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 Już minął jakiś czas od ostatniego numeru. Kilka rzeczy 

zmieniło się na wydziale. Panie w szatni i bibliotece noszą 

plakietki ze zdjęciem, nie ma już Pana sprzedającego precle, 

jest nowa „chemiczna kantyna” w podziemiach, z całkiem 

dobrym jedzeniem i miłą obsługą. W kole również zaszły pewne 

zmiany, chociaż nie najwyższym stanowisku, bowiem Prezesem 

NKCh została ponownie wybrana ,przez aklamację, Monika 

Parafiniuk, niczym papież w początkowych wiekach naszej ery. 

Pani prezes znana jest ze swojej pracowitości i sporej wiedzy  

z chemii kwantowej, co może dodatkowo zachęcić 

niezdecydowanych do wstąpienia w szeregi NKCh. Pani prezes 

mimo nie zrozumiałej dla autora awersji do dydaktyki, służy 

pomocą najbardziej potrzebującym. Jak przystało na 

teoretyków, których rzadko ktoś poza nimi samymi może 

zrozumieć, Panna Monika zaproponowała na swojego zastępcę 

Emila Żaka, który jak nie trudno czytelnikowi stwierdzić, również 

uprawia ten skrawek chemicznej ziemi, nie dla każdego 

dostępnej. Skarbnikiem została Agata Piaskowska, postać  

o cudownym usposobieniu, parająca się dla wielu, w tym 

również dla autora, odległą krystalochemią. Gospodarzem koła, 

a więc osobą odpowiedzialną w dużej mierze za jego wygląd 

wewnętrzny został Marcin Tomala, w którego to ręce została 

złożona troska o bezpieczeństwo i higienę pracy koła. Została 

wybrana także nowa komisja rewizyjna, w skład tejże komisji  

weszły jedne z najtęższych umysłów grona studenckiego 

Sabina Smusz, Roman Pluta oraz Zofia Krasińska. Ich 

zadaniem będzie baczne przyglądanie się poczynaniom 

Zarządu koła i późniejsza ocena jego pracy. Największe 

nadzieje pokłada autor w nowym sekretarzu-Magdzie Garnysz, 

której chłonny, młody umysł żywi nadzieję, że kiedyś prezesem 

koła będzie ktoś, komu będzie bliższe coś innego niż chemia 

teoretyczna…  
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Na koniec autor zatrzyma się nad opiekunem koła, dla nie 

poinformowanych opiekunem tej kolebki chemii kwantowej, jest 

nie kto inny jak Pan Profesor Artur Michalak. Znany ze swego 

serdecznego usposobienia Pan Dziekan dzielnie stanowi 

piecze nad watahą naukowych zapaleńców i to w nim autor 

upatruję optymizm naukowy członków koła. Pan Dziekan 

niczym Deus ridens, zawsze służy pomocną dłonią ale o tym 

każdy z nas wie, a jeśli nie wie, to się przekona.  

 

A oto Zarząd w całej okazałości 

 

 

 

opiekun – prof. dr hab. Artur Michalak 

 

 

 

 

 

 

 



GŁOS Z PROBÓWKI –LISTOPAD 2010 

5 
 

 

 

Zachęcamy wszystkich chętnych, zwłaszcza pierwszorocznych 

o włączenie się w pracę NKCh. Zapraszamy do pokoju nr 100! 

 

Mecz Siatkówki Kadra vs Studenci o Puchar Dziekana oraz 

czekoladowe medale odbędzie się 4.12.2010 tj. sobotę w hali 

Studium Wychowania Fizycznego UJ przy ulicy Piastowskiej. 

Zachęcamy nie tylko do kibicowania ale także do czynnego 

włączenia się w siatkarskie potyczki, swój apel kierujemy 

zwłaszcza do kadry pracowniczej.   

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

pracownikom i studentom. Życzmy sobie tego, co w życiu 

najważniejsze, tolerancji, miłości i szczęscia. 

 

8.12.2010r. tj. środę zapraszamy na „Herbatkę z ciekawym 

człowiekiem”. Herbatka to cykl spotkań z wybitnymi postaciami 

świata nauki z naszego wydziału. Spotkania odbywają się  

regularnie raz w miesiącu w siedzibie NKCh tj. pokoju 100.  
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15.12.2010r. tj. w  środę o godzinie 18:00  w sali 236 odbędzie 

się Otwarte Seminarium Naukowego Koła Chemików, bardzo 

serdecznie zapraszamy. 

 

Wigilia kołowa na którą zapraszamy wszystkich członków, 

pracowników oraz sympatyków koła odbędzie się  21.12.2010 r. 

tj. wtorek o godzinie 19:00. 

 

Do 20 grudnia na naszym wydziale będzie trwała akcja 

„Świąteczna Paczka” 

prosimy o hojne przynoszenie darów dla potrzebującej rodziny, 

która w tym roku dzięki Państwu będzie miała szanse na lepsze 

święta. Za Państwa małymi gestami, kryją się wielkie radości, 

pomoc drugiemu człowiekowi, usuwa z naszych serc egoizm, 

który niszczy przyjaźń i nienawiść, która odbiera nam 

szczęście. Pomóżmy innym! Po szczegóły zapraszamy do 

pokoju 100! 

 

3 grudnia (pierwszy piątek miesiąca) o godzinie 16.30 w sali 

213 odbędzie się spotkanie I roku studiów II stopnia, na którym 

odbędzie się prezentacja profili specjalizacyjnych. 

Serdecznie zapraszamy! 
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Otrzymywanie związków manganu  
z baterii 

Jest to pierwszy artykuł z cyklu: „jak zrobić coś z niczego?”. 

Dlaczego akurat taki temat i taki cykl? Ponieważ wielu 

chemików hobbystów boryka się z problemem braku 

odpowiednich środków na odczynniki, więc amatorzy 

doświadczeń chemicznych w domowym zaciszu musieli 

opracować metody pozwalające na ich otrzymywanie  

z przedmiotów codziennego użytku (najlepiej bezużytecznych 

i tanich). Jedną z takich właśnie metod chciałbym w tym 

artykule opisać. Celem moim będzie otrzymanie czystych 

chemicznie soli manganu ze zużytych baterii przy użyciu 

prostych i tanich odczynników nieorganicznych. 

Najpierw powiem co-nieco o bateriach. Jak wiemy baterie to 

ogniwa galwaniczne, czyli urządzenia pozwalające na 

przetworzenie energii chemicznej w energię elektryczną przy 

wykorzystaniu przepływu elektronów. Najpopularniejszymi 

bateriami są suche ogniwa Leclanchégo – są to powszechnie 

występujące w handlu baterie oznaczane symbolami R3/AAA, 

R6/AA (popularne paluszki), R10, R14, R20 itp. Budowę baterii 

użytej w opisanym eksperymencie przedstawia rysunek 1. Są 

one zbudowane z kubka cynkowego, w którym umieszcza się 

elektrodę grafitową otoczoną wilgotną pastą złożoną z tlenku 

manganu(IV) (tzw. braunsztynu) i chlorku amonu (tzw. 

salmiaku). Do tej masy dodaje się również innych składników 

zapewniających mieszaninie odpowiednie właściwości, np. 

skrobię. Całość zatapia się w masie smołowej chroniącej przed 

wyciekiem i wyschnięciem zawartości. W procesie 

rozładowywania baterii cynk utlenia się do Zn2+, a wodór  

w NH4Cl jest redukowany do postaci wolnej, i dalej jest  
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z powrotem utleniany przez MnO2 do wody przy czym 

następuje redukcja tlenku manganu(IV) do Mn2O3. To są 

najistotniejsze informacje dotyczące baterii. Wiedząc już czym 

jest nasz „surowiec” możemy zabrać się do otrzymywania  

z niego soli manganu.  

 

 

 

 

 

 

 

  Rysunek 1. Budowa baterii.  

W pierwszej kolejności należy rozciąć kubek cynkowy  

i wyjąć z niego czarną, zbitą masę, w której znajdują się istotne 

dla nas tlenki manganu. Po rozebraniu trzech – czterech baterii 

czarną masę trzeba sproszkować w moździerzu, a następnie 

wrzucić do zlewki i zalać 10% kwasem siarkowym(VI), po czym 

całość ogrzewać i mieszać przez 10-15 minut. Tlenki manganu 

reagują z gorącym H2SO4 według reakcji: 

Mn2O3 + H2SO4 = MnSO4 + MnO2 + H2O 

2MnO2 + 2H2SO4 = 2MnSO4 + 2H2O + O2 
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Po oziębieniu roztwór przesącza się i odrzuca 

nierozpuszczalne domieszki. Do klarownego przesączu 

natomiast dodaje się 10-15% roztwór wodorotlenku sodu lub 

potasu celem zobojętnienia reszty kwasu siarkowego  

i wytrącenia wodorotlenku manganu w reakcji: 

MnSO4 + 2KOH = Mn(OH)2 + K2SO4 

Wodorotlenek manganu(II) reaguje z tlenem z powietrza 

tworząc uwodniony tlenek manganu(IV): 

2Mn(OH)2 + O2 = 2(MnO2∙H2O) 

Dlatego biały osad wytrąconego wodorotlenku może pokryć 

się brunatnym nalotem uwodnionego tlenku. Z tego też powodu 

należy szybko odsączyć Mn(OH)2, przemyć wodą i rozpuścić  

w kwasie solnym lub siarkowym(VI) (zależnie od tego jaką sól 

chcemy otrzymać). Sól następnie możemy wydzielić z roztworu 

przez jego zagęszczenie i krystalizację.  

Na koniec jeszcze bardzo istotna uwaga: wszelkie 

dywagacje nie dotyczą baterii alkalicznych! 

 

Karol Sobiecki 

Źródła: 

S.Sękowski, Pierwiastki w moim laboratorium. 

A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej. 

Zasoby Internetu, a w szczególności Wikipedii:) 
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Dydaktyka 

KRÓLOWA WSZYSTKICH NAUK 

 Wśród mnogiej tematyki, artykułów naukowych  

i popularno naukowych, gdzieś umyka ta, od której wszystko się 

zaczęło. Najważniejsza, a jakże często niedoceniania, 

bagatelizowana, traktowana z przymrużeniem  oka, a nawet 

wyśmiewana. Bez niej nie byłoby żadnych osiągnięć 

naukowych, rozwoju czy wielkich chemików. Niniejszy artykuł 

poświęcę tej najważniejszej, najskromniejszej, szarej eminencji 

wśród nauk chemicznych, DYDAKTYCE CHEMII. 

Jako studenci, często przyszli nauczyciele spotykamy 

się z wielością i różnorodnością problemów dydaktycznych. 

Jakie uproszczenia są dozwolone? Jak mówić o czymś  

w sposób przystępny, a jednocześnie merytorycznie poprawny? 

Poświęćmy chwilę na konstruktywną refleksję nad tymi 

problemami. Omawiając tematykę tlenków w liceach, można 

spotkać się z zadaniami o następującej treści: Zaprojektuj 

doświadczenie, w którym wykażesz charakter (np.) tlenku 

fosforu(V) lub zaprojektuj doświadczenie w którym zbadasz 

charakter chemiczny (np.) tlenku sodu. Rozpatrzmy zatem 

sposoby rozwiązania takiego zadania, omawiając zagadnienie 

na przykładzie tlenku fosforu(V). Klucz odpowiedzi często 

rodzący się w umysłach uczniów, a także nierzadko spotykany  

w różnorodnych zbiorach zadań przygotowujących uczniów do 

matury ukazuję dwie możliwości. W obu przypadkach rysunek 

schematyczny w swej idei jest synonimiczny, różni się tylko 

jednym reagentem (rys 1).  
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Rysunek 1.Rysunek schematyczny doświadczenia, badania 
charakteru tlenku fosforu(V). 

W pierwszym przypadku jedna z probówek zawiera 

roztwór wodorotlenku potasu z fenoloftaleiną, druga zaś wodę 

wraz z oranżem metylowym. Obserwacje wynikające 

 z zachodzących procesów są zatem następujące: W probówce 

pierwszej tlenek fosforu(V) uległ rozpuszczeniu, roztwór 

odbarwił się, w probówce drugiej również doszło do 

roztworzenia tlenku fosforu, roztwór zmienił barwę  

z pomarańczowej na czerwoną.  W kluczu odpowiedzi 

znajdujemy wniosek i odpowiednie równania reakcji: Tlenek 

fosforu(V) reaguje z wodorotlenkami oraz reaguje z wodą 

tworząc kwas. Jest tlenkiem o charakterze kwasowym.  
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 Nie komentując przedwcześnie przedłożonego wyżej 

sposobu rozwiązania, prześledźmy drugi przykład. Sytuacją 

jeżeli chodzi o pierwszą probówkę analogiczna, tak więc znów 

roztwór wodorotlenku potasu wraz z dodatkiem alkoholowego 

roztworu fenoloftaleiny, w drugiej zaś  roztwór kwasu 

chlorowodorowego z dodatkiem oranżu metylowego. 

Obserwację w probówce pierwszej są analogiczne jak  

w przypadku pierwszym tj. tlenek fosforu(V) ulega 

rozpuszczeniu, roztwór odbarwił się. Zatrzymajmy się chwilę na 

obserwacjach w przypadku probówki nr 2, wiemy, że tlenek 

fosforu ma charakter kwasowy, nie reaguje zatem z kwasem 

solnym, nie mniej jednak składnikiem probówki dwa jest w dużej 

części woda, z którą to rzeczony tlenek będzie reagował. Tak 

więc, proces rozpuszczania  tlenku fosforu(V) będzie 

zauważalny. W wyniku zajścia reakcji (ii) powstanie kwas 

fosforowy(V), co jednak nie implikuję zmiany barwy roztworu. 

Proponowana zatem przeze mnie w tym miejscu obserwacja do 

zapisania przez ucznia liceum dla probówki 2 brzmi:  Brak 

widocznych oznak reakcji z kwasem chlorowodorowym. 

Zapiszmy tylko jeszcze odpowiednie równania zachodzących 

reakcji.  

 

Ktoś jednak powie: przecież ten tlenek się rozpuścił, więc skąd 

uczniowie mają wiedzieć, że nie zareagował z kwasem solnym? 

Odpowiadając przypatrzmy się raz jeszcze treści zadania, które 

rozpatrujemy. Charakter tlenku określa nam reakcja (bądź jej 

brak) o charakterze kwasowo-zasadowym, reakcja 
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zobojętnienia. Uczeń zdaję sobie sprawę, że poprawne 

zastosowanie wskaźników pozwala mu, zajście takiej reakcji 

zaobserwować. Wszelkie inne zaś przemiany warto odnotować 

w obserwacjach, nie mają one jednak w porównaniu z tym 

kluczowym elementem wpływu na wnioski.  

 Po przytoczeniu tych przykładów zastanówmy się który  

z tych tak często stosowanych  sposobów rozwiązań jest 

poprawny. Odwołajmy się do definicji tlenku kwasowego: Tlenek 

kwasowy to tlenek, który reaguję z wodorotlenkami, a nie 

reaguje 

 z kwasami. Jak widzimy sama definicja daje rozstrzygnięcie.  

Zbadanie charakteru tlenku wymaga znajomości jego 

zachowania w stosunku zarówno do wodorotlenków jak  

i kwasów, zachowanie danego tlenku wobec wody umiejscawia 

go w odpowiedniej grupie przy innym podziale- Zachowanie 

tlenków wobec wody, nie definiuję nam jednak charakteru 

chemicznego badanego tlenku. Ponadto rozwiązanie 

zaproponowane jako pierwsze cechuje się niezwykłą 

relatywnością. Zaproponowana metodologia zawodzi gdy np. 

chcemy zbadać charakter chemiczny tlenku krzemu, który jak 

wiemy z wodą nie reaguję, nie mówiąc już o tlenkach 

wykazujących charakter inny niż kwasowy, dla których 

stosowanie takiego szablonu jest nie tylko niepoprawne ale  

i szkodliwe dydaktycznie.  

Przedstawiony tok rozumowania mam nadzieję klarownie 

wyjaśnił, który ze sposobów rozwiązania przytoczonego 

zadania jest poprawny i który winien być powszechnie 

stosowany.  

      Karol Dudek 
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UNIKIDS – czyli, co robimy po godzinach 

 Każdy z nas, gdy miał 10 lat, marzył o tym, by stać się 

dorosłym i studiować na wymarzonym kierunku. Tak naprawdę 

nikt wtedy nawet nie wiedział czy studiowanie może być fajne… 

W dzisiejszych czasach nauka wychodzi naprzeciw 

najmłodszym. W większych miastach powstają Uniwersytety 

Dziecięce, które zapewniają przyszłym naukowcom wykłady 

 i warsztaty z wielu przedmiotów. Każde dziecko może się 

poczuć wtedy jak prawdziwy student, posiada swój indeks, 

obcuje z profesorami, których zarzuca niebywałą ilością pytań, 

może ubrać biały (zielony) fartuch, rękawiczki i dotknąć wielu 

nieznanych substancji.     

 Jako członkowie Naukowego Koła Chemików, 

współpracujemy obecnie z pięcioma Uniwersytetami 

Dziecięcymi, dla których prowadzimy liczne wykłady i warsztaty 

chemiczne. Tym razem wcielamy się w rolę wykładowców 

opowiadając i demonstrując jak ciekawa jest chemia, a przy 

okazji składamy wpisy w indeksach ;p.   

 9 października 2010, w auli Wyższej Szkoły Ekonomii  

i Administracji w Bytomiu wzięliśmy udział w uroczystej 

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/1011 Uniwersytetu 

Dziecięcego Unikids w Bytomiu. W czasie tej uroczystości mali 

Żacy otrzymali pierwsze w swoim życiu indeksy i złożyli 

studenckie ślubowanie. Uroczyście ślubowali dążyć do 

zdobywania wiedzy oraz dbać o honor i godność studenta. 

Otwarcia roku akademickiego oraz uroczystej immatrykulacji 

dokonał Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

pan doc. dr Mirosław Wójcik. Honorowym gościem była również 

pani Karina Pawłowska, Kierownik Wydziału Edukacji  

w Bytomiu. 
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 Po krótkiej uroczystości wygłosiliśmy wykład 

inauguracyjny „ Ile chemii jest w czarach, ile magii jest  

w chemii”. Na początku  zapytaliśmy małych studentów czy 

wiedzą jakie kolory są kolorami podstawowymi i w konsekwencji 

jak z koloru niebieskiego, żółtego i czerwonego stworzyć inne 

barwy np. zielony, fioletowy czy pomarańczowy. Pokazaliśmy 

jak mieszając różne roztwory udaje się  zrobić kolor żółty, jak 

uzyskać 3 różne kolory mieszając te same substancje 

i 2 odrębne kolory w jednym naczyniu oraz jak filmowcy 

otrzymują sztuczną krew. 

 Zademonstrowaliśmy również jak szybko można zrobić 

pianę domowymi metodami oraz bardziej spektakularną –pianę 

chemiczną (nieteoretyczną) a także gorącą pianę. Następnie 

można było zobaczyć chemiczną lokomotywę i chemiczne 

świetliki, ognisko rozpalane wodą  oraz wywoływanie 

chemicznego ducha w butelce. Wyczarowaliśmy płomienie  

w kolorze zielonym czerwonym i fioletowym a także 

pokazaliśmy jak chemicy robią jajecznicę.    

Nie każdy eksperyment zakończył się sukcesem...taki już los 

naukowca...ale to uświadomiło najmłodszym studentom ile 

chemicy muszą mieć cierpliwości aby dopracowywać swoje 

doświadczenia do perfekcji.     

 Dwa tygodnie później, studenci Uniwersytetu 

Dziecięcego w Katowicach mieli możliwość samodzielnego 

dotknięcia chemii. Ubrani w fartuchy, rękawiczki i okulary 

prowadzili doświadczenia i obserwowali zmiany barw soku  

z kapusty, herbaty i buraków a także wywoływali obrazy. 

Monika Parafiniuk 
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Bajecznie górskie chemików podróże, 
czyli XI Naukowy Rajd Chemika  

15 października tego roku zapisał się w pamięci pewnej 
grupy chemików jako dzień rozpoczęcia (nie)zwykłej przygody. 
Śmiałków, którzy nie przestraszyli się nadciągających 
kolokwiów i dżdżystej aury w grodzie Kraka, czekała nagroda  
w postaci złoto-jesiennego, pięknego weekendu w górach.  

Wyruszono spod Wydziału (Chemii UJ). W prawie 
pustym autokarze (śmiałków na tym świecie - jak wiadomo - 
coraz mniej) miejsca było wiele, by kończyny dolne 
rozprostować, oczęta przymknąć i wypoczynku zażyć..  
a zebranie sił po pracowitym studenckim tygodniu było tym 
ważniejsze, że i trasę do noclegowni trzeba było pokonać. 
Na Żywiecczyznę przybyto, w Rajczy się wyładowano i pod 
wodzą pana przewodnika na spowity mgłą szlak wkroczono. 
Ciemności szybko zapadały, ale i to niestraszne było 
chemicznej drużynie, roztropnie w latarki zaopatrzonej. 
Zwierzynę obfitą na drodze napotkano (w postaci dwóch 
salamander, niestety - żywa była tylko jedna z nich...), aż  
w końcu do Chałupy Chemików zawitano. Przemiły tam 
gospodarz każego serdecznie powitał, zniżki wszystkim naliczył 
i do kuchni zaprosił. Ach, cóż to było za biesiadowanie 
wieczorne! Jadła i napitku nikomu nie brakło, gitary i śpiewu 
pełno...a i w mafię grało się fantastycznie :) W grze tej Zofija 
zwiodła szereg dusz niewinnych, nie pozwalając się jako 
mafioso straszny rozpoznać. Dostarczycielem zaś gitary było 
kolarskie towarzystwo- ogromny potencjał w grupie naszej 
rozpoznające i do biesiady namawiające bez ustanku. 
 Aż dziw, z jakim zapałem wczesną porą dnia 
następnego wyruszono w drogę! Podróż była szeleszcząca, 
liściasta, w królewskich, złoto-bordowych barwach 
jesieni...i choć na (rzadkich) podejściach pot niekiedy zraszał 
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czoła dzielnych rajdowców, krajobraz wynagradzał te trudy 
sowicie. Siły pokrzepiano kabanosami (nawet keczup znalazł 
się na szlaku), jogurtami, czekoladami, pieczywem wszelakim. 
Sesyję zdjęciową wspaniałą w pobliżu Wielkiej Rycerzowej 
odbyto, pamiątkami do dziś cieszyć się można. Do schroniska 
przybycie tym było radośniejsze, że do ekipy chemicznej 
dołączył Pan Dziekan Michalak i Pani Prezes Parafiniuk, a wraz 
z nimi trzy jeszcze życzliwe duszyczki. Z tejże okazji wieczorem 
prezentacji wysłuchano rozmaitych – a to o metanolu z drewna 
otrzymywanym (Karol Sobiecki), a to o chemii organicznej 
problemach (Marcin Tomala, Mateusz Kotek Snamina), a to 
wreszcie o tajemnicach z kości odczytywanych (Magda 
Garnysz – zwyciężczyni konkursu na najlepszą rajdową 
prezentację :)). Koniec końców, integracja się odbyła 
wyśmienita, a to nie tylko poprzez biesiadowanie wspólne,  
a i przez gry, wygłupy, „nocne Polaków rozmowy”... 

Dzień ostatni smutnym akcentem rozpoczęto – Pana 
Dziekana pożegnać musieliśmy i drogą własną odejść. 
Szaroburo nieco się zrobiło, a i tak chemikom podróżowało się 
wspaniale. Gawędząc po drodze o tym i owym, na Wielkiej 
Raczy przysmakami lokalnymi się zajadając, nie śpiesząc się 
wcale... 

...co poskutkowało dwugodzinnym spóźnieniem na 
umówiony autokar ;) Powrót z bajkowej, górskiej rzeczywistości 
nie był prosty, ale ratowaliśmy się wspomnieniami. 
27 października zorganizowaliśmy po-rajdowe slajdowisko, na 
którym zaprezentowano zdjęcia z rajdu – te najładniejsze 
i te mniej atrakcyjne, z dowcipem lub bez, ale zawsze jakoś 
bliskie naszym sercom. 

XI Naukowy Rajd Chemika odbył się w dużej mierze 
dzięki uprzejmości Pani Dziekan Wydziału Chemii UJ, która 
sfinansowała transport dla uczestników rajdu. Za wsparcie 
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finansowe serdecznie dziękujemy również Samorządowi 
Studentów UJ, który pomógł opłacić noclegi w schroniskach. 
Naszym wspaniałym przewodnikiem był pan Przemysław 
Wróbel. Rajd odbył się na trasie Rajcza – Chałupa Chemików  
w Ujsołach-Danielce – Wielka Rycerzowa – schronisko PTTK 
na przeł. Przegibek – Wielka Racza – Rycerka Kolonia. Szliśmy 
prawie wyłącznie czerwonym szlakiem, z wyjątkiem zejścia  
z Wielkiej Raczy do Rycerki (szlak żółty). 

Na kolejny, z pewnością równie fantastyczny Naukowy Rajd 
Chemika, już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich 
studentów Wydziału Chemii UJ (i nie tylko). Zgodnie z tradycją, 
odbędzie się on na wiosnę 2011. 

 

     Kinga Michalewska 

 

 

 

 

Tu myślałem nad jakimś zdjęciem 
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Chemia naszą potęgą czyli relacja  
z XXXIII Ogólnopolskiej Szkoły Chemii 

 W listopadzie tego roku w Jastrzębiej Górze  odbyła się 

XXXIII Ogólnopolska Szkoła Chemii organizowana przez 

Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. XXXIII 

OSChem organizowało Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 Na początku wypadałoby wspomnieć czym jest 

OSChem. Jest to konferencja naukowa studentów, w której 

udział biorą studenci z naukowych kół chemika z różnych 

uczelni w całej Polsce. Podczas konferencji odbywają się 

prezentacje popularnonaukowe i prezentacje z badań własnych 

oraz sesje posterowe, na których prezentowane są postery 

popularnonaukowe i postery z badań własnych. 

 W XXXIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii wzięły udział  

15 kół chemików z takich miast jak Wrocław, Opole, Poznań, 

Gdańsk, Toruń, Warszawa, Katowice, Lublin, Łódź i oczywiście 

Kraków, reprezentowany przez 6 członków NKCh UJ. Podczas 

trzech dni konferencji, mieliśmy okazje posłuchać wielu 

ciekawych prezentacji. Odbyły się także 2 sesje posterowe. 

Przybyliśmy do ośrodka w środę 10 listopada. Wtedy też, 

wieczorem rozpoczęła się konferencja. Po krótkiej przemowie 

rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda 

Lammka, wygłoszony został wykład inauguracyjny pt. „Chemia 

Wyskokowa” przez dziekana wydziału chemii UG, 

prof. UG, dr. hab. inż. Marka Kwiatkowskiego. Kolejnym 

środowym punktem programu była prezentacja ośrodków. 

Każde koło chemików obecne na OSChemie przedstawiło 

krótką prezentację na temat działalności koła i zaprezentowało 
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lokalny „specjał” ;-). W komisji zasiadali rektor UG, dziekani 

wydziału chemii UG oraz opiekun naukowego koła chemików 

UG dr Henryk Myszka. Po części oficjalnej odbyła się impreza 

inauguracyjna. 

 Następnego dnia odbywały się sesje wykładowe oraz 

sesja posterowa z posterami z badań własnych. Wieczorem  

z kolei odbyło się Pidżama-party. Kreatywność studentów była 

wysoka i niektóre „pidżamy” były naprawdę ciekawe. 

 Piątek to kolejny dzień wykładów i sesja posterowa  

z posterów popularnonaukowych. Wieczorem, w chacie 

myśliwskiej na terenie ośrodka odbył się grill. Skosztować 

można było kiełbasę z rożna i fantastyczny smalec. No  

i oczywiście do tego wszystkiego „małe jasne” ;-) 

 Sobota była ostatnim regularnym dniem konferencji. 

 W tym dniu odbyły się tylko dwie sesje wykładowe. Następnie 

po obiedzie reprezentacje kół głosowały na najlepszą pracę 

XXXIII OSChem. Każdy ośrodek typował po trzech kandydatów 

w następujących kategoriach: prezentacja z badań własnych, 

prezentacja popularnonaukowa, poster z badań własnych, 

poster popularnonaukowy. Następnie odbyło się zebranie 

walne, na którym prezes Akademickiego Stowarzyszenia 

Studentów Chemii – Dorota Uber z Naukowego Koła Chemików 

Uniwersytetu Gdańskiego, podsumowała pokrótce całą 

konferencje. Dowiedzieliśmy się także że XXXIV szkoła chemii 

organizowana będzie przez Koło Naukowe Chemików „Jeż” 

Uniwersytetu Wrocławskiego, a XXXV OSChem zorganizowany 

zostanie przez Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieczorem odbył się 

uroczysty bankiet podczas którego oficjalnie przekazane 

zostało berło jak i władza nad Akademickim Stowarzyszeniem 
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Studentów Chemii pani prezes Koła Naukowego Chemików 

„Jeż” – Dominice Pawcenis. Następnie rozdane zostały nagrody 

za najlepsze prace prezentowane na XXXIII OSChem. NKCh 

UJ w tym roku zdobyło aż dwie nagrody – 2 miejsce w kategorii 

prezentacja  

z badań własnych zajęła Sabina Smusz, która wygłosiła 

prezentację pt. „Machine learning methods as virtual screening 

tools in computer-aided drug design”, natomiast 1 miejsce  

w kategorii prezentacja popularnonaukowa zajął Emil Żak  

z prezentacją pt. „O roli stanów CT w krysztale Tetracenu, czyli 

o nowinach wśród archetypów”. Oficjalna część bankietu 

zakończyła się odtańczeniem przez uczestników poloneza. 

Nieoficjalna część bankietu trwała natomiast do białego rana ;-). 

Podsumowując, była to pierwsza szkoła chemii na której 

byłem obecny i stwierdzam, że było to fantastyczne przeżycie. 

Spotkałem wielu ciekawych ludzi, oraz odbyłem wiele 

naukowych dyskusji które znacząco pogłębiły moją wiedzę. 

Mam nadzieję że uda mi się jeszcze kiedyś pojechać na 

OSChem. A każdemu studentowi gorąco polecam udział w tej 

konferencji. 

Michał Łomzik 
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Małopolska Noc Naukowców 
 

 W wyjątkową wrześniową noc, raz w roku, Małopolskę 

ogarnia naukowe szaleństwo. A to wszystko dzięki naukowcom, 

którzy otwierają drzwi swoich tajemnych laboratoriów, z których 

emanuje wiedza.  Pozwalają dotknąć sprzętu, z którym pracują 

na co dzień i samodzielnie wykonać doświadczenia. 

Tego wszystkiego można doświadczyć raz w ciągu 365 dni, 

czasie Małopolskiej Nocy Naukowców. 

 Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, już po raz 

trzeci włączył się w organizację tego przedsięwzięcia.  

Atrakcji nie brakowało. Najważniejszym wydarzeniem wieczoru 

był znany z poprzedniej edycji Nocy Naukowców spektakl 

"Alchemia czterech żywiołów" w reżyserii Marka Pacuły, 

wystawiony w Auditorium Maximum.   

 Przedstawienie odbywało się w siedemnastowiecznej, 

alchemicznej pracowni, w której młodzi adepci kształcili się pod 

okiem mistrza. Poznawali tajemną wiedzę dotyczącą żywiołu 

wody, ognia, ziemi i powietrza. Jak przystało na prawdziwych 

alchemików, potrafili się także przenieść do rzeczywistości. 

Pokazali, że chemia to nie tylko kolorowe roztwory, wybuchy 

czy piany, chemia to także kuchnia. Każdy obecny w auli mógł 

obejrzeć program kulinarny z cyklu Chemik po prostu gotuj. 

Spektakl ten został przygotowany przez członków Naukowego 

Koła Chemików, prof. dr hab. Artura Michalaka, dr Wojciecha 

Przybylskiego i Marka Pacułę.  

 Na Wydziale Chemii chętni mogli zobaczyć zamknięte 

na co dzień dla postronnych osób pracownie – mikroskopową, 

chemii sądowej, spektroskopii laserowej i rentgenograficzną.   

W auli zostały wygłoszone przez wysokiej klasy naukowców 

trzy wykłady: prof. dr hab. Zbigniew Sojka -  "Zegary minionego 

czasu",  prof. dr hab. Roman Dziembaj - "Zielona technologia 
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chemiczna" oraz dr hab. Barbara Rys - "Chemia i jej wpływ na 

otaczający nas świat". Chętnych do wysłuchania prezentacji nie 

brakowało a sala, pomimo swoich rozmiarów, pękała w szwach. 

 Późnym wieczorem na Wydziale odbyły się pokazy 

chemiczne przygotowane przez Naukowe Koło Chemików. 

Widzów, zwłaszcza młodszych, było tak dużo, że trzeba ich było 

podzielić na dwie grupy. Ci, którzy musieli czekać na swoją 

kolej, zostali jednak wynagrodzeni dodatkowymi 

doświadczeniami. Małopolska Noc Naukowców 2010 

zakończyła się sukcesem. Widzowie, szczególnie dzieci  

i młodzież, mogli zobaczyć spektakularne doświadczenia oraz 

przekonać się, jak wygląda praca naukowca. Tym, którzy 

przespali to wydarzenie, pozostaje jedynie czekać na kolejną 

Noc Naukowców, która odbędzie się za niecały rok, 23 września 

2011. 

 

 

Magda Garnysz 
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O Ekscytonach 

Półprzewodniki w ujęciu teorii pasmowej charakteryzują 

się obecnością przerwy energetycznej, oddzielającej zapełnione 

elektronami pasmo walencyjne od niemal pustego pasma 

przewodnictwa. Fakt, że półprzewodnik egzystuje we 

wszechświecie niesie za sobą poważne konsekwencje 

oddziaływania z tymże wszechświatem. Oddziaływanie to może 

być mechaniczne (drgania cieplne), bądź elektromagnetyczne 

(optyczne). Gdy na półprzewodnik skierujemy wiązkę światła o 

odpowiednio krótkiej długości fali może nastąpić wzbudzenie 

elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. 

Jednocześnie w paśmie walencyjnym 

pozostaje po nim „dziura”. Tworzy się 

więc para, która formalnie ma zerowy 

ładunek. Powstający nowy stan 

związany elektron-dziura jest 

nazywany ekscytonem, a energia 

elektronu leży nieco poniżej poziomu 

przewodnictwa, natomiast energia dziury nieco powyżej pasma 

walencyjnego.  

Jednym z faktów doświadczalnych 

promujących ten model była 

luminescencja dłuższej fali niż ta, 

która na kryształ padała. 

Te niezwykle ciekawe twory mogą 

zachowywać się jak cząstki. 

Obowiązuje je zasada zachowania kwazipędu. 

Stąd zakwalifikowanie ekscytonów jako tzw. kwazicząstek. 

Innymi reprezentantami tej grupy indywiduów to: 

polarytony(efekt połączenia fotonu i elektronu), fonony 

(migrujące drganie sieci krystalicznej), plazmony, solitony 
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i sporo innych abstrakcyjnych obiektów.  Ekscytony możemy 

podzielić ze względu na ich charakter. Te, gdzie odległość 

między wzbudzonym elektronem a dziurą jest znaczna, a oba 

indywidua oddziałują kulombowsko nazywamy ekscytonami  

Wanniera-Motta. Spotykamy je najczęściej w półprzewodnikach 

nieorganicznych. Sytuacja przeciwna, tj. przebywanie elektronu 

i dziury na tej samej cząsteczce półprzewodnika rodzi pojęcie 

ekscytonu Frenkla. Stany pośrednie, a więc separacja elektronu 

i dziury kilkoma cząsteczkami 

sieci krystalicznej generuje 

kolejne ekscytony Charge-

Transfer. Wyżej wymienione 

kwazicząstki mogą migrować 

między cząsteczkami sieci 

krystalicznej, by ostatecznie 

(średnio po około 10-6s) 

rekombinować emitując przy 

tym falę świetlną. Fakt ten posłużył do stworzenia tzw. diod 

OLED (Organic light emitting diode). W tym przypadku 

półprzewodnikiem jest kryształ organiczny (np. tetracen), który 

umieszczany jest w polu 

elektrycznym. Najbardziej spe-

ktakularnym zastosowaniem 

techniki OLED było zapre-

zentowanie w 2008 roku przez 

firmę SONY telewizora 

o całkowicie elastycznym 

i milimetrowo-cienkim ekranie 

w wysokiej rozdzielczości. 

Trwają obecnie badania nad produkcją obrazów 3D o bardzo 

wysokim kontraście. Ciekawostką jest, że ekscytony o dużym 

promieniu (Wanniera-Motta) zachowują się podobnie do atomu 
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wodoru, mało tego, wędrująca para elektron-dziura posiada 

różną masę w zależności o kierunku poruszania. W tym 

przypadku masa kwazicząstki nie jest liczbą, a tensorem 

(zestawem 9 liczb). Gdyby działać na półprzewodnik światłem 

lasera, w bardzo niskiej temperaturze, można by uzyskać 

bardzo wysoką koncentracje powstających ekscytonów, które w 

efekcie tworzą tzw. kroplę ekscytonową (EHD-ang.  lektron-

hole drop) żyjące nawet 40μs. 

 

  kropla  elektronowo-dziurowa 

            w czystym germanie. 

 

Emil Żak 

 

 Biały proszek w filiżance 

ofeina jest dość popularnym związkiem ze względu na 
obecność w wielu produktach spożywczych. Czołową 

pozycje zajmują tutaj; kawa, herbata, kakao, napoje typu: coca-
cola oraz napoje energetyczne. Swoje zastosowanie znalazła 
także w farmakologii min. w środkach stosowanych na ból 
głowy, oraz  w detoksykacjach alkoholowych. 

 

 

 

 

1,3,7-trimetylo-2,6-dihydroksypuryna 

K 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole
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Kofeina została odkryta przez niemieckiego chemika Friedricha 
Ferdinanda Rungego w roku 1819. Jest białą bez zapachową 
substancja, o gorzkim smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie 
(na ciepło), chlorku metylu, chloroformie i innych polarnych 
rozpuszczalni-
kach, jest achi-
ralna. W labora-
torium można ją 
zsyntezować 
min. z kwasu 
moczowego. 
Jako naturalny  
alkaloid 
występuje w 
nasionach 
kawy, liściach herbaty(teina), guarany(guaranina), yerba mate 
(mateina) i innych roślinach.  
 

Wpływ kofeiny na organizm 

Blokowanie receptorów adenozyny przez kofeinę powoduje 

zwiększenie koncentracji, zniwelowanie zmęczenia oraz 

senności. 

Związek ten zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego co 

przyśpiesza przemianę materii, zwiększa wydzielanie się 

hormonów: adrenaliny i kortyzolu które podnoszą ciśnienie 

tętnicze krwi, jak również wykazuje właściwości moczopędne. 

Prawdopodobnie zmniejsza możliwość zachorowania na 

cukrzyce, chorobę Parkinsona oraz choroby wątroby. 

Dowiedziono też, że kofeina ma negatywny wpływ na pamięć 

długotrwałą, a także zwiększa poczucie lęku i niepokoju. 

Kofeina jest w całości wchłaniana z przewodu pokarmowego 

i rozprowadzana do komórek w zależności od ich uwodnienia. 

Maksymalne stężenie kofeiny we krwi można zauważyć po 

roślina Zawartość alkaloidu 

Nasienie kawy 0,3 - 2,5 % 

Liść herbaty 1,2 - 4,5 % 

Zarodek Kola 0,6 - 3,0 % 

Nasienie kakaowca 0,3 % 

  Guarana 4 - 6% 

Liść mate 0,2 - 2% 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedlieb_Ferdinand_Runge
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedlieb_Ferdinand_Runge
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedlieb_Ferdinand_Runge
http://pl.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/index.php?alka=surowce#cof
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/index.php?alka=surowce#the
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/index.php?alka=surowce#col
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/index.php?alka=surowce#cac
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/index.php?alka=surowce#gua
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/index.php?alka=surowce#mat
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godzinie od spożycia. Okres półtrwania w organizmie wynosi od 

2,5 do 4,5h. Kofeina przetwarzana jest w wątrobie głównie na 

trzy związki: paraksantyne (zwiększa poziom glicerolu i wolnych 

kwasów tłuszczowych we krwi) teobrominę (zwiększa ilość tlenu 

i składników odżywczych dostarczanych do mózgu i mięśni) 

oraz teofilinę (rozkurcza mięśnie gładkie, głównie 

w oskrzelikach, jak również zwiększa częstość skurczów serca  

i ich efektywność). Zbyt duża zawartość kofeiny w organizmie 

(>500mg) powoduje przyśpieszone, niemiarowe bicie serce, 

wymioty i osłabienie. Dawka śmiertelna kofeiny wynosi 

10000mg – ale bez obaw, jest to równowartość ok. 16,3 l kawy 

lub ok. 44l herbaty spożytych w bardzo krótkim czasie, gdyż 

kofeina szybko ulega przemianom metabolicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRAKT KAWOWY 

Nazwa próbki 
Stężenia kofeiny 

(g/100g kawy) 

Nescafé Gold 1,57 

Nescafé Espresso 1,03 

Maxwell House 1,76 

Tchibo Exclusive 1,31 

Mokate caffe classic 1,72 

Prima Finezja 2,01 

Prima Arabica 1,69 

Jacobs Cronat Gold 1,64 

Astra Margo 1,38 

Cafe Prima 1,92 

dane opublikowane w czasopiśmie Laboratorium 5-6/2010 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paraksantyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teobromina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teofilina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oskrzeliki
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KAWA PALONA 

Nazwa próbka 
Stężenie kofeiny 

(g/100g kawa) 

Tchibo Family 2,57 

Prima Excellent 1,68 

Prima Rumba 2,43 

Prima niebieska 2,08 

Café Prima Impresja 1,07 

Gala ulubiona 2,63 

Elite optima 0,86 

Elite Fort 1,91 

Elite Pedros 1,92 

Maxwell House 2,07 

Caffé Vergano 1,78 

Caffé Mike 2,48 

Caffé Vergano 1,78 

Caffe Matte 2,51 

Segafredo espresso Casa 1,92 

Röstfein Kosta Espresso 1,55 

Sido Café 2,31 

Kawa boska 1,69 

Woseba Arabika 2,95 

Woseba Gold 1,87 

Woseba Domowa 2,57 

Astra Terra 1,65 

Taka Czarna 1,74 

Jacobs Aroma 2,00 

Caffe Sonia 1,98 

Gayer café kawa 

śniadaniowa 
0,32 

Shaheen Café 2,00 



GŁOS Z PROBÓWKI –LISTOPAD 2010 

30 
 

 Laboratorium przegląd ogólnopolski 5-6/2010 

 
Przyjemne z pożytecznym 

Jak łatwo zauważyć, kawy palone mają większe stężenie 
kofeiny (według danych tabelarycznych śr. ck(kawa palona) 
= 1,87g/100g kawy śr. ck(ekstrakt kawowy) = 1,60g/100g kawy). 
Wielu z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowanie 
bez kawy. Każdy ma swoją ulubioną „małą czarną” a często 
i osobliwy sposób parzenia. Zawartość kofeiny w jednej 
filiżance kawy waha się w zależności od rodzaju kawy i jej 
przygotowania ( od 2 do 115mg). Dawka kofeiny 100-300mg 
dobrze wpływa na działanie wielu układów naszego organizmu. 
  

Najdroższa kawa świata Kopi Luwak (kawa Luwak) 

pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Na jej delikatny 

i subtelny smak wpływa brak osnówek ziaren, która są 

trawiona w przewodzie pokarmowym niewielkiego ssaka 

z rodziny łaszowatych, łaskuna muzanga (Paradoxurus 

hermaphroditus), nazywanego popularnie cywetą, a lokalnie 

luwak. Kilogram kremowych nasionek tej kawy można kupić na 

polskim rynku od 3,6 do 4 tyś. zł. 

Bibliografia: 

 
http://www.eufic.org/article/pl/4/13/artid/caffeine-health/ 
http://www.wikipedia.org/wiki/Kofeina 

http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/8kofein.html 

http://www.coffee-shop.pl 

Michał Kawa 

 

Lyons original 1,46 

Morrisons 1,25 

Hawana Gold 1,20 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aszowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81askun_muzang
http://www.farmakognozja.farmacja.pl/alkaloid/8kofein.html
http://www.coffee-shop.pl/
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