).
 Zjazd otworzyła prze-
wodnicząca Sekcji Stu-
denckiej, mgr Małgorzata 

M. Zaitz. Mile przywiał 
gości prof. nzw. dr hab. 
inż. Mikołaj Szafran, 
Prodziekan ds. Studenckich 
na Wydziale Chemii Po-
litechniki Warszawskiej. Tym 
sposobem rozpoczęła się 
oficjalna część. Jak na praw-
dziwe seminarium przystało, 
podczas Zjazdu wysłuchać 
można było interesujących 
wykładów.
 Odsłona pierwsza: 
Coś dla Pań czyli Perfumy 
-  zaprezentowane przez 
Panią dr hab. Martę 
Szymulę z Zakładu 
Radiochemii, Wydziału 
Chemii, Uniwersytetu 
Marii Skłodowskiej – Curie 
(Lublin). Wiedzieliście, że 
perfumowano się jeszcze 
w latach p.n.e. i że jest 
kilkanaście rodzajów per-
fum? Wszystkie różnią się 
pochodzeniem (naturalne/

Fot. 1. Podczas prezentacji dra hab. Karol 
Greli  (po prawej). W lewym rogu: prof. 
dr hab. Janusz Serwatowski



syntetyczne) oraz ilością, 
uwaga – alkoholu:)) Mamy 
przykładowo: eau de parfum 
(wody perfumowane), eau 
de toilette (wody toaletowe), 
czy eau de Cologne (wody 
kolońskie). Jest również wiele 
podstawowych zapachów 
jak np. piżmo. Aż boję się 
myśleć z czego zapach tak 
naprawdę pochodzi gdyż 
mnie zaszokowała ta wia-
domość… Może powiem 
tylko, że jest pochodzenia 
zwierzęcego. 
Cytując Marilyn Monroe 
Pani Doktor przypomniała 
najsławniejsze perfumy 
świata, nie mówcie że nie 
znacie CHANEL No5! Marlin 
ponoć mogła chodzić ubrana 
tylko w nie. Ale nie było 
tylko „sielsko-anielsko” - 
Pani Doktor zaprezentowa-
ła również chemiczny aspekt 
perfum jako dziedzinę 
chemii koloidów. 
 Odsłona druga: miłe 
zaskoczenie – tytuł wykładu 

po angielsku, slajdy po 
angielsku, a wykład…  po  
polsku:)) Pan dr hab. Karol 
Grela z Instytutu Chemii 
Organicznej PAN (Warszawa) 
w wykładzie Catalysts for 
New Tasks: Preparation 
and Applications of Tunable 
Ruthenium Catalysts for 
Olefin Metathesis 
zainteresował mnie 
zjawiskiem metatezy 
(fot.1). Prócz lin-
gwistycznego zna-
czenia (patrz: słow-
nik wyrazów obcych) 
jest to również termin 
z dziedziny chemii 
metaloorganicznej. 
Złożone procesy 
syntezy no-wych 
katalizatorów docent 
Grela przedstawił w prosty 
sposób. Nawet osoba nie 
będąca chemikiem mogła 
bez większych trudności 
zrozumieć, w jaki sposób 
następuje skoordynowane 
pękanie dwóch wiązań 

podwójnych. Nie ukrywam, 
że na Wydziale Chemii 
UJ nie zetknęłam się z 
omawianym pojęciem, za-
tem podczas  prezentacji sta-
rałam się poszerzyć swoją 
wiedzę o to zagadnienie.
Co najbardziej utkwiło 
mi w pamięci? Problemy 
związane z otrzymaniem 
katalizatorów. Niekiedy nie 
jest to sprawa prosta, z uwa-
gi bardzo wysublimowane 
wa-runki prowadzenia re-
kcji (gaz obojętny, ciśnienie, 
temperatura).
Odsłona trzecia: tym ra-
zem coś dla Panów (zgod-
nie z równouprawnieniem, 
rzecz jasna): Współczesne 
zagrożenia terrorystyczne 
i wypadki z udziałem ma-
teriałów wybuchowych – 
wykład dr inż. Wojciech 

Pawłowski z Zakładu 
Materiałów Wysokoener-
getycznych Wydziału Che-
micznego Politechniki War-
szawskiej. 
Wybuch w zakładzie produ-
kującym krasnale ogrodowe 
w Kożuchowie brzmi może 

Fot. 2. Opłatek. Opiekun Sekcji Studenckiej profesor UMSC 
dr hab. Wiesława Ferenc (na zdjęciu tyłem) składa życzenia.
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Fot. 3. W Muzeum Marii Skłodowskiej-
Curie.



zabawnie, ale zapewniam 
że widok pozostałych po 
wypadku zgliszczy był 
zatrważający… Wszystkich 
zaciekawił również kontrast 
filmu przedstawiającego ba-
wiących się młodych ludzi 
którzy chwilę po nachyleniu 
się nad niezidentyfikowanym 
przedmiotem, dosłownie 
stracili głowy. 
Teraz wiem również, że 
IRA ostrzega przed swoim 
zamachem terrorystycznym, 
podczas gdy Al Kaida po-
zostawia cywili samym 
sobie…
 Wykłady to nie wszys-
tko. Pomiędzy nimi, swoje 10 
minut mięli również studenci 
z całej polski reprezentujący 
Naukowe Koła Chemików 
działające na ich wydziałach. 
Posłuchaliśmy o działalności 
Koła „Flogiston” czy „Allin” 
(Naukowe Koło na Wydziale 
Chemicznym Politechniki 
Wrocławskiej). Nasze Koło 
zaprezentowałam osobiście 
wypowiadając się o „Sesji 
Prac Badawczych”.
 Po obiedzie zwie-
dziliśmy muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie (fot.3). 
To miejsce mnie urzekło! 
Nie wiedziałam, że jest to 
jedyne muzeum Naszej 
Noblistki. Patronuje mu właś-
nie Polskie Towarzystwo 
Chemiczne. Nie będę tu-
taj opisywała życiorysu 

sławnej chemiczki (bo go 
z pewnością znacie :P ) ale 
w tym miejscu zachęcam 
wszystkich abyście przy 
zwiedzaniu Warszawy nie 
zapomnieli wstąpić do bu-
dynku przy ul. Freta 16.
 Wieczorem rozpoczęła 
się mniej oficjalna część 
programu. Nigdy nie 
zapomnę ludzi, jakich 
poznałam bliżej podczas 
Imprezy Integracyjnej! 
Darmowe piwka smakowa-
ły jak nigdy. Nie oszukujmy 
się, czasem życie jednak 
potrafi dostarczyć nam 
prawdziwych emocji! :)

AKT DRUGI, SENA 
PIERWSZA

Wreszcie zakończenie.

 Mam nadzieję, że 
„scenariusz” nie okazał się 
klapą i mogę Was jeszcze 
zachęcić do uczestnictwa 
w Zjeździe Letnim 2008. 
Odbędzie się 15-20 kwietnia 
i mogą w nim uczestni-
czyć zarówno członkowie 
PTChemu jak i niezrzeszeni! 
Bliższe informacje pojawią 
się na stronie Sekcji Stu-
denckiej PTChemu oraz 
na plakatach na Wydziale 
Chemii UJ. Może się tam 
spotkamy? Można połączyć 
przyjemne z pożytecznym, 
bo kto powiedział że nauka 
musi być nudna?!
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Plany na 
przyszość

W następnym numerze 
“Głosu” planujemy 
wprowadzić kilka no-
wych rubryk. Będa one 
związane z nowymi 
wątkami działalności 
Koła. Na łamach “Głosu” 
będzie mozna przeczytać 
artykuły naukowe opar-
te na wystąpieniach 
wygłoszonych podczas 
Seminariów NKCh. Po-
nadto juz w następnym 
wydaniu pojawi się 
stała rubryka w języku 
angielskim. Zmianie u-
legnie również forma 
graficzna naszej gazetki. 
Wszystkich chętnych do 
współpracy gorąco zap-
aszam.

Przypominam także o 
planowanym wywiadzie 
z Krzysztofem Pazdro - 
autorem znanego wszys-
tkim Chemikom Zbioru 
Zadań. Zachęcam gorąco 
do wziecia udziału w 
tym przedsięwzięciu. 
Wystarczy przesłać pro-
ponowane pytania na ad-
res Głosu (patrz - stopka 
redakcyjna na stronie 2).

Redaktor naczelny,
Aleksander Salwiński


