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O K I E M R E DA KTO R A . . .
Po 11 latach przerwy powraca wyczekiwany przez wszystkich „Głos z probówki”.
W tym numerze możecie dowiedzieć się m.in. dlaczego Dimitrij Mendelejew nigdy nie
dostał nagrody Nobla lub też ile plastiku zjadamy w ciągu życia. Dokładny spis treści
zawierający tematy wszystkich artykułów, znajdziecie poniżej.
Zachęcamy do lektury!
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Alfabet chemika /8
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Lubisz pisać? A może wolisz robić zdjęcia? Prowadzisz badania lub chcesz może podzielić się
przeczytanymi ostatnio chemicznymi ciekawostkami? Poszukujemy właśnie Ciebie!
Dołącz do Naszego zespołu i pomóż nam tworzyć kolejne wydania oficjalnej gazetki Naukowego
Koła Chemików. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z Kołem.
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K I L K A S ŁÓW O D P R E Z E S A
Drodzy Czytelnicy, po jedenastu latach
udało się wydać nowy numer kołowej
Gazetki „Głos z probówki”.
Nie było to łatwe, jednak znalazła się
grupa ludzi, który postanowili sobie za
cel reaktywację tego wspaniałego dzieła, które zapoczątkowano lata temu.
Od wydania poprzedniego numeru przenieśliśmy się do nowego budynku Wydziału Chemii i urzędujemy w pokoju
D0-06.

dania i pokazać studentom, czym się
zajmują.
Jednak jednym z najważniejszych wydarzeń w trakcie roku akademickiego jest
Konferencja organizowana przez nasze
Koło (we współpracy z Naukowe Koło
Chemii Medycznej i Środowiskowej
(Koło MiŚ), którego siedziba znajduje
się za „ścianą” i WRSS Wydziału Chemii), która z roku na rok zmieniała swoją formę i nazwę, aby od tego roku stać
się
Międzynarodową
Konferencją
„Horizons of science”.
W trzynastej edycji udział wzięło aż stu
jeden uczestników aktywnych. Konferencja odbyła się online na platformie
MS Teams.
Pomagaliśmy także w organizacji Nau-

fot. Adam Koprowski

Przez te lata w Kole działo się wiele ciekawych wydarzeń.
Wielu ciekawych Gości odwiedzało nasz
pokój podczas cyklu spotkań „Herbatka
z ciekawym człowiekiem”.
Od ostatniego roku akademickiego rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań, podczas
których zespoły badawcze Naszego Wydziału mogą zaprezentować swoje ba-

kowej
Konferencji
„Bliżej
Chemii” (organizowanej przez Koło MiŚ),
która również cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem.
Wraz z końcem września lub początkiem października planowany jest, słynny od lat, Rajd Chemika.
Więcej informacji wkrótce!
Oby wszystkie wyżej opisane dzieła były
kontynuowane, a nowe numery Gazetki
wydawane były częściej niż raz na jedenaście lat.

3

O t w ó rc y u k ł a d u o k r e s o w eg o –
Dmitrij Mendelejew
Mendelejew – nazwisko, które zna
każdy chemik. Pierwszą rzeczą, jaka
przychodzi większości na myśl o tym rosyjskim uczonym, jest układ okresowy;
trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że to właśnie on najbardziej przyczynił się do rozwoju tabeli pierwiastków. Tym niemniej, dorobek naukowy
Rosjanina zdecydowanie wykracza poza
ramy wyłącznie kategoryzowania pierwiastków.
Z czego jeszcze był w takim razie znany
Dmitrij Mendelejew, i w jaki sposób jego pozanaukowe wybryki przyczyniły się
do wykluczenia go z rosyjskiej społeczności uczonych?

ki, która zabrała go w podróż z Syberii
przez niemal całą Rosję, nie został przyjęty w poczet moskiewskich studentów.
Edukację pobierał ostatecznie na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, dokąd
przeniosła się cała jego rodzina.
Zajmował się tam zagadnieniami
z różnych dziedzin chemii, takimi jak
kapilarność płynów czy podstawy spektroskopii. Tytuł doktora przyniosła mu
z kolei rozprawa „O połączeniach alkoholu z wodą”, która jako pierwsza definiowała pojęcie kontrakcji.

Syberyjskie początki
Dzieciństwo małego Dmitrija wcale nie było usłane różami.
Urodzony w 1834 r. na dalekiej Syberii,
był najmłodszym z (prawdopodobnie)
siedemnaściorga rodzeństwa. Duża
część młodocianych lat Mendelejewa
naznaczona była problemami rodzinnymi i ekonomicznymi – te ostatnie głównie zostały spowodowane ślepotą ojca,
który stracił pozycję nauczyciela w lokalnej szkole.
Szansą na poprawę przyszłości Mendelejewa były studia na Uniwersytecie
w Moskwie; pomimo poświęcenia mat-

ŹRÓDŁO: https://cdn.kastatic.org/ka-perseusimages/2fd053786f242977c4f1cd38b63b9ddf62695452.jpg
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Początki uznania

Notatki Mendelejewa dotyczące
zależności pierwiastków

Niektórych może jednak zadziwić
fakt, że pierwsza publikacja Mendelejewa, która zdobyła szersze uznanie
i przyniosła Dmitrijowi nagrodę Petersburskiej Akademii Nauk, nie była jakkolwiek związana z pierwiastkami.
Zamiast tego, dotyczyła… chemii organicznej. Co więcej, za czasów Mendelejewa została uznana za najlepszy podręcznik chemii organicznej – ot, taki
ówczesny McMurry (bądź Clayden, jak
kto woli…).
Wielu z jego studentów nie było jednak
w stanie podążać za przekazywaną
przez niego wiedzą – bez dobrych fundamentów na temat relacji pomiędzy
pierwiastkami, studiowanie przypominało co najwyżej próbę segregowania
najważniejszych faktów.
Dopiero kolejne lata i dalsze badania
Mendelejewa,
podyktowane
chęcią
usystematyzowania
dotychczasowych
odkryć i zbudowania solidnych podstaw
chemicznych, doprowadziły do powstania jego bez wątpienia największego
dzieła, czyli pierwszej wersji układu
okresowego, a konkretniej – prawa
okresowości pierwiastków.

ŹRÓDŁO:https://cdn.kastatic.org/ka-perseusimages/997771e87e903562faeaa77e4bbb0486625f27ea.jpg

Droga do świetności
Kiedy Mendelejew w 1867 r. rozpoczynał pracę nad układem okresowym,
znane było niewiele ponad 50 pierwiastków. Rosyjski naukowiec jako jeden z niewielu zauważył relacje pomiędzy atomami, które dotyczyły czegoś
więcej niż tylko masy. Trudno jednak
powiedzieć, że był jedynym, który podjął
się
sztuki
ułożenia
ich
w logiczną całość; poprzednie próby należały między innymi do Johna Newlandsa i Lothara Meyera.
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Pierwsza opierała się na podziale zgodnie z rosnącą masą atomową, druga była zaskakująco zbliżona do publikacji
wydanej później przez Mendelejewa,
jednak została skrytykowana przez międzynarodowe środowisko chemiczne.
Czy w takim razie propozycja Dmitrija
została przyjęta bez żadnych oporów?
Niekoniecznie. Tym, co przemówiło za
przyjęciem zaproponowanego przez
niego układu okresowego, była jego
perspektywiczność – Mendelejew przewidział umiejscowienie kolejnych, nieznanych
ówcześnie
pierwiastków
w układzie.
Początkowo skrytykowany za swoją teorię, zyskał uznanie w momencie odkrycia galu i germanu, które idealnie pasowały do zaproponowanych przez Rosjanina luk w układzie.

Teoria Mendelejewa z czasem przyniosła mu uznanie i tytuł „ojca układu
okresowego”.
Naukowiec poza sferą nauki
Nie da się ukryć, że Mendelejew
był
postacią
dość
oryginalną
– i nie chodzi tutaj jedynie o wkład
w rozwój chemii.
Żeby nie marnować czasu na błahostki,
golił się podobno wyłącznie raz do roku,
przed letnimi upałami. Z jego trybem
pracy z kolei może utożsamić się niejeden student - Mendelejew preferował
sen do południa i pracę po nocach, często do trzeciej lub czwartej rano; niech
pierwszy rzuci kamieniem ten, kto chociaż raz nie oddał pracy w tych godzinach.

ŹRÓDŁO: https://learnodo-newtonic.com/wp-content/uploads/2017/01/Comparison-of-thepredicted-properties-by-Mendeleev-for-germanium-and-its-actual-values.jpg
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Duże kontrowersje w Rosji wzbudziła również historia jego małżeństwa
(małżeństw?) – w 1862 r. poślubił Fieozwę Nikiticzną Leszczewą; związek ten
trudno było jednak nazwać szczęśliwym. Kiedy czternaście lat później poznał młodziutką, zaledwie 17-letnią Annę Iwanowną Popową, zapałał do niej
uczuciem, któremu zdecydowanie bliżej
było do obsesji. Doprowadziła go ona
w 1882 r. do drugiego ożenku, a miesiąc
po nim – rozwodu z Leszczewą. Tak, dokładnie w tej kolejności – aby zasady
Rosyjskiego Kościoła Prawosłanego nie
stały Mendelejewowi na drodze, wystarczyło przekupić odpowiedniego popa.
Kapłan za całą sytuację zapłacił posadą,
Mendelejew – nadszarpnięciem opinii
na arenie międzynarodowej i odmową
przyjęcia do Rosyjskiej Akademii Nauk.
Nie tylko to przyczyniło się zresztą do
niechęci wobec jego osoby; dwukrotnie
nie przyznano mu Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii, i to wcale nie
z uwagi na małe znaczenie jego odkryć.

Główną przyczyną był sprzeciw Svante
Arrheniusa, szwedzkiego chemika.
Mendelejew dawniej skrytykował jego
teorię dysocjacji elektrolitycznej, Arrhenius krytykował więc każdą nominację Mendelejewa do Nobla. Dzień jak co
dzień w świecie ważnych historycznie
chemików.
Jak widać, za postacią Mendelejewa stoi więcej, niż tylko historia pierwiastków i układu okresowego. Niewątpliwie był to człowiek niezwykle utalentowany na polu chemicznym, jednak zainteresowanie podobne do tego względem jego odkryć mogło również wzbudzać jego życie prywatne. Niezależnie
od tego, jakie opinie krążyły o nim
w międzynarodowej społeczności che-

micznej, nie da się ukryć, że bez jego
wkładu chemia na swój rozwój czekałaby o wiele dłużej.
Kinga Szczecińska
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A l fa b e t c h e m i k a
Układ okresowy pierwiastków chemicznych znany jest dzisiaj wszystkim,
nawet tym z chemią całkowicie niezwiązanym.
Na początku przygody z chemią często
jest zagadką, a człowiek podejmując się
zrozumienia tej ogromnej tabeli, często
zostaje przytłoczony mnogością zależności i reguł w niej zawartych.
Z czasem staje się bezwiednie używanym niezbędnym narzędziem, a te mozolnie od najmłodszych lat przyswajane
zależności – drugą naturą osoby chemią
się zajmującej.
Czym jest i jak powstał?
Układ okresowy jest formą przedstawienia zależności między właściwościami chemicznymi pierwiastków oraz

ich związków, od liczby protonów i elektronów w ich atomach.
Najważniejszym prawem decydującym
o kształcie układu okresowego jest prawo Mendelejewa, które w pierwotnej
wersji stwierdza: właściwości pierwiast-

ków chemicznych są periodycznie zależne od mas atomowych .
Błędem w rozumowaniu Mendelejewa
okazało się użycie terminu masy atomowej. Dużo celniej periodyczne zachowanie właściwości pierwiastków opisuje
rosnąca liczba atomowa, która uwzględnia istnienie izotopów, różniących się
masą względem wyjściowego składu
atomu danego pierwiastka, lecz zachowujących te same cechy.

ŹRÓDŁO: https://readgur.com/doc/1285924/uk%C5%82ad-okresowy-pierwiastk%C3%B3w
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Warto odnotować, że w czasach powstawania układu okresowego nieznana była liczba pierwiastków należących do
jednego okresu, a samo prawo okresowości było niejako „strzałem” opartym
na opisanych przez wcześniejszych naukowców prawie triad i prawie oktaw.
Pierwsze z nich łączyło w grupy takie
pierwiastki jak chlor, brom i jod, czy lit,
sód i potas. Zaś drugie prawo, zakładało
podobieństwa co ósmych pierwiastków
uszeregowanych według rosnącej masy,
jak się okazało trafnie, jeżeli zapomnimy na chwilę o wspomnianym już efekcie.
Pierwsze wersje układu okresowego stworzono nie znając rzeczywistej
budowy atomu. Były więc domysłami
uzasadnionymi jedynie obserwacją.
W 1869 roku Dimitrij Mendelejew uszeregował znane dotychczas pierwiastki
porównując ich masy atomowe. Co ciekawe, w tamtych czasach, były wyznaczone z na tyle małą dokładnością,
że sugerowały inne ułożenie pierwiastków. Mendelejew świadomy ich okresowej natury zamienił kolejnością choćby
tellur i jod wbrew matematycznym
przewidywaniom, czego słuszność potwierdziło dopiero opracowanie składu
izotopowego.
W maju wspomnianego roku w Journal
of the Russian Chemical Society opublikowany został „dziurawy” pierwowzór
układu okresowego opracowany przez

Rosjanina, a sam Mendelejew odważnie
twierdził, że „dziury” te odpowiadają
nieodkrytym jeszcze pierwiastkom. Niedługo potem, w 1871 roku Mendelejew
opublikował artykuł, w którym doprecyzował cechy brakujących w jego tabeli
pierwiastków. Tym samym przewidział
istnienie cięższych pierwiastków, które
swoimi właściwościami przypominać
miały bor, glin i krzem, które niedługo
później rzeczywiście zostały scharakteryzowane.

Tablica Mendelejewa w wersji
anglojęzycznej, wykonana ściśle na wzór
5. edycji przygotowanej przez samego
Mendelejewa w 1891 r.

ŹRÓDŁO: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%
82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w#/media/
Plik:Mendeleev_Table_5th_II.jpg
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Co więcej, odkrycie gazów szlachetnych
nie stanowiło problemu dla naukowców
kontynuujących pracę Mendelejewa,
ponieważ wpisywały się one idealnie jako ósma grupa w zaprojektowanym
pierwowzorze układu okresowego.
Problemem jednak stała się grupa lantanowców, które nie wykazywały periodycznie powtarzających się cech według
ówczesnego zrozumienia.
W następnych latach znani chemicy, tacy jak: Ernest Rutherford, Niels
Bohr, Wolfgang Pauli czy Friedrich Hund
„dodawali” nowe pierwiastki i zarazem
próbowali ujednolicić reguły, według
których je porządkowano w ewoluującej
tabeli.
Lepsze zrozumienie, za którym podąża-

ły liczne zmiany w strukturze układu
okresowego, związane było z odkrycia-

mi dotyczącymi rozwoju chemii i fizyki
kwantowej (tematów tak rozległych, że
nie sposób zawrzeć choćby ich esencję
w
artykule
dotyczącym
samego
„alfabetu chemika”).
Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest projektem, który przysporzył naukowcom na całym świecie wielu
problemów, a niektóre jego obszary nadal wydają się być dalekie od kompletnego zbadania.
Niemniej jest on jednym z najbardziej
przydatnych narzędzi dzisiejszej nauki,
które pozwala na pełniejsze zrozumienie otaczającego nas świata, jak i niespotykanych dotąd chemicznych zjawisk.
Dominik Dzierżek

ŹRÓDŁO: https://pixabay.com/pl/photos/uk%c5%82ad-okresowy-chemia-elementy-4273681/
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M i k ro p l a st i k – m ega p ro b l e m
Obecne są już we wszystkich ekosystemach, nawet w najbardziej odległych
zakątkach Ziemi. Ich zawartość odkryto
również w ciele człowieka. Mogą dostawać się do organizmu zarówno przez
pożywienie, jak i z wdychanym powietrzem.
Ich temat budzi coraz większe zaniepokojenie na świecie, ze względu na potencjalne zagrożenie dla ludzkiego
zdrowia. O czym mowa?
O cząsteczkach mikroplastiku!
Mikroplastik są to drobiny plastiku
o rozmiarze od 1 µm do 5 mm.
Pochodzą ze źródeł pierwotnych
(np. brokat czy drobinki dodawane
do środków czystości) i wtórnych
(np. drobiny powstające przez ścieranie
się tworzyw sztucznych).

Istnieje kilka głównych przyczyn, przez
które substancje te dostają się do naszego organizmu:
•

Organizmy morskie oraz lądowe
pochłaniają, a rośliny absorbują
cząsteczki, które następnie poprzez
łańcuch pokarmowy dostają się do
ciała człowieka.

•

Podstawowe surowce np. woda skażone są mikroplastikiem. Dostaje
się on do organizmu człowieka poprzez spożycie tych surowców jak
również przetwarzanie i przechowywanie innych produktów spożywczych za pomocą skażonych surowców.

•

Żywność umieszczana jest w plastikowych opakowaniach, które mogą
uwalniać cząstki mikroplastiku do
produktu.

Szacuje się, że w ciągu życia człowiek zjada średnio 20 kg plastiku.

ŹRÓDŁO: https://pixabay.com/pl/photos/butelki-plastik-segregacja-5128607/
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Dlaczego mikroplastik jest zły?

Szkodliwy wpływ mikroplastiku jest tematem stosunkowo nowym. Badania
nad oddziaływaniem cząstek z organizmami wciąż trwają.
Wiadomo jednak, że jeśli drobiny
są wystarczająco małe potrafią przenikać do komórek. Jako ciało obce działają drażniąco utrudniając ich prawidłową pracę.
Należy również pamiętać, że w procesie tworzenia plastiku wykorzystuje się
związki mające toksyczny wpływ
na człowieka. Substancje te zakłócają
pracę układu hormonalnego będąc jednym z powodów bezpłodności. Przyczynić się mogą (zwłaszcza u dzieci) do
chorób takich jak astma, alergie, opóźnienia rozwojowe czy otyłość. Podejrzewa się także, ze mają związek z powstawaniem raka.

Mikroplastik w organizmach
wodnych
Morza i oceany pełne są odpadów.
Stworzenia morskie często mylą drobiny plastiku z pożywieniem i pochłaniają je.
Mikroplastik wykrywany jest w różnych
tkankach oraz narządach organizmów
wodnych, w tym w żołądku (57,7 %), jelitach (34,6 %), skrzelach (7,7 %), mięśniach, skórze, i wątrobie. Drobiny
znajdują się głównie w układzie pokarmowym, który usuwa się przed spożyciem.
Sytuacja wygląda mniej korzystnie jeśli
chodzi o małże i ostrygi. Spożywane są
one w całości – wraz z zawartym
w ich układzie pokarmowym plastikiem.

Głównymi składnikami mikroplastiku wykrywanego w zbiornikach wodnych
są politereftalan etylenu (PET), polipropylen (PP), poliamid (PA),
polietylen (PE) i nylon.

Mikroplastik w soli
Naukowcy zbadali 17 marek soli z 8 różnych krajów (Australia, Francja, Iran, Japonia, Malezja, Nowa Zelandia, Portugalia i RPA). Tylko w jednej próbce nie wykryto zawartości mikroplastiku.
W innym badaniu na 49 próbek zauważono większy poziom zanieczyszczenia
w próbkach soli morskiej (0-1674 cząstek/kg) niż soli kamiennej
(0-148 cząstek/kg).
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Różnica wynika z faktu, iż sól morska wytwarzana jest zwykle przez odparowanie
słonych wód przybrzeżnych, najczęściej w pobliżu terenów gęsto zaludnionych,
gdzie poziom zanieczyszczenia mikroplastikiem jest stosunkowo wysoki.
Po odparowaniu zanieczyszczenia obecne w wodzie pozostają w soli.
Im wyższy poziom zanieczyszczenia akwenu, tym silniejsze jest zanieczyszczenie
soli. Pokłady soli kamiennej znajdują się pod ziemią, dlatego zanieczyszczenie
związane jest tylko z procesem transportu surowca na powierzchnię oraz pakowaniem.
Mikroplastik w wodzie pitnej
Zanieczyszczenie wody wodociągowej
mikroplastikiem powodowane jest
głównie przez transport i przechowywanie.
W wodzie butelkowej zawartość plastiku zależna jest od materiału opakowaniowego. Aby zbadać wpływ materiałów na zanieczyszczenie przetestowano
wodę z jednorazowych i wielorazowych
butelek plastikowych, szklanych butelek oraz kartonów do napojów. Zawartość cząsteczek plastiku (cząsteczkach
na litr) w wodzie z butelek wielorazowych (118) była zdecydowanie wyższa
niż z jednorazowych (14) czy z kartonów po napojach (11). Co ciekawe stosunkowo wiele znaleziono również
w wodzie ze szklanych butelek (50).
Fakt ten może wynikać ze ścierania
miękkiego tworzywa sztucznego na zakrętce przez twardy materiał szklany
oraz zanieczyszczeń z procesu czyszczenia butelek.

Mikroplastik w opakowaniach
żywności
Obecnie plastikowe pojemniki są szeroko stosowane w pakowaniu i dystrybucji żywności. Interesującym przykładem uwalniania mikroplastiku z opakowań do żywności jest zaparzanie herbaty z plastikowych torebek. Podczas
zanurzenia saszetki w wodzie o temperaturze 95°C na 5 minut może wydzielić
się nawet 11 miliardów cząstek mikroplastiku.

ŹRÓDŁO: https://pixabay.com/pl/vectors/kawa-kawiarniaherbata-kuchnia-3774240/
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Mikroplastik w innej żywności

Kwestią wartą poruszenia jest również zawartość mikroplastiku w owocach
i warzywach. W 2020 roku naukowcy przeprowadzili badania na najczęściej spożywanych owocach i warzywach. Okazało się, że mikroplastik przenika do komórek roślin i (transportowane są do owoców) zanieczyszcza owoce.
Najbardziej skażonym owocem okazały się jabłka, a warzywem marchew. Mikroplastik wykrywany jest także w miodzie. Nie jest jeszcze do końca jasne
czy drobiny dostają się do niego poprzez przenoszenie cząsteczek przez pszczoły
z kwiatów czy dokarmianie i inną działalność pszczelarzy.
Podsumowanie
Codziennie narażeni jesteśmy na oddziaływanie mikroplastiku. Jest on już wykryty w każdym spożywanym przez nas produkcie. Potrafi przenikać do naszej żywności wieloma drogami. Jednak, mimo rozpowszechnienia poziom spożycia mikroplastiku wśród ludzi znacząco się różni. Rozbieżności wynikają z odmiennych
nawyków żywieniowych, a także rodzajów i regionów pochodzenia żywności.
Nie da się całkowicie uniknąć ekspozycji na tworzywa sztuczne, ale możemy starać się ograniczać ich ilość w codziennym życiu, świadomie wybierając produkty.
Alicja Fryc
Cykl mikroplastiku w środowisku.
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O m i ło ś c i d o c h e m i i
o d p i e r w s z eg o w e j r z e n i a . . .
c z y l i w y w i a d z pa n e m d r h a b. Da r i u s z e m C i e ż e m .
Zachęceni ciekawym spotkaniem w ramach „Herbatki z…”, przeprowadzonej
w styczniu 2021 r. postanowiliśmy kontynuować rozmowę z drem hab. Dariuszem
Cieżem, tym razem w postaci wywiadu. Skrótowa relacja z Herbatki [1] może być
zwiastunem obecnego wywiadu, w którym udało się znacznie pełniej poznać losy
naszego Rozmówcy.
Pan profesor od najmłodszych lat pasjonował się chemią, prowadząc pierwsze eksperymenty na podwórku. Obecnie kieruje Zespołem Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych. Swój wolny czas wykorzystuje na rozwijanie pasji
jakimi są m.in. kosmologia i ogrodnictwo.
Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan
Profesor z chemią? Co Pana wtedy przekonało, że może być ona interesująca?
Pierwszy raz o chemii usłyszałem
gdy zacząłem chodzić do szkoły podstawowej. Mieszkałem wtedy w Płaszowie
na niedużym osiedlu i miałem tam wielu kolegów, z którymi spotykałem się
codziennie na podwórku. Wśród nich
było dwóch, kilka lat starszych ode
mnie, zarozumiałych bliźniaków, którzy
pewnego dnia zaczęli opowiadać jakie
to straszne przedmioty pojawiają się
w szkole po szóstej klasie podstawówki.
Gdy powiedziałem, że moim zdaniem
najtrudniejsza jest matematyka, jeden
z bliźniaków złapał się za brzuch
i zaczął się głośno śmiać, a drugi powiedział: „człowieku, na matematyce tylko

dodajesz i odejmujesz liczby, a jak pójdziesz na lekcję chemii to tam każą
ci dodawać literki”.
Wtedy pomyślałem sobie, jaka to musi
być niesamowicie trudna i fascynująca
dziedzina nauki, ta chemia, skoro chemicy potrafią dodawać nawet literki …
Mniej więcej w tym samym czasie przez
moje osiedle w kierunku ulicy Wielickiej przeprowadzana była nowa magistrala ciepłownicza z Łęgu do Prokocimia. Robotnicy spawali stalowe rury
używając do tego palników acetylenowych, a acetylen otrzymywali z węgliku
wapnia CaC 2 . I tu zetknąłem się po raz
pierwszy z praktyczną chemią.
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Naszym ulubionym zajęciem stała się
bowiem kradzież karbidu – to było
takie wyzwanie: kto ukradł robotnikom
więcej karbidu, ten cieszył się większym
uznaniem.
Karbid umieszczało się następnie
w słoiku typu twist off, dodawało wody
i słoik zakręcało się szybko zakrętką.
Potem należało się czym prędzej oddalić i cierpliwie czekać na efekt eksperymentu. W pewnym momencie acetylen
eksplodował rozrywając wieczko a odgłos wybuchu niósł się szerokim echem
po całym osiedlu.
Szybko jednak kontrolowane wybuchy
acetylenu przestały mnie interesować,
ponieważ w telewizji oglądnąłem odcinek
„Bonanzy”,
w
którym
Ben
Cartwright wraz z synami oraz grupą
dzielnych kowbojów transportował
przez Góry Skaliste nitroglicerynę do
kopalni. W pewnym momencie jeden
z koni się potknął, zsunął po zboczu,
upadł na bok wraz z jeźdźcem, a butelki
z nitrogliceryną z impetem uderzyły
o twardą skałę i wybuch rozerwał
na strzępy jeźdźca wraz z koniem. Zachwyciła mnie wówczas moc i potęga
chemii.
Postanowiłem wtedy przeprowadzić
syntezę trójazotanu gliceryny i wykonać
na podwórku eksperyment, który przyćmi wszystkie wcześniejsze próby z acetylenem, wzbudzi podziw wśród kolegów i grozę wśród dorosłych.

Zacząłem powoli zbierać brakujące odczynniki: glicerynę, saletrę potasową,
kwas siarkowy, ale na przeszkodzie stanął mi brak elementarnej wiedzy chemicznej (know how) i umiejętności syntetycznych.
Sięgnąłem więc do dostępnej literatury,
aby
te
braki
szybko
nadrobić.
Widząc to, moi rodzice przezornie kupili mi w składnicy harcerskiej zestaw
„Młody Chemik”, który szybko skierował
moje
zainteresowania
chemicznie
w kierunku innych, znacznie bezpieczniejszych eksperymentów.
Czy od zawsze wiedział Pan Profesor, że
będzie chemikiem organikiem?
Nie. Na drugim roku studiów zafascynowała mnie chemia nieorganiczna,
a w szczególności chemia koordynacyjna.
Gdy zdałem egzamin z tego przedmiotu,
Pani Profesor Alina Samotus, będąca
wówczas Kierownikiem Zakładu Chemii
Nieorganicznej, zaproponowała mi pisanie pracy magisterskiej w tej dziedzinie. Byłem wówczas przekonany, że
w przyszłości zajmę się syntezą i badaniem kompleksów metali, choć przede
mną było jeszcze kilka lat studiów. Jednak kilka miesięcy później wydarzyło
się coś, co zmusiło mnie do zrewidowania poglądów dotyczących specjalizacji.
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Kończyliśmy
wówczas
pracownię
z chemii organicznej i finalną syntezą,
testem kompetencji, było tak zwane zadanie literaturowe – asystent prowadzący laboratorium podawał studentowi wzór związku organicznego spoza listy preparatów syntezowanych na laboratorium, student musiał znaleźć optymalną metodę syntezy tego związku
przeglądając literaturę i wykonać jego
syntezę. Tylko, że nasz asystent właśnie
zachorował, a na zastępstwo przyszła
Profesor Barbara Zaleska.
Na zadanie literaturowe wyznaczyła
mi syntezę związku heterocyklicznego,
benzoilowej pochodnej tiazolidynonu.
Okazało się, że synteza tego związku
polegała na cyklizacji tioanilidu z bromooctanem etylu, a szczegółowy opis
syntezy znajdował się w artykule, którego głównym autorem była właśnie ona.
Gdy byłem już gotowy do syntezy okazało się jednak, że nie ma już tioanilidu, bo został przekształcony w iminową
pochodną.
Wtedy Pani Profesor Zaleska zapytała
mnie, czy nie przetestowałbym identycznej reakcji ze zmodyfikowanym tioanilidem – nikt jeszcze takiej syntezy
nie zrobił, a może warto byłoby sprawdzić, czy też dojdzie do podobnej cyklizacji. Sprawdziłem, wykonałem syntezę
i otrzymałem czerwony, krystaliczny
produkt. Uzyskałem związek, który
nie był jeszcze opisany w literaturze

i poczułem się jak prawdziwy odkrywca.
Dwa lata później podjąłem decyzję
o rozpoczęciu specjalizacji w dziedzinie
chemii związków heterocyklicznych
i tak trafiłem do Zakładu Chemii Organicznej.
Gdyby nie chemia, to czym Pan Profesor
by się teraz zajmował?
Zapewne wybrałbym biochemię, astronomię albo astrofizykę.
Są to takie dziedziny nauki, w których
bardzo wiele można jeszcze odkryć,
a poznawanie tajemnic, które przyroda
zazdrośnie przed nami strzeże jest bardzo fascynujące.
Jestem też zawodowym pianistą – skończyłem Liceum Muzyczne im. Fryderyka
Chopina w Krakowie, ale potem zdradziłem muzykę dla chemii i nie żałuję.
Wybór chemii jako kierunku studiów
uważam
za
genialną
decyzję.
Nie wyobrażam sobie pracować w zawodzie muzyka instrumentalisty – to przerażająco nudne.

ŹRÓDŁO: https://pixabay.com/pl/photos/fortepianklucze-instrument-muzyczny-6209173/
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Co wybrał Pan Profesor na temat swoich
prac magisterskich i doktorskich?
Jaką drogę Pan przebył, żeby wiedzieć,
że to jest to, co Pana ciekawi?
Moja praca magisterska była rozwinięciem zadania literaturowego kończącego laboratorium z chemii organicznej.
W ramach pracowni magistranckiej zająłem się reakcjami cyklizacji tioanilidów i wyniki badań opisałem w rozprawie zatytułowanej „Synteza pochodnych
pirolidynonu”.
Gdy uzyskałem tytuł magistra chemii,
rozpocząłem roczny staż przeddoktorancki – wtedy po raz pierwszy pojawiłem się na laboratorium studenckim
w roli osoby teoretycznie prowadzącej
ćwiczenia. W praktyce jednak dane mi
było przyglądać się tylko jak wytrawni
dydaktycy prowadzili te zajęcia, dzięki
czemu
nabywałem
doświadczenia,
a moja główna aktywność polegała na
ciągłej destylacji acetonu do mycia
szkła.
Oczywiście, pracowałem też eksperymentalnie, gdyż w tym czasie rozpocząłem kolejne badania nad syntezą związków heterocyklicznych na drodze cyklizacji
anilidów
kwasu
3-aminotiokrotonowego.
Pod koniec stażu zdałem egzamin
na studia doktoranckie i kontynuowałem te ciekawe badania opracowując
kolejne metody syntezy pochodnych
tiazolidyny, tiazepiny, następnie izotia-

zolu i 1,2,4-ditiazolu, tiofenu oraz niezwykle barwnych związków mezojonowych, które odkryłem przez przypadek,
a ściślej mówiąc z powodu własnego
wygodnictwa i chęci ułatwienia sobie
życia. Każde kolejne odkrycie, każda nowa synteza i każdy nieopisany wcześniej
w literaturze związek heterocykliczny,
który uzyskiwałem i którego właściwości fizyczne badałem utwierdzały mnie
w przekonaniu, że chemia organiczna
jest fascynującą dziedziną nauki.
W miarę upływu czasu zdawałem sobie
sprawę z tego, jak wiele w tej dziedzinie
pozostaje jeszcze do odkrycia.

Licencja: Creative Commos
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Podczas wykładów mieliśmy okazję usłyszeć, że odbywał Pan Profesor praktyki
w zagranicznych zakładach chemicznych: w DuPont, jakie doświadczenia
Pan stamtąd wyniósł?
Praktyka w firmie DuPont w Neu Isenburgu była dla mnie okazją do przekonania się jak w praktyce wygląda praca
w ogromnych koncernach chemicznych.
Już na początku praktyki trafiłem do
świetnie wyposażonego laboratorium
chemicznego, które zrobiło na mnie
ogromne wrażenie, gdyż bardzo różniło
się od archaicznych laboratoriów, jakie
mieliśmy wówczas w starym budynku
Wydziału Chemii (rok 1990).
Moja praca polegała na poszukiwaniu
optymalnego składu dla warstw fotopolimeryzujących stosowanych przy produkcji płytek pod układy scalone. Przygotowany układ składający się z monomeru, wypełniacza i fotokatalizatora
nanosiłem na płytkę pokrytą cienką
warstwą miedzi, naświetlałem wzór
ścieżek pod układy scalone, poddawałem obróbce (wywoływanie, wytrawianie) i wynik końcowy konsultowałem
z szefem. Ten oglądał wytrawioną płytkę pod mikroskopem i proponował
zmiany proporcji składników dla warstwy polimeryzującej lub całkowicie
zmieniał jej skład.
Zwróciłem wtedy uwagę na zupełnie inną organizację pracy – praca w laboratorium była zespołowa a nie indywidualna, każdy miał wyznaczone zadania

do realizacji w danym tygodniu i te zadania były komplementarne, wzajemnie
się uzupełniały. Wyniki natomiast konsultowało się codziennie z szefem
(Profesor
Sondergeld)
lub
jego
„prawą ręką” (Doktor Rossmann). Dzięki
temu bardzo szybko można było skorygować błędy i robić postępy a nie brnąć
w ślepą uliczkę wykonując kolejne niepotrzebne eksperymenty.
W takiej firmie jak DuPont liczył się
przede
wszystkim
szybki
sukces
(patent lub wdrożenie) i cała organizacja pracy była w tym kierunku zorientowana. A pod względem organizacji pracy Niemcy są perfekcyjni.
Towarzystwo w laboratorium było międzynarodowe z przewagą Niemców,
więc w kontaktach używano głównie języka niemieckiego, co pozwoliło mi
w sposób niemal bezbolesny opanować
ten język i płynnie się nim posługiwać.
W laboratorium bardzo zwracano uwagę na stosowanie zasad GLP – już wtedy
obowiązywało
noszenie
okularów
ochronnych i segregacja odpadów.
Ten kilkumiesięczny pobyt w Niemczech
uzmysłowił mi także jak bardzo
na nasze opinie o innych narodowościach rzutują mity i stereotypy – szybko wyzbyłem się bowiem naiwnej wiary
w niemiecką pracowitość i przekonałem
się, że niemieckie sukcesy biorą się
przede wszystkim z doskonałej organizacji pracy a mrówczą pracę wykonują
głównie przybysze z innych krajów.
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A jaka najbardziej ciekawa przygoda
przytrafiła
się
Panu
Profesorowi
w laboratoriach naszego uniwersytetu?
Każda synteza organiczna i każdy eksperyment jest dla mnie kolejną przygodą
w laboratorium.
Gdy rozpoczynałem studia doktoranckie
na Wydziale Chemii i związane z nimi
badania naukowe, zacząłem numerować
otrzymywane w ramach tych badań
związki chemiczne. Związek numer 1 był
produktem mojej pierwszej syntezy
a teraz badam próbkę oznaczoną jako
1766. Zatem przeżyłem już 1766 takich
przygód laboratoryjnych. Wśród nich
były też ciekawe przypadki związane
z niewielkimi i szybko opanowanymi pożarami, drobnymi wybuchami, awariami
sprzętu w najmniej spodziewanym momencie, zalaniem wodą laboratorium,
czy skażeniem atmosfery wyjątkowo
śmierdzącymi oparami niespodziewanych produktów ubocznych – ale to
wszystko jest rutyną w pracy chemika
organika. Były też liczne niespodzianki
jak ta, która wydarzyła się w starym budynku Wydziału Chemii, przy ulicy Ingardena.
Przeszukiwałem kartotekę odczynników
zdeponowanych w podziemnym magazynie i znalazłem kartę, na której figurował azotan uracylu. Zainteresował
mnie ten odczynnik, ponieważ specjalizowałem się w syntezie azotowych
związków heterocyklicznych, a uracyl
jest jednym z nich. Udałem się więc na

jego poszukiwanie do piwnicy na poziomie -1. Magazyn był pełen butelek pokrytych
grubą
warstwą
kurzu
i pajęczyn, panowała w nim specyficzna
atmosfera – najsilniejsi wytrzymywali
tam około 15 minut.
Szybko znalazłem butelkę z odczynnikiem, stała na miejscu wskazanym
w kartotece, wróciłem do swojego laboratorium, oczyściłem ją z kurzu i przeczytałem etykietę napisaną cyrylicą –
odczynnik był bowiem wyprodukowany
w ZSRR.
W butelce znajdował się azotan uranylu. Mój kolega, też doktorant, wpadł
w lekką panikę, ale uspokoiłem go tłumacząc, że główny izotop uranu 238 U nie
jest bardzo promieniotwórczy. On jednak się uparł, że musi zbadać odczynnik
licznikiem Geigera-Müllera zanim zgodzi się na pozostawienie go w naszym
laboratorium, zabrał butelkę i pobiegł
do Pracowni Chemii Jądrowej. Wrócił po
kilku minutach z wypiekami na twarzy.
Okazało się, że Profesor Zieliński, kierownik Pracowni Chemii Jądrowej, zwymyślał go od nieodpowiedzialnych ignorantów i bałwanów będących zagrożeniem dla społeczności akademickiej, zabrał mu odczynnik, który natychmiast
zamknął w ołowianym sejfie a na koniec
wyrzucił go z gabinetu i zagroził, że powie Szefowej czym się bawią jej doktoranci. I tak skończyła się moja przygoda
z promieniotwórczością – pozostałem
nadal chemikiem organikiem.
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Jakie ze swoich dotychczasowych osiągnięć uważa Pan Profesor za największe?
Wszystko zależy od założonych kryteriów oceny.
Gdybym jako podstawowe kryterium
przyjął liczbę cytowań i wartość współczynnika IF czasopisma, w którym opublikowałem to odkrycie, to zapewne
uznałbym za moje największe osiągnięcie opracowanie metody syntezy symetrycznych piroli z estrów kwasów
2-azydokarboksylowych.
Odkrycie to – jak większość innych
– było przypadkowe, ponieważ moim
celem była dimeryzacja enolanów tytanu tych estrów i synteza diaminokwasów, a nie otrzymywanie jakiś pochodnych pirolu. Lecz często tak bywa w syntezie organicznej, że wyniki eksperymentu totalnie nas zaskakują i są
znacznie ciekawsze od planów, które
mieliśmy w momencie rozpoczęcia badań.
Mógłbym jednak za kryterium osiągnięcia naukowego przyjąć coś zupełnie innego, co z merkantylnego punktu widzenia nie ma większego znaczenia, ponieważ nie przekłada się natychmiast
na praktyczne zastosowanie, ale jest za
to z naukowego punktu widzenia bardzo
interesujące.
Wtedy uznałbym za takie osiągniecie
tajemnicze przegrupowanie izotiazolu,
które odkryłem będąc jeszcze na studiach doktoranckich.

Ten typ reakcji nie został dotąd opisany
w literaturze naukowej i co rok obiecuję
sobie, że wygospodaruję więcej czasu,
aby zbadać ten fenomen do końca
i wyjaśnić jego mechanizm.
Na razie jednak brak mi na to czasu, ponieważ realizuję wiele innych, różnorodnych tematów badawczych, które rokują większe nadzieje na szybką publikację niż przegrupowanie izotiazolu.

ŹRÓDŁO: https://pixabay.com/pl/photos/analizy-biochemiabiolog-biologia-2030266/

Badania naukowe są jak otwarta książka,
wszystko
może
się
wydarzyć
na następnej stronie – być może największe osiągnięcie naukowe jest jeszcze przede mną.
Nadzieja na kolejny sukces, większy
od poprzedniego, to chyba najlepsza
motywacja dla każdego naukowca.
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Czy ma Pan Profesor jakieś inne zainteresowania poza tą piękną nauką, którą
jest chemia?
Kosmologia, dalekie podróże i wyprawy
w góry.
„Pochłonąłem” dużą liczbę literatury
z dziedziny kosmologii, ponieważ te zagadnienia zawsze mnie interesowały.
Szczególnie cenię sobie książki, których
autorami są tacy specjaliści w tej dziedzinie jak Stephen Hawking, Michio Kaku, Roger Penrose czy Michał Heller.
Zawsze lubiłem czytać, ale nie były to
bynajmniej lektury szkolne, które uważałem za nudne, tylko kryminały, thrillery, literatura SF i książki o tematyce
podróżniczej. Zdecydowanie przedkładam akcję (Stephen King, Harlan Coben, Frederick Forsyth, Caroline Graham) nad kilkustronicowe opisy kwitnięcia kwiatka („Nad Niemnem”).
Interesują mnie podróże, ponieważ każdy taki wyjazd wiąże się z poznawaniem

nowych miejsc, nowych ludzi, innych
zwyczajów i odmiennego jedzenia
– to też miejsce dla eksperymentów poznawczych (co nie znaczy, że jestem
skłonny do tego, by skosztować każdej
potrawy – już nasze rodzime flaki wywołują u mnie obrzydzenie, a co dopiero chińskie potrawki z psa czy meksykański mezcal z robakiem).
Ostatnio do listy moich zainteresowań
dopisałem też ogrodnictwo – uprawę
drzew owocowych, w szczególności odtwarzanie starych, zanikających już odmian jabłoni. Stało się to możliwe, gdyż
wreszcie wyprowadziłem się z Krakowa
na wieś.
Jak łatwo się domyślić, naturalnym następstwem ogrodnictwa jest szeroko rozumiane przetwórstwo, a konsekwencją
przetwórstwa – degustacja, ale to już
zupełnie inny temat, który potraktowałbym raczej jako hobby a nie zainteresowanie.
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C y k lo h e k s a n o w a K r z y ż ó w k a

PIONOWO:
1. Jakie prawo decyduje o kształcie układu okresowego?
3. Napój podczas przygotowania którego może wydzielać się znaczna ilość mikroplastiku to...
5. Jaki tryb pracy prowadził Dmitrij Mendelejew?
6. Który naukowiec przyczynił się do nieotrzymania Nagrody Nobla przez Mendelejewa?

POZIOMO:
2. Instrument, na którym gra nasz Gość z wywiadu to …
4. Ile lat minęło od ostatniego wydania „Głosu”?
7. Jakie kołowe wydarzenie ma odbyć się na przełomie września i października?
9. Kierunek studiów, który mógłby wybrać nasz Gość z wywiadu zamiast chemii to...
10. Co umieją dodawać chemicy?

H a s ło :
Po latach...
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