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Małopolska Noc Naukowców

Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców objęła swym zasięgiem większość
liczących się ośrodków akademickich Krakowa, więc i Wydział Chemii UJ nie
mógł pozostać obojętny. Chociaż niewątpliwie flagowym przedsięwzięciem che-
mików był w tym roku spektakl “Alchemia czterech żywiołów” przedstawiony
w kinie Kijów, to warto wspomnieć też o licznych atrakcjach, jakie czekały na
zwiedzających sam wydział.
Wśród nich znalazły się przede wszystkim liczne doświadczenia. Oprócz

tego pracownicy Wydziału podjęli się zadania oprowadzenia gości Nocy Na-
ukowców po swoich laboratoriach i wprowadzenia ich w tematykę prowadzo-
nych tam badań. Zaś na deser pozostawiono dwa popularnonaukowe wykłady
– prof. Artur Michalak przedstawił kompleksowy przegląd zastosowań no-
woczesnej chemii w życiu i przemyśle, podkreślając wpływ tej dziedziny na
nasze funkcjonowanie, a zaraz po nim dr Agnieszka Węgrzyn przybliżyła jeden
z przyszłościowych, a zarazem działających na wyobraźnię kierunków badań
w prezentacji pt. “Samochód przyszłości, czyli co chemik może zrobić dla
rozwoju motoryzacji”.
Oczekiwania przerosło przede wszystkim zainteresowanie dzieci i młodzieży.

Rzesze pałających ciekawością młodych miłośników nauki pilnie śledziły każdy
ruch studentów prezentujących doświadczenia, a słów zachęty do czynnego
włączenia się w pokazy nie trzeba było dwa razy powtarzać. Również na-
ukowcy opowiadający o swoich badaniach w poszczególnych pracowniach nie
mogli narzekać na nadmiar wolnego czasu, zaś na wykładach prof. Michalaka
i dr Węgrzyn aula Wydziału Chemii pękała w szwach.
Osoby, które spośród licznych odsłon Nocy Naukowców wybrały właśnie

Wydział Chemii, mogły na własne oczy przekonać się, jak fascynującymi rze-
czami zajmują się dziś chemicy i jak wielki jest ich wpływ na ludzkie życie i
cywilizacyjny postęp. Była to jedna z tych imprez, które w dłuższej perspekty-
wie mogą zaprocentować w niebywały sposób dla rozwoju nauki, zachęcając do
pogłębienia swojej wiedzy uczniów, którzy do tej pory kojarzyli chemię głów-
nie z – nie czarujmy się, na ogół średnio ciekawymi – zajęciami szkolnymi.
Pozostaje liczyć, że krakowskim następcom Lavoisiera i Łomonosowa uda się
przez następne lata utrzymać poprzeczkę na wysokości, na której zawisła 25
września. Bo przecież za rok znów jest Noc Naukowców, czyż nie?

Tekst: Jacek Podlewski

Zapraszamy do udziału w kolejnej Nocy Naukowców!
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To nie magia, to chemia...

Cytat ten pochodzi ze spektaklu, który w dniu 25 września 2009r. rozpo-
czął odbywającą się już po raz trzeci w Krakowie Noc Naukowców. Gospoda-
rzem widowiska był sławny alchemik Michał Sędziwój. W kinie Kijów gdzie
miało miejsce przedstawienie, w jego rolę wcielił się krakowski aktor Krzysztof
Jędrysek. Alchemia czterech żywiołów, bo taki tytuł nosił spektakl, przygoto-
wana została przez Wydział Chemii UJ we współpracy z Państwową Wyższą
Szkołą Teatralną im Ludwika Solskiego w Krakowie i Piwnicą pod Baranami.
Widowisko wyreżyserował wedle własnego scenariusza Marek Pacuła.
W trakcie spektaklu najsłynniejszy polski alchemik opowiadał o czasach,

gdy alchemiczne sztuczki rozbudzały wyobraźnię żądnych złota możnych tego
świata. A było o czym ciekawie opowiadać. Na przełomie XVI i XVII wieku, a
także i później, wiele się działo w alchemicznych pracowniach. Michał Sędziwój
(1566-1636) znany jest głównie jako królewski alchemik, który eksperymentu-
jąc w Wieży Kurza Stopka na Wawelu spowodował pożar królewskiego zamku.
Matejko uwiecznił go na znajdującym się w Muzeum Sztuki w Łodzi obrazie
Alchemik Sędziwój.
Michael Sendivogius (pod takim nazwiskiem znano go w ówczesnej Eu-

ropie) był znaną i ważną postacią w owych czasach. Studiował w Wiedniu,
Lipsku i Cambridge. Przebywał na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze -
stolicy ówczesnych alchemików, a potem w Marburgu gdzie w laboratorium
jatrochemicznym wytwarzał lekarstwa. W roku 1619 został sekretarzem i do-
radcą cesarza Ferdynanda II. Kierował też budową kopalni ołowiu i miedzi na
Śląsku.
Dzisiaj możemy o nim powiedzieć że był człowiekiem z pogranicza. Zakła-

dał tajne stowarzyszenia, używał ezoterycznego języka, ale był też prekursorem
empiryzmu głosząc, iż doświadczenie jest jedynym nauczycielem prawdy. Jako
teoretyk i praktyk potrafił przedstawić badane zjawiska w sposób zrozumiały
dla współczesnego chemika. Wielką zasługą Sędziwoja były badania powietrza
i jego roli w procesach życia. Tylko niewielki krok dzielił go od odkrycia tlenu,
co ponad sto lat później uczynili Joseph Priestley i Antonie de Lavoisier, prze-
studiowawszy jednakże wcześniej traktaty Sędziwoja. Czytał je również Isaac
Newton również zapamiętały alchemik. Co dziesiąta księga w jego ogromnej
bibliotece poświęcona jest alchemii. Wyniki swoich doświadczeń zapisywał
Newton stosując specjalny, jemu tylko znany kod. Wielu historyków nauki
chciałoby go dziś odszyfrować.
W wydanej niedawno w Nowym Jorku czterotomowej A History of Chemi-

stry, jej autor John Partington zaliczył Sędziwoja do największych chemików
w dziejach ludzkości. Cesarz Rudolf natomiast na początku XVIIw. w uzna-
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niu alchemicznych zasług Sędziwoja kazał wmurować w ścianę pałacu tablicę
z łacińskim napisem, który w przekładzie brzmi: Niechby inny tyle wniósł co
Sędziwój Polonus!
Alchemik Sędziwój to postać niezwykle barwna i znakomicie komponująca

się z organizowaną w 30 krajach Europy, z inicjatywy Komisji Europejskiej,
Nocą Naukowców. Sędziwój i jego dwaj uczniowie czytali w kinie Kijów frag-
menty alchemicznych traktatów, w tym również o tytułowych żywiołach czyli
o wodzie, ogniu, ziemi i powietrzu. Młodzi chemicy z Naukowego Koła Che-
mików UJ pod wodzą Mistrza – dr Wojciecha Przybylskiego ilustrowali je
przygotowanymi chemicznymi eksperymentami. Bezbarwna ciecz w pucharze
przybierała kolor czerwonego wina, potem przypominała mleko, by na końcu
zmienić się znowu w bezbarwny roztwór. Po stole pełzały węże faraona, tań-
czyły wielobarwne ognie, lód płonął, a czas odmierzał kolorowy chemiczny ze-
gar. Gwoździe wbijano bananami, a zmrożone w ciekłym azocie róże kruszyły
się niczym choinkowe bombki. Jak na chemiczny show przystało nie obyło
się bez wybuchów i kolorowych płomieni, które wśród młodej widowni budzą
zawsze największe emocje. Całość wzbogacono pokazem multimedialnym o
czterech żywiołach z odpowiednio dobranymi efektami dźwiękowymi.
Dalsza część spotkań z naukowcami odbywała się w krakowskich placów-

kach naukowych. Na Wydziale Chemii UJ liczba gości przerosła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. By zobaczyć jedną z pięciu pracowni, które zapre-
zentowały się podczas nocy naukowców, lub by popatrzeć na doświadczenia
przygotowane przez studentów z Naukowego Koła Chemików Wydziału Che-
mii UJ, stano w długich kolejkach. W audytorium można było posłuchać
wykładów prof. dr hab. Artura Michalaka pt. Chemia a rozwój współcze-
snej cywilizacji i dr Agnieszki Węgrzyn pt. Samochód przyszłości – czyli co
chemik może zrobić dla rozwoju motoryzacji. Po wykładach studenci z Nauko-
wego Koła Chemików jeszcze raz zaprezentowali eksperymenty przygotowane
na widowisko Alchemia Czterech Żywiołów.
Celem projektu Noc Naukowców jest popularyzacja nauki wśród miesz-

kańców europejskich krajów. Koordynatorem Projektu w naszym regionie
jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt realizowano
we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, Uniwersytetem Jagielloń-
skim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Górni-
czo - Hutniczą, Instytutem Ekspertyz Sądowych, Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Nowym Sączu oraz Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie-
Mościcach.

Tekst: Alicja Rafalska-Łasocha
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Relacja z XXXI Ogólnopolskiej
Szkoły Chemii

Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Ja-
giellońskiego zorganizowało XXXI Ogólnopolską
Szkołę Chemii, która odbyła się w dniach 10 –
14 listopada 2009 w Murzasichle. Konferencja od-
była się w ramach Akademickiego Stowarzyszenia
Studentów Chemii. Jest to organizacja zrzesza-
jąca większość polskich naukowych kół chemicz-
nych. Prezes koła naukowego - organizatora Ogól-
nopolskiej Szkoły Chemii, jest równocześnie pre-
zesem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów
Chemii.

Była to już trzecia konferencja ASSChem organizowana przez Naukowe
Koło Chemików UJ. W zjeździe tym wzięło udział 84 studentów oraz 8 dokto-
rantów z polskich i zagranicznych uczelni. Uczestnicy zaprezentowali w formie
krótkich wystąpień lub posterów swoje badania oraz zainteresowania naukowe.
Część komunikatów została wygłoszona w języku angielskim. Decyzją wal-
nego zebrania Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii zyskało nowego
członka - Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps z Politechniki Łódzkiej.
Wykład inauguracyjny, zatytułowany Jak rośliny bronią się przed nadmia-

rem światła wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Strzałka. W kolejnych dniach
konferencji wykłady wygłosili prof. dr hab. Zbigniew Sojka oraz Opiekun
Naukowego Koła Chemików UJ prof. dr hab. Artur Michalak.
Przemysław Szafrański i Tomasz Wróbel studenci Wydziału Chemii UJ,

laureaci II edycji programu Ventures FNP, zaprezentowali Program VENTU-
RES – pierwszy krok w stronę kariery naukowej. Jest to program Fundacji
Nauki Polskiej, którego głównym celem jest wspieranie projektów aplikacyj-
nych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów,
absolwentów i doktorantów.
W trakcie czterech dni uczestnicy wygłosili 47 komunikatów i zaprezento-

wali 40 posterów. Najlepsze z nich zostały wyróżnione demokratyczną decy-
zją kół naukowych. W kategorii badania własne pierwsze miejsca otrzymali
Bartosz Szyszko (Uniwersytet Wrocławski) za prelekcję oraz Sławomir Dyjak
(Wojskowa Akademia Techniczna) za poster. Za najlepszą prezentację popu-
larnonaukową wyróżnienie otrzymała Jadwiga Wencek (Uniwersytet Adama
Mickiewicza), a za poster Mikołaj Pyziak (Uniwersytet Adama Mickiewicza).
Należy dodać, iż z dwunastu możliwych najwięcej wyróżnień otrzymali stu-
denci z Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Organizacja tak dużego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia nie byłaby moż-
liwa bez pomocy współorganizatorów i sponsorów. Szczególne podziękowania
organizatorzy kierują do JM Rektora UJ prof. dr hab. Karola Musioła, pani
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Grażyny Stochel, opiekuna Nauko-
wego Koła Chemików UJ pana prof. dr hab. Artura Michalaka, Prezydenta
Miasta Kraków prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, Działu Rekrutacji na
Studia UJ, Naukowego Koła Fizyków UJ, Rady Kół Naukowych UJ, Fundacji
Studentów i Absolwentów UJ Bratniak oraz sponsorów i patronatów medial-
nych.
Ogólnopolska Szkoła Chemii pomaga studentom w doskonaleniu swoich

umiejętności prezentacji oraz pozwala na przedyskutowanie swoich badań i
zainteresowań. W wielu uczestnikach konferencji drzemie olbrzymi potencjał,
który może zaowocować wybitnymi pracami naukowymi. Swobodny przepływ
wiedzy oraz informacji prowadzi do wspólnej integracji, dzięki której będą
budowane filary polskiej nauki.

Tekst: Krzysztof Lewandowski, Marzena Krzek

UJ - prestiż za 520 milionów?
W Krakowie do 2012 roku ma powstać pierwszy w Polsce synchrotron – na

nowym Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tego faktu, każdy student
UJ może być dumny. Zapewni nam on prestiż, który będzie kosztował 520
mln zł. Ale czy poza możliwością chodzenia z podniesioną głową, jest on nam
faktycznie potrzebny?
Odpowiedź brzmi – tak. Zapotrzebowanie na wysokiej jakości i intensywno-

ści promieniowanie elektromagnetyczne w badaniach naukowych jest ogromne.
Promieniowanie o szerokim spektrum (od tzw. Twardych promieni X poprzez
UV, widzialne, podczerwone aż do mikrofal) używa się w większości technik
analizowania struktury materii, jej składu oraz zachodzących w niej interak-
cji. Jako koronne zastosowanie podaje się najczęściej Krystalografię Białek,
pozwalającą na zbadanie bardzo dokładnie trójwymiarowej budowy białka –
wśród innych technik wymienić należy również mikroskopię, tomografię oraz
różne techniki absorpcji i emisji promieniowania (XFS, XPS, NIR-VUV, AES).
Wszyscy użytkownicy tych technik, a więc fizycy, chemicy, biolodzy a w ogólno-
ści wszyscy powiązani z naukami ścisłymi, bardzo skorzystają z synchrotronu.
Posiadanie własnego źródła likwiduje konieczność płacenia oraz czekania w
wielomiesięcznych kolejkach, aby móc przez kilka dni wykonać swoje badania
. To nie ulega wątpliwości, natomiast w świetle nowych technologii pojawia
się pytanie czy opłaca się za tą cenę?
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Synchrotrony teraz – jak?

W każdym synchrotronie elektrony poruszają się w przybliżeniu po okręgu
z prędkością równą ok. 99,997% prędkości światła w tzw. pierścieniu magazy-
nującym. Składa się on z dwóch urządzeń umieszczonych na zmianę jedno po
drugim. Pierwszym z nich jest liniowy akcelerator (stąd w przybliżeniu okrąg),
a drugim magnes zginający, który zagina tor ruchu elektronów. Podczas jego
zmiany emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne co powoduje wy-
hamowanie elektronu, który dalej jest przyspieszany przez akcelerator. Jest to
podstawa produkcji promieniowania przez synchrotrony drugiej generacji.

Rys 1. Proces generacji promieniowania elektromagnetycznego w urządzeniach

typu undulator i wiggler.

W synchrotronach trzeciej generacji (tylko takie aktualnie się buduje),
oprócz magnesów zginających i akceleratorów liniowych, używa się dodatkowo
wyspecjalizowanych urządzeń o periodycznie ułożonych, słabych magnesach,
którymi nieznacznie zmienia się tor ruchu elektronów, aby wygenerować bar-
dzo intensywne promieniowanie elektromagnetyczne (Rys 1.). W zależności
od dostrojenia urządzenia możemy spowodować konstruktywną interferencję
tych fal i wielokrotnie zwiększyć intensywność (w tym trybie urządzenie na-
zywa się po ang. undulator) lub po prostu otrzymać średnią intensywność, ale
za to szerokie spektrum: od promieniowania mikrofalowego, aż do twardego
promieniowania X (ang. wiggler).

Mini-synchrotrony jutra

Badacze z Lyncean Technologies zbudowali pierwszy prototyp miniaturo-
wego synchrotronu (Rys. 2), który mieści się w pokoju. Jest to możliwe dzięki
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wykorzystaniu wiązek laserowych zamiast urządzeń typu undulator i wiggler.
Fala elektromagnetyczna podobnie zagina tor lotu elektronów i generuje pro-
mieniowanie. Pozwoliło to zmniejszyć energię elektronów utrzymywanych w
pierścieniu i w efekcie zmniejszyć rozmiar całego synchrotronu około 200 razy.

Rys. 2. Dostępny na stronie producenta schemat CLS. Od zwykłego synchrotronu

odróżnia go zastosowanie lasera do wygenerowania promieniowania X.

Jakość promieniowania, jak twierdzi producent, ma nieznacznie tylko od-
biegać od tego uzyskiwanego w wielkich synchrotronach. Cena miniaturowego
synchrotronu nadal nie została podana, ale na pewno będzie wielokrotnie niż-
sza od kosztów budowy „wielkich braci” – rzędu kilku milionów euro.
Pytanie czy to jest przyszłość produkcji promieniowania X pozostaje bez

odpowiedzi. Natomiast pewnym jest, że kraj wielkości Polski i o aspiracjach
bycia w czołówce pod względem badań naukowych na świecie, powinien mieć
swój własny synchrotron niezależnie od nowinek technicznych.

Tekst: Tomasz Wróbel

Źródła:
http://www.lynceantech.com
http://www.synchrotron.pl
http://xdb.lbl.gov
http://pl.wikipedia.org
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Jeżeli ktoś w dniach 16-18 października 2009 narzekał na brak wrażeń, na
pewno nie był w tym czasie na kolejnym Naukowym Rajdzie Chemika, tym
razem organizowanym wspólnie z kolegami i koleżankami z ochrony środo-
wiska jako „Naukowy Rajd Chemika i SOS‘a”. A jeżeli ktoś z uczestników
rajdu miał nadzieję spędzić weekend w romantycznej aurze złotej jesieni Be-
skidu Małego. . . trochę się przeliczył. Pogoda uraczyła nas prawdziwie zi-
mową atmosferą z lekkim mrozem i śniegiem, czasem nawet półmetrowym.
Niezapomnianym wrażeniom na trasie wtórowała niepowtarzalna atmosfera
w zasypanych, odciętych chwilowo od prądu schroniskach. Jednak zarówno
przecieranie szlaków górskich i ciągłe bitwy na śnieżki, jak wieczory w świetle
świec, uczestnicy zapamiętają na długo. Jak co roku, naszą obecnością za-
szczycił nas prof. dr hab. Artur Michalak, który wspólnie z synem i dr hab.
Lucjanem Chmielarzem dołączył do nas drugiego dnia rajdu.

Naukowy Rajd Chemika to impreza o wielkich tradycjach, starszych od
samego Wydziału Chemii UJ. Idea wspólnego poznawania polskich gór przez
studentów i pracowników naszego instytutu zrodziła się w formie rajdów Mat-
Fiz-Chemu, kiedy jeszcze tworzyliśmy jeden wydział. Były to wielkie imprezy,
gdzie liczba uczestników nieraz sięgała 300 osób. Po latach przerwy, w 2005
roku dzięki inicjatywie studentów wznowiono organizację rajdów, która trwa
do dziś. Rajd łączy w sobie okazję do lepszego poznania się studentów i pra-
cowników naszego wydziału z okazją do zaprezentowania przez część z nich
dorobku swojej pracy naukowej, tematyki jaką się aktualnie zajmują, bądź
która najzwyczajniej ich zainteresowała. Organizacji każdego z rajdów aktyw-
nie patronuje Pani Dziekan prof. dr hab. Grażyna Stochel. Dzięki wsparciu
finansowemu ze strony Pani Dziekan, koszty każdego z rajdów są ograniczone
do minimum. Trasa kolejnego rajdu przebiegała od Porąbki w okolicy Kęt,
przez Potrójną i Leskowiec, a kończyła w Rzykach. Pod czujnym okiem na-
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szego przewodnika, dra Pawła Miśkowca, dzielnie maszerowaliśmy, nocując w
chatkach “Pod Limbą” oraz “Pod Potrójną”.
Zaczęło się bardzo niewinnie. W piątek obudziła mnie słoneczna pogoda,

alarmując “jeszcze się nie spakowałeś” i zapowiadając wspaniałe widoki w trak-
cie rajdu. Naładowani pozytywną energią, wczesnym popołudniem wyruszyli-
śmy do Porąbki, choć wciąż nie byliśmy do końca pewni, co nas czeka. Miejsce
startu również wyglądało niewinnie - jesiennie, dzięki czemu nie było żadnej
spektakularnej ucieczki z powrotem do Krakowa... No i ruszamy! Czapki z
głów dla chłopaków, z przewodnikiem na czele, którzy przez 3 dni przecierali
szlak na czele kolumny. Na pewno przekonali się, że nie jest to łatwe zadanie.
Mokrzy i troszkę (?) zmęczeni, doszliśmy “Pod Limbę”, gdzie już czekały na
nas wrzątek, miękkie łóżka i słowa otuchy gospodarza schroniska. Wieczorna
integracja upłynęła przy dźwiękach gitary, którą cały rajd dzielnie dźwigał
Wojtek, prezes NKSOS.
“Spacer” drugiego dnia upłynął nam w nie mniej niezapomnianych warun-

kach. Równie niezapomniane mieliśmy miny na widok odrobiny luksusu w
miejscowej karczmie, gdzie zatrzymaliśmy się na ciepły posiłek. I osiągnęliśmy
Potrójną, szczyt, z którego rozciągała się piękna panorama. . . albo raczej -
rozciągałaby się, gdyby nie “mała mgła”, która kompletnie wszystko zasłoniła.
Informacja przewodnika, że jeszcze 30 min do celu zadziałała jak silny zastrzyk
adrenaliny - na tyle, że w bitwie na śnieżki Monika, pani prezes NKCh, ciągle
lądowała w zaspie (...podobno ktoś krzyknął “lepimy bałwanka”). Po krót-
kim szaleństwie i pamiątkowym zdjęciu osiągnęliśmy schronisko pod Potrójną,
gdzie już czekali na nas panowie dziekani i gospodarz schroniska, Lucjan.
Trasę ostatniego dnia rajdu również urozmaicił nam Wojtek, prezentując

nam w Schronisku na Leskowcu temat nielegalnego procederu produkcji i han-
dlu skórami zwierząt. I chyba ku zaskoczeniu prelegenta (mojemu na pewno!),
temat wywołał dyskusję zarówno wśród uczestników rajdu, jak i innych tury-
stów obecnych w schronisku. Z Leskowca już przysłowiowy rzut beretem do
Rzyk, gdzie czekał na nas autokar. Na pewno zmęczeni, lecz pełni satysfakcji
wróciliśmy popołudniem do Krakowa.
Jesienna edycja rajdu okazała się... tak, na pewno nie okazała się jesienna.

Dla wielu z nas była to pierwsza, prawdziwie zimowa wycieczka w góry. Jed-
nak niezapomniane wspomnienia, zimowa aura, jaka nas otaczała i odrobina
potu na czole, pozwoliły z niecierpliwością czekać na kolejną edycję rajdu. A
odbędzie się on wiosną, jako jubileuszowy X Naukowy Rajd Chemika. Już
teraz zapraszamy!

Tekst: Bartosz Białasik
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Siatkówka

5 grudnia minął na Wydziale Chemii pod znakiem sportowych emocji...
wszystko za sprawą kolejnych zmagań kadry ze studentami. Tym razem che-
micy zamienili się w siatkarzy, rozgrywając trzy pasjonujące mecze na hali
Studium WF Uniwersytetu Jagiellońskiego na ul. Piastowskiej. Zapoczątko-
wana w zeszłym roku impreza, objęta patronatem Pani Dziekan, przyciągnęła
studentów ze wszystkich lat i pracowników z wielu zakładów, a nawet absol-
wenta. Szczególnie aktywni okazali się teoretycy, pod siatką równie “bezlito-
śni” co przy tablicy. Jednak - jak przystało na studentów chemii - nie daliśmy
za wygraną, dzieląc się punktami. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o ogromnym
wkładzie naszych pań, które obok gry w teamach z chłopakami, odważyły się
rozegrać osobny mecz z całkowicie męską kadrą. I co tu dużo mówić... szły z
nimi łeb w łeb . Całość oceniał zaprzyjaźniony sędzia, Marcin Skrobot, przy
asyście Asi Czopek, studentki naszego wydziału. Suma summarum klasyfika-
cja drużyn przedstawiała się następująco:

1. Studenci, Team młodszy

2. Kadra

3. Studenci, Team starszy.

Rozegranie oficjalnych meczy zmęczyło niewielu zawodników, przez co po
wymieszaniu składów wszyscy (łącznie z sędziami) wróciliśmy do gry. Niech
żałują ci, co sobotnie przedpołudnie woleli przespać. Zabawa była przednia, a
następna siatkówka dopiero za rok.

Tekst: Bartosz Białasik

Ogłoszenia

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia serdecznie zapra-
szamy wszystkich spragnionych ciepłej atmosfery w chemicznym to-
warzystwie na spotkanie opłatkowe Naukowego Koła Chemików UJ.
Nasza wigilia odbędzie się 17 grudnia o godzinie 19.00 w sali 30.
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Zachwycił Cię chemiczny show prezentowany w trakcie Nocy Naukow-
ców? Zdjęcia z pokazów rozbudziły Twoją wyobraźnię? Jeśli tak,
mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość – już w styczniu odbędą się
szkolenia przygotowujące do udziału w kolejnych widowiskach. Czekaj
na ogłoszenia! Z pewnością pojawią się na naszym wydziale w odpo-
wiednim momencie. A jeśli jesteś głodny bardziej szczegółowych infor-
macji, pisz do organizatora: czarnecki.bernard@gmail.com lub szukaj
go w pokoju nr 100.

Uwaga, uwaga! Nawet jeśli przegapiłeś swoją szansę na obejrze-
nie na żywo fascynującej “Alchemii czterech żywiołów”, wciąż jesz-
cze możesz doświadczyć przynajmniej wizualnej przyjemności z oglą-
dania tego spektaklu. Filmy z pokazu są zamieszone na stronie
www.tv.malopolska.pl. Daj się porwać magii żywiołów.

Dnia 20.10.2009 odbyło się walne zebranie Naukowego Koła Chemi-
ków UJ. Większością 9 głosów wybrano nowy skład Zarządu: prezes
- Monika Parafinuk, wiceprezes - Sabina Smusz, sekretarz - Marzena
Krzek, skarbnik - Kamila Mentel, gospodarz koła - Bernard Czarnecki.

Aby być na bieżąco z życiem Koła i naszego Wydziału, zachęcamy do
odwiedzania strony www.nkch.pl. Znajdziesz tam zapowiedzi wszyst-
kich ważnych wydarzeń, w które warto się włączyć, kontakty do orga-
nizatorów, a także archiwalne numery naszego czasopisma.
Wszystkie uwagi, pytanie, sugestie, a także zgłoszenia chęci współ-
pracy prosimy kierować na adres nkchglos@chemia.uj.edu.pl.
Liczymy, że Wasze opinie pomogą nam w reaktywacji “Głosu z Pro-
bówki”, którego poprzedni numer powstał w marcu 2008.

Naukowe Koło Chemików UJ

Naukowe Koło Chemików UJ jest obecnie jednym z najprężniej działa-
jących kół naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Liczy 66 członków.
Zrzesza studentów chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale od niedawna w
jego działalność angażują się także studenci innych kierunków Wydziału Che-
mii.
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Nasza działalność skupia się na projektach:
naukowych, popularnonaukowych oraz naukowo-
integracyjnych.
Nasz wkład w rozwój nauki to m.in. organizo-

wane raz w miesiącu Otwarte Seminaria. Ponadto
członkowie koła biorą czynny udział w konferen-
cjach naukowych na skalę ogólnopolską (Ogólno-
polskie Szkoły Chemii, Zjazdy SS PTCh, Sympo-
zja NKCh UAM w Jeziorach) oraz międzynaro-
dową (JungChem, BaltChem).

Popularyzujemy chemię wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne pokazy
chemiczne. Odbywają się one okolicznościowo, a także na zlecenia szkół lub
grup zorganizowanych, głównie na terenie Małopolski. Naszym wielkim przed-
sięwzięciem była Małopolska Noc Naukowców, w czasie której wystawiliśmy
spektakl Alchemia czterech żywiołów.
Bierzemy udział w Dniach Otwar-

tych UJ, Targach Edukacyjnych, Sa-
lonach Maturzystów Perspektywy.
Współpracujemy z Biurem Rekru-
tacji na Studia UJ, reprezentujemy
Uniwersytet Jagielloński w Warsza-
wie, Kielcach, Rzeszowie, Katowi-
cach i Lublinie.
Naszą tradycją stały się Naukowe

Rajdy, po wędrówce po górskich szla-
kach odpoczywamy wysłuchując re-
feratów młodych chemików. Po-
nadto co dwa lata organizujemy Zjazdy Absolwentów Chemii UJ.
W naszą działalność wpisała się Świąteczna Paczka, mecze piłki siatkowej

i nożnej Kadra vs Studenci.
Współpracujemy z Radą Kół Naukowych UJ, która wspiera nasze projekty

i organizuje szkolenia z zakresu zarządzania projektami w środowisku uniwer-
syteckim.
Siedzibą koła jest pokój nr 100 na Wydziale Chemii. Bardzo łatwo jest się

w nim zadomowić, więc każdy wchodzi na własne ryzyko. Można tu nawiązać
nowe znajomości, napić się herbaty i skorzystać z internetu.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
PS Informacje o bieżących przedsięwzięciach, kontakty do nas, archiwalne

numery “Głosu” - wszystko na stronie www.nkch.pl !

Tekst: Monika Parafiniuk, Marzena Krzek






