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OD REDAKCJI
T

o już kolejny numer miesięcznika „Alma Mater” dedykowany wybranej dyscyplinie naukowej, reprezentowanej przez wydział lub instytut
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas ukazały się bowiem edycje poświęcone uniwersyteckiej
fizyce, geografii, archeologii, antropologii, fizyce
jądrowej czy hungarystyce. Tym razem tematem
wiodącym pisma stała się chemia. Powodów jest
wiele. Oczywiście, 100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie za odkrycie polonu i radu oraz ustanowienie roku 2011
Międzynarodowym Rokiem Chemii. Ale nie tylko. Bo przecież właśnie w tym roku społeczność
akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego świętuje także 120-lecie chemii organicznej na UJ,
100-lecie powstania Zakładu Chemii Fizycznej
i Elektrochemii UJ, który jest jednocześnie pierwszym zakładem chemii fizycznej w Polsce, oraz
30. rocznicę powstania Wydziału Chemii UJ.
– Nie ulega wątpliwości, że chemia może człowieka pasjonować – akcentuje prof. Adam Bielański, współtwórca krakowskiej szkoły katalizy,
inicjator badań, dotyczących katalizy heterogenicznej na UJ, którego życie od ponad 80 lat
– czyli od chwili rozpoczęcia studiów na UJ
w 1931 roku – ściśle związane jest z tą dyscypliną nauki, należącą do najintensywniej rozwijających się dyscyplin w nauce światowej, a także
w nauce polskiej – co z kolei podkreśla w artykule
wprowadzającym prof. Grażyna Stochel, dziekan
Wydziału Chemii UJ.
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi redakcji „Alma Mater” oraz przedstawicieli
Wydziału Chemii UJ, z prodziekan ds. ogólnych
dr hab. Barbarą Rys oraz Alicją Rafalską-Łasochą
na czele, udało się w jakiejś mierze to udowodnić, jak również przyczynić się – cytując słowa
Pani Dziekan – do ukazania społeczeństwu znaczenia chemii i jej wkładu w rozwój naszej cywilizacji jako nauki posiadającej fundamentalne
znaczenie dla zrozumienia świata oraz fenomenu
stanowiącego podstawę molekularnych przemian
prowadzących do praktycznie wszystkich produktów wykorzystywanych przez człowieka.
Rita Pagacz-Moczarska

W

2011 roku przypada 100. rocznica
przyznania wielkiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla
z chemii za odkrycie polonu i radu. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych, na wniosek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej
(IUPAC) i UNESCO, ustanowiło rok
2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii
pod hasłem „Chemia – nasze życie, nasza
przyszłość”. Tak się składa, że rok 2011 jest
również czasem szczególnym dla chemii na
Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym roku
mija bowiem trzydzieści lat od przekształcenia Instytutu Chemii w Wydział Chemii
(wówczas szósty wydział UJ). Patronat
nad obchodami Międzynarodowego Roku
Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim
objął rektor prof. Karol Musioł.
Chemia to unikalna dziedzina nauki
i działalności człowieka, która łączy w sobie procesy poznawcze z zastosowaniami
praktycznymi. Chemia jest wszechobecna.
Materia ożywiona i nieożywiona, wszechświat i ziemia, życie i rozwój – wszystko
wiąże się z chemią, nauką o pierwiastkach
i związkach chemicznych oraz reakcjach
między nimi zachodzących. Z osiągnięć
chemii korzystamy wszyscy, każdego dnia
w każdej sferze życia – chemia rolnicza,
chemia medyczna, chemia budowlana,
chemia gospodarcza, chemia kosmetyczna,
chemia paliw, chemia konserwatorska, chemia środowiska, można by tak wymieniać,
używając przymiotników odpowiadających
chyba każdemu obszarowi funkcjonowania
społeczeństwa. Chemia warunkuje rozwój
wielu innych dziedzin nauki – związki
i materiały dla optoelektroniki, fotoniki,
elektroniki, badań kosmicznych, ochrony zabytków, dzieł sztuki i innych dóbr
kultury, etc. Interdyscyplinarny charakter
chemii i jej ogromne znaczenie prawie we
wszystkich dziedzinach materialnej działalności człowieka sprawiają, że chemia
współkształtuje rzeczywistość. Nie dziwią
więc opinie laureatów Nagrody Nobla,

profesorów Arthura Kornberga: Życie to tylko chemia, w istocie mały
przykład chemii na pojedynczej
planecie świata, i Richarda R. Ernsta: Przemysł chemiczny jest dzisiaj
głównym filarem ludzkiej cywilizacji
i kultury. Bez przemysłu chemicznego
społeczność ludzka, w jej obecnych
i przyszłych formach, jest nie do
pomyślenia (Słoneczna chemia,
„Chemik” 2010, s. 33).
Dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Grażyna Stochel
Międzynarodowy Rok Chemii
obchodzony razem z Rokiem Marii Skło- 1 października 1783, gdy Jan Jaśkiewicz
dowskiej-Curie powinien przyczynić się do rozpoczął wykłady z chemii i mineralogii.
ukazania społeczeństwu znaczenia chemii Największy rozkwit chemii uniwersyteckiej
i jej wkładu w rozwój naszej cywilizacji miał miejsce pod koniec XIX wieku –
jako nauki posiadającej fundamentalne wtedy to profesor Katedry Chemii Karol Olznaczenie dla zrozumienia świata oraz szewski i profesor Katedry Fizyki Zygmunt
fenomenu stanowiącego podstawę mole- Wróblewski wspólnie, w roku 1883, po raz
kularnych przemian prowadzących do po- pierwszy na świecie skroplili azot i tlen, co
wstania praktycznie wszystkich produktów przyniosło naszej Uczelni światową sławę.
Krakowscy chemicy i fizycy współpracowykorzystywanych przez człowieka.
Chemia należy do najintensywniej roz- wali wówczas z najlepszymi laboratoriami
wijających się dyscyplin w nauce świato- w Heilderbergu, Londynie i Paryżu. Miejwej, a także w nauce polskiej. Jak pokazuje sce to było na tyle znamienite, że również
przeglądowe opracowanie Publikowalność młodziutka Maria Skłodowska po powrocie
naukowa w Polsce zamieszczone w „Forum ze studiów na Sorbonie złożyła podanie
Akademickim” w 2010 roku, to właśnie o przyjęcie na asystenturę. Niestety, to nie
chemicy w latach 1976–2010 opublikowali był jeszcze czas, w którym powszechne bynajwiększą liczbę prac naukowych („Forum łoby zrozumienie, że kobiety nie mogą być
Akademickie” 2010, nr 7–8, s. 59–61). wykluczane z żadnego typu aktywności.
Wydział Chemii UJ, nawiązując do
W Polsce chemia i przemysł chemiczny
mają długą tradycję, a nazwiska takie jak niezwykle trafnego opisu roli chemii, jaką
Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Łukasie- przedstawił w swojej książce Eugeniusz
wicz, Karol Olszewski, Ignacy Mościcki, Kwiatkowski: Dzieje chemii i przemysłu
Eugeniusz Kwiatkowski, Wojciech Świę- chemicznego biegną dalej naprzód! W tej
tosławski, Tadeusz Urbański wpisały się dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani
w naukę światową. Początek swój polska stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielchemia zawdzięcza gruntownej reformie kiej ewolucji (Dzieje chemii i przemysłu cheszkolnictwa wyższego, dokonanej w latach micznego, WNT, Warszawa 1962), od wielu
1773–1794 przez Komisję Edukacji Naro- lat stara się stosować strategię „ucieczki
dowej, która doprowadziła do powstania do przodu”, tzn. tworzenia nowych fronna Uniwersytecie Jagiellońskim (zwa- tów badawczych i nowych specjalizacji
nym wówczas Szkołą Główną Koronną) na studiach, które wyprzedzają istniejący
pierwszej na ziemiach polskich katedry stan rzeczy. Na naszej Uczelni powstała,
chemii. Za początek chemii na Uniwer- między innymi, pierwsza katedra chemii
sytecie Jagiellońskim przyjmuje się datę teoretycznej, pierwsza specjalność z chemii
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roku konferencja Interdisciplinarity – Challenge of the XXI Century Education.
Umiędzynarodowienie studiów to nie
tylko ścieżki kształcenia umożliwiające
uzyskanie podwójnych dyplomów (Uniwersytetu Jagiellońskiego i zagranicznej
jednostki partnerskiej), ale również europejskie akredytacje Euromaster i Eurobachelor w zakresie chemii oraz europejskie
centrum testów z wiedzy chemicznej
(EChemTest). Nasz Wydział jako pierwsza
jednostka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej został w 2000 roku przyjęty
do Europejskiej Sieci Wydziałów Chemicznych (European Chemistry Thematic
Network). W ramach sieci współdziała ze
sobą ponad sto wydziałów chemicznych
z całej Europy oraz największe europejskie
towarzystwa chemiczne. Nasi przedstawiciele od lat uczestniczą w budowaniu
europejskiej przestrzeni edukacyjnej.
Na pewno jakość, interdyscyplinarność,
umiędzynarodowienie oraz wykorzystywanie metod nauczania na odległość przyczyniły się do przyznania finansowania
kierunków zamawianych (chemia, ochrona
środowiska) z funduszy strukturalnych.
Wydział uzyskał również finansowanie
międzynarodowych projektów doktoranckich oraz interdyscyplinarnych studiów
doktoranckich.
Nowy rozdział w rozwoju chemii
uniwersyteckiej przyniosły ostatnie lata.
Dzięki funduszom strukturalnym i wspólnemu działaniu wydziałów ścisłych i przyrodniczych naszej Uczelni udało się zdobyć fundusze na całkowitą modernizację
infrastruktury badawczej i dydaktycznej
tych wydziałów, w tym dla Wydziału
Chemii. Równocześnie zajęto się kwestią
budowy nowej siedziby dla naszego Wydziału na Kampusie 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomimo
że nowy budynek Wydziału Chemii był
przewidziany w wieloletnim programie
(2001–2010) budowy kampusu jako jeden
z pierwszych, na przełomie lat 2008 i 2009
okazało się, że nie wystarczy funduszy
na jego budowę. Ogromna determinacja
władz Uczelni oraz pomoc małopolskich
samorządowców doprowadziła do uchwalenia przez parlament RP 3 kwietnia 2009
roku ustawy o zmianie ustawy o budowie
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego zwiększając budżet
tak aby umożliwić również powstanie
nowych budynków dla Wydziału Chemii
i Instytutu Geologii. Nowy budynek Wydziału, z nowoczesnymi laboratoriami ba-

dawczymi i dydaktycznymi,
powinien być gotowy do
2015 roku.
Wszystkie sukcesy cieszą, ale największym atutem Wydziału Chemii UJ
jest młoda kadra i studenci,
uzdolnieni i podejmujący
różnorodne działania o charakterze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym,
pełni pomysłów, krytyczni
i kreatywni, podobnie jak
i kadra profesorska zatroskani o dobro Wydziału
i Uniwersytetu. Obecnie na
Wydziale, oprócz samorządu
studentów, działają trzy koła
naukowe: Naukowe Koło
Chemików, Naukowe Koło
Studentów Ochrony Środowiska (wspólnie z Wydziałem BiNoZ) i Naukowe Koło
Studentów Zaawansowanych
Materiałów i Nanotechnologii (wspólnie z Wydziałem FAIS). Naukowe Koło
Chemików jest najstarszym
kołem w Polsce i niedawno
obchodziło stulecie swojej
działalności. Samodzielnie
lub we współpracy z innymi
kołami, samorządem, kadrą
czy też wydziałowym biurem
karier i promocji podejmuje wiele działań zarówno
cyklicznych, jak i jednostkowych. Od lat
współtworzy pokazy chemiczne, zjazdy
chemików, festiwal nauki, Noc Naukowców,
warsztaty olimpijskie, uniwersytet dzieci,
wydaje własną gazetkę „Głos z probówki”,
organizuje studenckie konferencje naukowe,
rajdy chemika czy rozgrywki sportowe.
Z okazji Roku Chemii studenci przygotowali
ogólnopolskie konkursy z zakresu wiedzy
chemicznej i historii chemii. Od trzech lat
ogromnym zainteresowaniem młodzieży
szkolnej cieszy się, przygotowany razem
z PWST i Piwnicą pod Baranami, spektakl
Alchemia czterech żywiołów, wzbogacony licznymi doświadczeniami i efektami
chemicznymi. Działania promocyjne podejmowane przez studentów i kadrę mają
na celu nie tylko zainteresowanie młodych
ludzi chemią, ale i przełamanie złego obrazu
chemii w społeczeństwie.
W 2010 roku Wydział Chemii UJ został zaliczony do Excellence Group – elity
europejskich wydziałów chemicznych.
T. Łojewski

sądowej i pierwsza specjalizacja z chemii
biologicznej. Badania prowadzone obecnie
na Wydziale dotyczą różnych problemów,
zarówno z zakresu badań podstawowych,
jak i stosowanych. Tradycyjnie rozwijane są
takie obszary badawcze, jak spektroskopia
i analiza strukturalna, synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych połączeń
organicznych, nieorganicznych czy też
koordynacyjnych, chemia teoretyczna,
chemia analityczna, fizyczna i technologia
chemiczna. Jednocześnie od kilkunastu
lat rozwijane są nowe interdyscyplinarne
i bardziej aplikacyjne obszary badawcze,
takie jak kataliza i fotokataliza, chemia
biologiczna, biomedyczna i sądowa, chemia
środowiska, funkcjonalne materiały czy
też nanotechnologia. Badania prowadzone
są we współpracy z innymi ośrodkami,
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
Finansowanie pochodzi z grantów krajowych i międzynarodowych. Ciągle wzrasta
liczba prac publikowanych w najlepszych
czasopismach międzynarodowych, a nasi
pracownicy są zapraszani z wykładami
na prestiżowe konferencje i nagradzani
za swoje osiągnięcia naukowe. Innowacyjność prowadzonych prac badawczych
i potencjalna aplikowalność uzyskanych
rezultatów wpisują się w działania na rzecz
transferu myśli naukowej do obszarów
stosowanych. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w znacznym wzroście liczby
wniosków patentowych i patentów, jak
i udziale w różnorodnych wspólnych przedsięwzięciach nauki i przemysłu. Szczególnie cieszy udział młodych naukowców
i studentów w innowacyjnych projektach
kończących się określoną aplikacją (np.
projekty Ventures w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
Bardzo istotny jest udział Wydziału Chemii UJ w największym przedsięwzięciu
transferu wiedzy i osiągnięć naukowych
do obszarów stosowanych, jakim jest
w chwili obecnej Europejski Węzeł Wiedzy „InnoEnergy”.
Jakość, interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie kształcenia zawsze były priorytetami Wydziału Chemii UJ. Prowadzone
kierunki studiów i specjalizacje (chemia,
ochrona środowiska, zaawansowane materiały i nanotechnologia, chemia biologiczna, chemia sądowa, analityka środowiskowa, kataliza i fizykochemia, etc.) dobrze
ilustrują interdyscyplinarność kształcenia.
Jak dużą wagę Wydział przywiązuje do
interdyscyplinarnego kształcenia, pokazała,
między innymi, zorganizowana już w 2000

Obecna siedziba Wydziału Chemii UJ przy ul. Ingardena 3

Ranking przygotowała niezależna instytucja monitorująca europejskie uczelnie
– Centre for Higher Education Development z siedzibą w Niemczech. Dzięki temu
rankingowi przyszli studenci i doktoranci,
niezależnie od kraju, w którym mieszkają,
mają możliwość porównania najlepszych
uniwersyteckich placówek badawczych
pod kątem ewentualnego wyboru miejsca
do studiowania. Wydział zapracował na to
prestiżowe wyróżnienie poziomem prowadzonych tutaj badań naukowych, jakością
kształcenia i współpracą międzynarodową
oraz wieloletnim zaangażowaniem w tworzenie europejskiej przestrzeni edukacyjnej.
Bardzo duże znaczenie w osiągnięciu tak
znakomitego wyniku miały oceny i opinie
naszych studentów podkreślających interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie
studiów, ale również kompetencje kadry
i atmosferę partnerstwa umożliwiającą
udział w badaniach już od pierwszych lat
studiów na Wydziale.

A przyszłość? Udziału chemii w rozwiązywaniu globalnych problemów współczesnego świata nie da się niczym zastąpić.
Wiek XXI ma być okresem realizacji
proekologicznej strategii zrównoważonego trwałego rozwoju, a chemia będzie
na pewno odgrywać kluczową rolę we
wszystkich aspektach tego rozwoju, takich
jak zapewnienie wyżywienia i zdrowia
ludzkości, zaspokojenie potrzeb energetycznych i racjonalne gospodarowanie
zasobami surowców, dostarczanie coraz
lepszych materiałów i procesów technologicznych niezbędnych do rozwoju innych
gałęzi działalności człowieka, a w końcu
zapobieganie i eliminacja zanieczyszczeń
środowiska.
Dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego największym wyzwaniem na
najbliższe lata jest zapewnienie przyszłym
studentom jak najlepszych warunków do
studiowania, a więc nowa siedziba na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu

Jagiellońskiego, z nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w jak najlepszą
aparaturę, a z drugiej strony – przyjazna,
doświadczona kadra, wpisująca się swoją
działalnością w międzynarodową przestrzeń badawczą i edukacyjną, co sumarycznie powinno prowadzić do utrzymania
pozycji w elicie europejskich, i nie tylko,
wydziałów chemicznych.
Mamy nadzieję, że to specjalne wydanie
„Alma Mater” poświęcone chemii, w tym
przede wszystkim chemii na Uniwersytecie
Jagiellońskim, jak również wiele imprez
(por. www.chemia.uj.edu.pl), które pracownicy i studenci Wydziału przygotowali
z okazji Międzynarodowego Roku Chemii
i obchodów 100-lecia przyznania Nagrody
Nobla z chemii Marii Skłodowskiej-Curie,
chociaż w niewielkim stopniu przybliży
Państwu to, czym żyje chemia i chemicy.

Grażyna Stochel
dziekan Wydziału Chemii UJ
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CHEMIA
TO DLA MNIE DOBRY WYBÓR
Rozmowa z prof. Adamem Bielańskim
□ Panie Profesorze, od 80 lat Pana życie ściśle związane jest
ze szczególną dziedziną nauki, jaką jest chemia. Jest Pan
współtwórcą krakowskiej szkoły katalizy, inicjatorem badań dotyczących katalizy heterogenicznej na Uniwersytecie
Jagiellońskim, autorem znakomitych podręczników z chemii
nieorganicznej, z których od kilkudziesięciu lat czerpią wiedzę
studenci nie tylko naszej Uczelni. Proszę powiedzieć, gdzie
tkwi piękno w chemii?
■ W tym, że mimo wszystko jakieś nasze przewidywania się
spełniają.
Proces pisania dobrej pracy z chemii jest trochę podobny
do procesu tworzenia dzieła literackiego, tylko że w chemii nie
można wymyślić rzeczywistości...
Nie ulega wątpliwości, że chemia może człowieka pasjonować.
□ A skąd wzięło się u Pana to niezwykłe zamiłowanie do
chemii?

Tietz, który jednak nie bardzo dawał sobie z nami radę. Z powodu
jakichś skarg na niego zorganizowano więc lekcję, na którą przybyli także rodzice. Sytuacja była napięta. W pewnym momencie
padło jakieś trudne pytanie. Zgłosiłem się do odpowiedzi, przez
co wyratowałem nauczyciela z opresji. Od tamtego zdarzenia
mieliśmy bardzo dobre relacje. On umiejętnie rozwijał we mnie
chemiczną pasję, czasem pokazując mi różne ciekawe urządzenia i magazyny odczynników, zgromadzonych w specjalnych
pomieszczeniach w szkole.
Jednak przed maturą, by upewnić się, czy wybór chemii jako
kierunku moich studiów jest dla mnie odpowiedni, udałem się do
poradni zawodowej, która mieściła się przy ówczesnym Muzeum
Przemysłowym, w budynku przy ul. Smoleńsk 9, należącym
dziś do Akademii Sztuk Pięknych. Tam, po długich badaniach,
potwierdzono, że, istotnie: chemia to dla mnie dobry wybór!
□ Czy dziś, w obliczu tylu możliwości, jakie mają rozpoczynający studia młodzi ludzie, wybrałby Pan tak samo?
■ Dziś byłbym mądrzejszy i oprócz chemii studiowałbym także
fizykę. Bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach studiowanie
chemii powinno się zaczynać od porządnych studiów z zakresu
fizyki.

■ Do chemii miałem inklinacje od młodych lat. Już jako uczeń
szkoły powszechnej przeprowadzałem różnego rodzaju eksperymenty, wykorzystując przy tym palnik spirytusowy i probówki,
które wówczas można było kupić w sklepie z odczynnikami
chemicznymi, znajdującym się przy Rynku Głównym na linii AB.
Kiedy wreszcie w drugiej klasie gimnazjum chemia pojawiła się
jako przedmiot nauczania, od początku byłem nią zaintrygowany. Pamiętam, że nauczycielem tego przedmiotu był niejaki pan

□ Ale przecież, kiedy w 1931 roku rozpoczynał Pan studia
chemiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wśród przedmiotów podstawowych była fizyka
doświadczalna, chemia fizyczna...

Podczas referatu w Monachium, 1959 r.

■ Owszem. Ale dziś zgłębiałbym tajniki fizyki w jeszcze większym zakresie. W tamtych czasach na Uniwersytecie studiowało
się zupełnie inaczej. Kandydat miał do wglądu spis wszystkich
wykładów uniwersyteckich, z którego musiał wybrać te najbardziej odpowiednie dla swojego toku studiów. Aby zostać
dopuszczonym do obrony pracy magisterskiej, trzeba było zdać
pięć lub sześć tak zwanych dużych egzaminów magisterskich.
W moim przypadku najpierw należało zaliczyć matematykę,
a potem koncentrować się na przedmiotach takich jak chemia nieorganiczna, chemia organiczna czy właśnie fizyka doświadczalna
i chemia fizyczna. Pamiętam, że miałem pewne wątpliwości co
do wyboru mineralogii. Udałem się w związku z tym do Katedry
Mineralogii, która mieściła się wówczas w Collegium Minus.
Drzwi otworzył mi człowiek niskiego wzrostu, który przyjął
mnie bardzo sympatycznie. Wyjaśnił mi wszystko i powiedział,
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co mam wpisać do indeksu. Później okazało się, że to był Antoni
Gaweł, przyszły profesor mineralogii, a wtedy młody asystent.
Jego pomoc zachowałem głęboko w sercu.
□ Studia chemiczne trwały wówczas pięć lat.
■ Tak, ale w owym czasie można je było sobie wydłużyć właściwie w dowolny sposób.
Na pierwszym roku słuchaliśmy wykładu matematyki dla
przyrodników dr. Stanisława Gołąba, który potem był profesorem
na AGH i UJ. Wykładał świetnie, w sposób jasny i przejrzysty.
Matematyka nigdy nie sprawiała mi trudności, w gimnazjum
miałem świetnego nauczyciela z tego przedmiotu – prof. Jana
Leśniaka, który po wojnie wykładał matematykę dla chemików
na UJ! Udało nam się spotkać później.
Kolejnym niezwykle ważnym przedmiotem była chemia
nieorganiczna, której nauczał wielki erudyta i uczeń Karola
Olszewskiego – prof. Tadeusz Estreicher. Jego wykłady były
bardzo ciekawe, pełne różnych dygresji, dotyczących na przykład
składu chemicznego farb, których używali wielcy malarze. Miał
wspaniałe przygotowanie humanistyczne. Podobno po wojnie,
kiedy zagubiła się rota przysięgi doktora chemii UJ, to on cały
ten tekst łaciński odtworzył z pamięci. Wspominam go bardzo
sympatycznie.
Wykłady prowadzili także profesorowie Stefan Kreutz – z mineralogii, Karol Dziewoński – z chemii organicznej, Bogdan
Kamieński – z fizykochemii.
Oprócz wykładów, w gmachu przy ul. Olszewskiego, gdzie
obecnie działa Wydział Prawa i Administracji, studenci chemii
mieli co tydzień do zaliczenia piętnaście godzin ćwiczeń laboratoryjnych. Te zajęcia w laboratorium rozpoczynały się dopiero
na drugim roku, po zdaniu wstępnego kolokwium.
□ Pracę magisterską pisał Pan pod kierunkiem prof. Bogdana
Kamieńskiego, twórcy chromatopotencjometrycznej metody
w analizie chemicznej. Jak wspomina Pan swojego pierwszego
promotora?
■ Moja praca magisterska dotyczyła herapatytu, substancji, która,
posiada właściwości dwójłomności światła. Obroniłem ją w 1936
roku i wkrótce potem rozpocząłem pracę w Katedrze Chemii
Fizycznej i Elektrochemii na Akademii Górniczej, która w 1949 roku została przemianowana na Akademię
Górniczo-Hutniczą. Po obronie nadal utrzymywałem
kontakt z prof. Bogdanem Kamieńskim. Podczas wojny
uczył w Szkole Chemicznej, mieszczącej się przy ul.
Olszewskiego, skąd przyszło jego przezwisko „Miś”,
które przyjęło się potem w środowisku. Może dlatego,
że profesor był dość tęgi i na ogół reagował na wszystko
niezbyt gwałtownie.

Pracę eksperymentalną miałem już prawie gotową jeszcze
przed wybuchem wojny. Poza
tym w latach 1936–1939 pracowałem w Katedrze Chemii
Fizycznej i Elektrochemii na
Akademii Górniczej, która
jednak nie miała uprawnień
do prowadzenia przewodów
doktorskich z chemii, więc
kierownik tej katedry, prof.
Adam Skąpski, jeszcze przed
wakacjami w 1939 roku rozmawiał z prof. Tadeuszem Estrei- Fotograﬁa wykonana przez Józefa
cherem w sprawie otwarcia Hurwica w 1968 r.
mojego przewodu doktorskiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor się zgodził, a ja przypomniałem mu to w 1944 roku. Pamiętał.
I tak, egzamin doktorski z fizykochemii zdawałem u prof.
Bogdana Kamieńskiego oraz prof. Tadeusza Estreichera, natomiast egzamin z fizyki – u prof. Konstantego Zakrzewskiego. Ze
względów konspiracyjnych zaświadczenie o zdanych egzaminach
i przyjęciu pracy zostało antydatowane na sierpień 1939 roku.
□ Za swojego największego mistrza uważa Pan prof. Adama
Skąpskiego – wychowanka prof. Bohdana Szyszkowskiego.
Czy pamięta Pan okoliczności, w jakich doszło do pierwszego
spotkania z prof. Skąpskim?
■ Podczas studiów trafiłem na jego wykład o neutronach. To
wystąpienie zrobiło na mnie wówczas tak wielkie wrażenie, że
zapragnąłem z nim pracować. Moje marzenie spełniło się, bo
w roku 1936 zostałem jego asystentem. Profesor Skąpski pod
koniec lat 20. lub zaraz na początku lat 30. odbył staż, między
innymi, w Sztokholmie u wybitnego metalografa i metalurga
szwedzkiego Karola Benedicsa. Po powrocie przeniósł się na
Akademię Górniczą i zajął się fizykochemią procesów hutniczych.
Był człowiekiem niezwykle inteligentnym, bystrym, błyskotliwym o wyjątkowej osobowości.
Trzy lata temu zabrałem się do odtworzenia jego biografii
z czasów wojny, a także po jej zakończeniu. W 1939 roku, podczas

□ Doktorat zrobił Pan na Tajnym Uniwersytecie...
■ Podczas wojny pracowałem w Miejskim Laboratorium
Chemicznym, które zajmowało się kontrolą żywności.
Cały czas jednak chciałem kontynuować badania naukowe jako główny nurt mojego życia. Dlatego też, kiedy
dowiedziałem się, że w trybie tajnym można zrobić
również doktorat, natychmiast podjąłem wyzwanie.

Prof. Adam Bielański przyjmuje gratulacje od rektora UJ prof. Franciszka Ziejki
z okazji 90. rocznicy swoich urodzin; Złota Sala Filharmonii Krakowskiej, 2002
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szczęście – udało mi się wówczas w Katedrze Chemii
Nieorganicznej stworzyć wspaniały zespół ludzi, w którym
pracowali: wybitny specjalista w dziedzinie fizykochemii
ciała stałego Jerzy Haber, a także Jerzy Dereń, Barbara
Grzybowska, Anna Sędzimirowa, Jerzy Stoch, Jerzy Słoczyński.
□ W 1962 roku zdecydował Pan jednak o powrocie na
Uniwersytet...
■ Po prof. Tadeuszu Estreicherze Katedrą Chemii Nieorganicznej kierował prof. Wiktor Jakób, twórca polskiej szkoły
chemii koordynacyjnej, poprzednio profesor Uniwersytetu
Lwowskiego. Przechodząc na emeryturę, zaproponował
Prof. Adam Bielański podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa
mi, żebym zajął jego miejsce. Przez dwa lata oscylowałem
Uniwersytetu Wrocławskiego, 28 lutego 2001
między dwiema uczelniami. Na Uniwersytet przeszedłem
ostatecznie w 1964 roku, utrzymując nadal przyjacielskie
próby przedostania się na Zachód, został złapany przez Sowietów
stosunki
z AGH.
i wywieziony do łagru w rejonie Komi. Wypuszczono go w lutym
Katedrę
na AGH przekazałem w dobre ręce, bo prof. Jerzemu
1942 roku. Potem pojechał do Kujbyszewa, a stamtąd w jakiś
Dereniowi.
W
tym samym czasie prof. Jerzy Haber tworzył Zakład
sposób został przetransportowany do Londynu. Ta podróż trwała
Katalizy
i
Fizykochemii
Powierzchni Polskiej Akademii Nauk,
dość długo, a droga wiodła, między innymi, przez Afrykę, którą
który
dziś
jest
znaczącym
w skali międzynarodowej ośrodkiem
był oczarowany. W Londynie pełnił funkcję wiceministra oświaty
badań
katalitycznych,
działającym
pod nazwą Instytut Katalizy
w rządzie emigracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława
i
Fizykochemii
Powierzchni
Polskiej
Akademii Nauk im. Jerzego
Mikołajczyka. Z takim bagażem doświadczeń do Polski po zakońHabera.
Jego
siedziba
znajduje
się
w nowoczesnym budynku
czeniu wojny nie miał po co wracać. Tułał się więc po świecie.
przy
ul.
Niezapominajek.
Niestety,
założyciel Instytutu zmarł
Gdy rząd Mikołajczyka przestał działać, parę miesięcy spędził
w
ubiegłym
roku.
w Szwecji, gdzie miał znajomych. Potem wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, pracował na uniwersytetach w Chicago, w stanie
□ Na Uniwersytecie Jagiellońskim również udało się Panu
Nebrasca i w Vermont. Podczas mojego pobytu w Stanach Zjedstworzyć świetny zespół, którym, notabene, kierował Pan
noczonych w 1960 roku chciałem się z nim skontaktować, ale
blisko dwadzieścia lat. Wokół jakich zagadnień koncentrowały
odpisał mi, że z ramienia Fundacji Forda wyjeżdża w najbliższym
się prace badawcze?
czasie do Afryki, do Nigerii. Wiadomo, że bardzo zasłużył się
tam przy organizacji szkolnictwa. Zmarł nagle w Lagos w 1968
■ W tej grupie, do której należeli profesorowie Krystyna Dyrek,
roku. W uznaniu jego zasług urządzono mu państwowy pogrzeb
Roman Dziembaj, Jerzy Datka, Mieczysława Najbar, dr Zofia
i pochowano na terenie szkoły, którą tam stworzył.
Kluz, zajmowaliśmy się katalizą heterogeniczną i fizykochemią
ciała stałego. Interesowaliśmy się własnościami chemicznymi
□ Po zakończeniu wojny, już jako doktor, rozpoczął Pan pracę
ciał stałych.
na Akademii Górniczej w Katedrze Chemii Fizycznej, którą
prowadził prof. Julian Kamecki.
■ To też był bardzo zdolny człowiek, habilitował się na UJ
tuż przez wojną. Współpracował, między innymi, z prof.
Skąpskim. 6 listopada 1939 roku został aresztowany
w ramach Sonderaktion Krakau i wywieziony do Sachsenhausen, a potem do Dachau. Wrócił ze zrujnowanym
zdrowiem. Po wojnie razem uruchamialiśmy Katedrę
Chemii Fizycznej AGH. Laboratoria i sale wykładowe
były wówczas kompletnie zniszczone, bo w budynku
Akademii Górniczej znajdowały się biura rządu Generalnego Gubernatorstwa. Wszystko zaczynaliśmy od zera.
Profesor Kamecki był kierownikiem tej Katedry. Zmarł
w 1955 roku.
W 1948 roku udało się mi pojechać na rok do Londynu na stypendium naukowe British Council do Imperial
College of Science and Technology. Po powrocie rektor
AGH Walery Goetel polecił mi, bym zajął się organizacją
nowego Wydziału Mineralnego, który potem funkcjonował jako Wydział Ceramiczny, a dziś działa pod nazwą:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Miałem
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Z prof. Krystyną Dyrek

□ Od 1983 roku jest Pan oficjalnie na emeryturze, ale nadal
pracuje Pan zawodowo.
■ Obecnie jestem zatrudniony w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, ale nadal utrzymuję
bardzo przyjazne relacje z Wydziałem Chemii UJ.
□ Wykłada Pan też czasem na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego?
■ Stałego wykładu nie mam. W Instytucie PAN prowadzę wykłady dla licealistów na Dzień Otwarty Instytutu i na Krakowski
Festiwal Nauki. Bardzo to lubię, ale tej przyjemności nie chcę też
odbierać moim młodszym koleżankom i kolegom.
□ Jakie cechy, Pana zdaniem, powinien posiadać dobry wykładowca chemii?
■ Powinien wiedzieć dokładnie, co chce przekazać, czego chce
nauczyć. W tym miejscu warto przywołać pewną zasadę, która
mówi, że nigdy nie wiadomo, jaką korzyść z wykładu ma student,
ale wykładowca ma ją na pewno, jeśli do swojego wystąpienia
dobrze się przygotuje.
Ważne jest, by nawet o skomplikowanych rzeczach umieć
mówić w sposób prosty. Lepiej jest zaczynać od opisu zjawiska,
a potem dopiero mówić o teorii.
Bardzo cenna jest również umiejętność komunikowania się
ze studentami, przekazywania im swojej pasji, a także poczucie
taktu w stosunku do tych młodych ludzi.
□ Czy, Pana zdaniem, można by coś ulepszyć w obecnym
programie studiów chemicznych na UJ?
■ Chemia powinna biec równolegle z fizyką. Tych dwóch dziedzin nauki nie powinno się sztucznie oddzielać. Przecież metody
badawcze, którymi posługuje się dziś chemia, takie jak, na przykład, spektroskopia, mikroskopia elektronowa, to metody, które
stworzyli fizycy, a chemicy ich używają.
□ W takim razie, w jakim kierunku, według Pana, powinna
rozwijać się chemia?
■ Większy nacisk powinno się kłaść na pogranicze chemii i fizyki, bo nie ma wyraźnej granicy pomiędzy tymi dyscyplinami
nauki. Zresztą na pograniczu chemii, fizyki i innych dyscyplin
– jak biologia czy medycyna – powstaje wiele bardzo ciekawych
zagadnień. Moja wnuczka, po studiach chemii na UJ, zrobiła
doktorat z biochemii medycznej w Barcelonie i teraz będzie pracować w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej Maxa Plancka
w Getyndze na tzw. postdoc, czyli stażu doktorskim.
Poza tym bardzo ważne jest, by rozszerzać współpracę
z przemysłem.
□ Czy może podać Pan jakiś spektakularny przykład takiej
współpracy?
■ Oczywiście. Jakieś trzy, cztery lata temu w Stanach Zjednoczonych powstał program gospodarki wodorowej, na realizację którego
kierowane są wielkie pieniądze. Amerykanie marzą bowiem, by

Prof. Adam Bielański w swoim domu

w niedalekiej przyszłości powszechnie mogły być używane samochody wodorowe. To dla nich sprawa niezmiernie istotna nie tylko ze
względu na skalę zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania
benzyny, ale również ze względu na bezpieczeństwo energetyczne
kraju. Benzyna wykorzystywana tam jako paliwo pochodzi przecież
z krajów arabskich.
Podczas spalania benzyny powstaje dwutlenek węgla, woda i różne połączenia siarki, które stanowią główne źródło zanieczyszczeń
atmosfery. Natomiast podczas spalania wodoru powstaje tylko woda
i trochę tlenku azotu. Ale jak spalić wodór w samochodzie? Otóż okazuje się, że najlepszym sposobem spalania wodoru jest wytworzenie
ogniwa, które przemienia wodór i tlen w wodę. Te ogniwa paliwowe
można dziś wbudować na przykład w autobus. Zresztą takie autobusy
jeżdżące „na wodorze” już istnieją. Problem jednak w tym, jak ciężkie
butle z wodorem wozić w samochodach osobowych. Po pierwsze,
powstaje więc kwestia odpowiedniego zmagazynowania wodoru,
a po drugie – stworzenia dostatecznie małego i sprawnego ogniwa,
które musi dostarczać prąd napędzający samochód.
Jest jeszcze jedna ważna sprawa: wodór jest dzisiaj drogi. Stąd
wniosek, że trzeba ulepszyć sposób jego produkcji, co oczywiście
wymaga energii. Musi to zatem być energia jądrowa, która nie
zanieczyszcza powietrza.
W Polsce badania tego typu prowadzą, między innymi, naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej.
□ Pełnił Pan w swoim życiu wiele różnych funkcji: był Pan
prorektorem UJ do spraw naukowych, od 1968 roku dyrektorem Instytutu Chemii UJ, powstałego z katedr chemicznych
wchodzących w skład dawnego Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego. Proszę powiedzieć, z czego jest Pan
najbardziej dumny?
■ Dużą satysfakcję dawało mi prowadzenie Komitetu Chemii
Polskiej Akademii Nauk w latach 1966–1978, w której przez
kilka lat pełniłem funkcję wiceprezesa. Wspominam też swój
udział w tworzeniu Polskiej Akademii Umiejętności po roku 1980.
Najbardziej jednak cenię sobie to, że na mojej drodze naukowej
spotkałem wyjątkowych ludzi, takich jak Adam Skąpski, Jerzy
Dereń, Jerzy Haber, Kazimierz Gumiński, Krystyna Dyrkowa
oraz jej uczeń, a obecny profesor Zbigniew Sojka. Cieszę się,
że mogłem z nimi współpracować.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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yjątkowe uzdolnienia Maria okazywała od dziecka. Mając cztery
lata, umiała czytać, a doskonała pamięć
sprzyjała nauce obcych języków, historii
i literatury. W młodości nie wiedziała,
co naprawdę chciałaby robić. Myślała,
że, tak jak rodzice, zostanie nauczycielką. Pasjonowała ją literatura, socjologia
i wiedza ścisła.
W 1890 roku po raz pierwszy uzyskała
dostęp do pracowni – małego laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
Kierownikiem pracowni fizycznej był
tam jej kuzyn Józef Boguski, były asystent Mendelejewa. Tam, pod okiem prof.
Napoleona Milicera, opanowała podstawy
jakościowej i ilościowej analizy chemicznej oraz analizy minerałów i zetknęła się
z pracą naukowo-badawczą.
Próbowałam różnych doświadczeń
opisanych w podręcznikach fizyki i chemii.
Niekiedy dodawał mi otuchy jakiś drobny
sukces. Kiedy indziej znów wpadałam
w głęboką rozpacz z powodu wypadków
i błędów, wynikających z mojego braku
doświadczenia. Na ogół jednak wiedziałam, że postępy nie mogą przychodzić
ani szybko, ani łatwo; te pierwsze próby
utrwaliły we mnie zamiłowanie do badań

eksperymentalnych z dziedziny
fizyki i chemii.
W 1891 roku panna Skłodowska wyjechała do Paryża na studia.
Rozpoczęła je na Sorbonie jako
jedna z 23 kobiet w grupie 1825
studentów. Mieszkała u siostry,
ale później, by nie tracić czasu
i pieniędzy na codzienne dojazdy,
przeprowadziła się bliżej uczelni.
Oszczędzała na wszystkim, niedojadała,
niedosypiała, nie miała czasu na towarzyskie
spotkania. Zimą uczyła się głównie w bibliotece; w domu było tak zimno, że woda
zamarzała w miednicy.
Wszystko, co widziałam nowego i czego
się uczyłam, zachwycało mnie. Było to jakby
objawienie nowego świata, świata wiedzy, do
którego nareszcie otwarto mi wolny dostęp.
Po dwóch latach ciężkiej pracy uzyskała
licencjat z fizyki z pierwszą lokatą. W wakacje
wróciła do Polski i martwiła się o fundusze na
dalsze studia. Dostała stypendium Aleksandrowiczów i znowu wyjechała. Stypendium
to, ku zdziwieniu fundatorów, zwróciła w całości, gdy zaoszczędziła trochę pieniędzy, by
służyło innym potrzebującym.
W roku 1894 otrzymała licencjat
z matematyki, tym razem z drugą lokatą.

Gabinet Marii Skłodowskiej-Curie
w Muzeum Curie w Paryżu
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W

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
– KOBIETA NIEZWYKŁA

Zgodnie z wcześniejszymi zamiarami
wróciła do Polski i próbowała znaleźć
pracę w laboratoriach fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet
w nieistniejącej na mapie Polsce nie
był wówczas sławny na świecie, ale
ludzie tam pracujący byli bardzo światli.
Skroplono w Krakowie tlen i azot, a krakowscy fizycy i chemicy współpracowali
z najlepszymi laboratoriami w Heidelbergu, Londynie i Paryżu. Panna Maria udała
się na rozmowę do ówczesnego dziekana
Wydziału Filozoficznego, fizyka, profesora Augusta Witkowskiego.
Kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze nie mogły wtedy nawet studiować, a co dopiero pracować. W roku
1890 ówczesny rektor UJ prof. Edward
Korczyński otrzymał z uniwersytetu
miasta Nowy Jork pismo z zapytaniem, co
zostało zrobione indywidualnie przez jakiego Profesora lub Profesorów w Waszej
instytucji w celu przypuszczenia kobiet do
wykładów, kursów albo jakich specjalnych
nauk, w którym z wydziałów i czy stopnie
były kiedy udzielane kobietom przez Wasz
Uniwersytet [...]. W odpowiedzi napisano,
że tą sprawą w Krakowie nikt z uczelni
oficjalnie się nie zajmował i nic oficjalnie
nie zrobiono (AUJ, S II 673).
Dopiero w roku akademickim
1894/1895 na skutek licznych podań
kandydatek trzy studentki (farmaceutki)
zostały „przypuszczone” do wysłuchiwania wykładów na UJ. Profesor Odo
Bujwid, znany bakteriolog i społecznik,
tak opisuje w pamiętnikach – listach do

rzyciela pogrążonego w swoich myślach.
Okazał mi prostą serdeczność i wydał się
bardzo sympatyczny.
Wróciła więc do Francji, gdzie czekał
na nią zauroczony inteligencją młodej Polki
Piotr. Pobrali się w lipcu 1895 roku.
Nie miałam na sobie żadnej nadzwyczajnej sukni ślubnej i tylko garstka przyjaciół była obecna na ceremonii. [...] Nie
chcieliśmy nic więcej, jak niewielkiego kąta,
w którym można by mieszkać i pracować.
Pani Curie pracowała w laboratorium
męża i prowadziła dom. Piotr badał kryształy, a ona pracowała nad własnościami
magnetycznymi stali. Gdy urodziła córkę,
godziła pracę naukową z obowiązkami
macierzyńskimi.
Łatwo zrozumieć, że nie było w naszym
życiu miejsca dla stosunków światowych. Widywaliśmy tylko trochę przyjaciół, podobnych
do nas pracowników naukowych, z którymi
rozmawialiśmy w domu lub w ogrodzie, podczas gdy ja coś szyłam dla naszej córeczki.
W końcu 1897 roku Marię zainteresowały
badania Henri’ego Becquerela. Zauważył
on, że sole uranu, nawet przechowywane
w ciemnym miejscu, wysyłają szczególny
rodzaj promieni, które – w przeciwieństwie do
zwykłych promieni świetlnych – przenikają
przez czarny papier i rozbrajają elektroskop.
Świat zafascynowany był odkrytymi nieco
wcześniej promieniami Roentgena i promienie Becquerela nie wzbudzały zainteresowania. Nawet on przestał się nimi zajmować.
Maria postanawia przebadać dokładniej rudy uranu. Chce wiedzieć, czy tylko
A. Rafalska-Łasocha

żony nieudaną próbę otrzymania posady
przez pannę Skłodowską w Krakowie:
Pamiętam, jak ją żegnałaś przed jej wyjazdem do Paryża, gdy nie mogła otrzymać miejsca asystentki przy Katedrze
Fizyki u Witkowskiego. Stoi zapłakana
przy naszym stole jadalnym na Studenckiej. Obie użalacie się na głupi los, który
nie pozwala kobiecie na pracę na uniwersytecie [...]. Mówisz do niej:
– Niech Pani, panno Mario, będzie
spokojna i jedzie tam, gdzie lepiej potrafią
ocenić Pani zdolności i naukę. Zrobi tam
Pani na pewno dużo dobrego dla siebie
i dla kraju, który teraz nie umie docenić
Pani, jak należy.
Gdzie indziej, nawet znacznie później,
nie było lepiej. Pracującej z Otto Hahnem
w Berlinie Lise Meitner (1878–1968)
pozwolono na urządzenie laboratorium
w piwnicy instytutu chemii, a dyrektor
instytutu, łamiąc panujące zwyczaje, pozwolił Lise pracować, ale musiała używać
osobnego wejścia i nie wolno jej było
wchodzić na wyższe kondygnacje, gdzie
kobiety mogły tylko sprzątać.
Sławna matematyczka Emmy Noether
(1882–1935) pracowała z ojcem, ale bez
oficjalnego zatrudnienia i, naturalnie, bez
pensji. W 1915 roku przeniosła się do
Getyngi – ówczesnego centrum matematyki, ale tamtejsi profesorowie absolutnie
nie zgodzili się na zatrudnienie kobiety.
Zatrudniono ją oficjalnie dopiero w 1923
roku, jednak również bez wynagrodzenia.
Gdy była u szczytu sławy, w 1933 roku –
musiała odejść. Tandem w osobach
Hitlera i Goebbelsa był zdania, że na
uniwersytetach miejsca dla kobiet nie
ma, emancypacja to żydowski wymysł,
a kobiety powinny być piękne i rodzić
dużo dzieci.
Przełom XIX i XX wieku to jeszcze nie
czas, by kobieta w Krakowie mogła pracować naukowo. Choć profesor Witkowski
był pannie Marii bardzo życzliwy, a ona
miała dla niego ogromny szacunek (dowodem są jej późniejsze listy i dokumenty,
a także egzemplarz pracy doktorskiej z jej
osobistą dedykacją podarowany Witkowskiemu), nie było szans na zatrudnienie jej
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Będąc jeszcze w Paryżu, za sprawą
prof. Wierusza-Kowalskiego Maria poznała francuskiego fizyka Piotra Curie
(1859–1906).
Zauważyłam poważny i miły wyraz jego
twarzy, a także pewien pozór zaniedbania
w jego wysokiej postaci, cechujący ma-

uran emituje te nieznane promienie? Czy
są inne substancje, które zachowują się
podobnie? Wkrótce stwierdza, że podobne
własności ma też tor. W minerałach toru
i uranu natężenie wysyłanego promieniowania nie jest proporcjonalne do ich
zawartości. Jest znacznie większe.
Sprawdziłam starannie ten uderzający fakt i nie mogłam wątpić, że jest
prawdziwy. Zastanawiając się nad jego
przyczyną, jedno tylko widziałam wyjaśnienie, a mianowicie, że musi istnieć w tych
minerałach jakaś substancja nieznana,
a bardzo czynna.
Pani Curie nie łudziła się, że w dobrze
zbadanych minerałach uranu znajdzie dużą
ilość nowego chemicznego pierwiastka.
W miarę postępów w badaniach wiedziała,
że jest go o wiele mniej, niż myślała wcześniej. Wynikał stąd jednak wniosek, że jego
aktywność promieniotwórcza musi być naprawdę ogromna. Do pracy dołączył Piotr.
Czy wytrwalibyśmy w pracy, gdybyśmy
wiedzieli o rzeczywistej zawartości ciała,
którego szukaliśmy, tego nikt już dziś nie
odgadnie. To jedno można tylko powiedzieć, że postęp naszej pracy utrzymywał
nas w niesłychanym napięciu badawczym,
chociaż trudności piętrzyły się coraz bardziej. [...] Nie znaliśmy z początku żadnej
z fizycznych ani chemicznych własności
nieznanej substancji, wiedzieliśmy tylko,
że wysyła promienie, więc za pomocą tych
promieni szukać jej należało.
Po kilku miesiącach z blendy smolistej
wydzielili substancję, która wykazywała

Laboratorium w Muzeum Curie w Paryżu
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Po przeszło trzech latach Curie otrzymała ją jednak wspólnie z mężem
pracy otrzymali kilka decygra- i Henri Becquerelem.
mów soli radu, co wystarczało,
Z nagrodą przyszła sława. Z nią łatwiej
by oznaczyć jego ciężar atomo- było zdobywać pieniądze na badania, ale –
wy. Natężenie promieniowania przerwanie naszej dobrowolnej samotnośbyło tak duże, że elektrycz- ci było prawdziwym cierpieniem, miało
na aparatura szalała. Maria wszelkie cechy klęski, było poważnym
z charakterystyczną dla siebie zamachem na porządek naszego życia –
sumiennością i precyzją, po pisała.
kilka razy powtórzonych obliŻycie zdawało się pomału stabilizować.
czeniach, wyznaczyła ciężar ato- W wolnych chwilach jeździli na rowerowe
mowy radu: 225,93. Wreszcie wycieczki do lasu Port-Royal. Przywozili
miała wymagany przez naukę bukiety jaskrów i kwitnącej tarniny, i cieszyli
dowód jego istnienia!
się z każdej spędzonej razem chwili. Czasem
Do otrzymania metaliczne- zdarzało im się pójść do restauracji na spotgo radu potrzeba było jeszcze kanie Towarzystwa Fizycznego, choć woleli
wielu ton surowca i kilku lat być w domu lub w laboratorium.
pracy. Wydzieliła go w 1910
19 kwietna 1906 roku pod kołami ciężroku. Polonu, którego zawar- kiego konnego wozu zginął Piotr. Po tragedii
tość w rudach uranowych była Maria przez długie miesiące trwała zawieznikoma, w metalicznej postaci szona między światem żywych i umarłych.
wyodrębnić jej się wówczas nie Zbyt skryta, by pokazać swą rozpacz, nie
udało. Otrzymano go później płakała, nie żaliła się i nie zwierzała nikomu
z nocnych koszmarów. Nie pozwalała się
w jej laboratorium.
W czerwcu 1903 roku Ma- pocieszać ani użalać nad sobą. Kiedy po
Pomnik Marii i Piotra Curie w Instytucie Radowym
ria obroniła pracę doktorską pogrzebie rząd zaproponował stałą pensję dla
Badanie ciał radioaktywnych. wdowy i sierot po Piotrze Curie (druga córka,
Był
to
prosty
opis sposobu, w jaki wspól- Ewa, urodziła się w grudniu 1904 r.), zdecharakterystyczne cechy chemiczne i była
nie
z
Piotrem
oraz z pomocą Gustave’a cydowanie odmówiła: – Nie przyjmę żadnej
dużo aktywniejsza od uranu. W lipcu 1898
Bemonta
i
André
Debierne’a odkryła rad – pensji. Jestem dość młoda, by zapracować
roku ogłosili odkrycie polonu. Wkrótce
pierwiastek,
który
stał się początkiem ery na siebie i na dzieci – twierdziła.
stwierdzili, że w blendzie był jeszcze
atomu.
Władze Sorbony zaproponowały jej
jeden nowy pierwiastek. W grudniu
Do
Nagrody
Nobla
w
1903
roku
jej
przejęcie
wykładów po mężu. Otrzymała
donieśli o odkryciu radu. Dokonali tego
kandydatura
nie
została
zgłoszona.
Dzięki
stanowisko
płatne i stałe. Za prace badawcze
tylko dzięki analizie własności wysyłania
interwencji
Piotra
i
innych
uczonych
pani
nie
otrzymywała
dotąd wynagrodzenia.
promieni przez nieznane substancje. Dzięki tym własnościom polon i rad można
było odróżnić od bizmutu i baru, z którymi były w bardzo niewielkich ilościach
zmieszane.
Wyodrębnienie ich w czystej postaci
wymagało wielu ton surowca. Państwo
Curie nie mieli na to ani pieniędzy, ani
laboratorium, ani nikogo, kto chciałby im
pomóc. Praca była ciężka i wyczerpująca
fizycznie.
Uczucie rozczarowania przychodzące
czasem po jakimś niepowodzeniu w pracy
mijało szybko, ustępując miejsca świeżemu
napływowi energii. Rozkoszne też przeżywaliśmy chwile, przechadzając się dookoła
szopy i rozprawiając o naszej pracy. Jedna
z naszych rozrywek w owym czasie – to
przychodzenie do pracowni wieczorem.
Dostrzegaliśmy wtedy ze wszystkich stron
słabo mieniące się zarysy szkieł i torebek,
w których mieściły się nasze preparaty. Był
to widok naprawdę cudowny i zawsze dla
nas nowy. Żarzące się rurki wyglądały jak
nikłe czarodziejskie światełka.
Przyrządy używane przez Marię Skłodowską-Curie w badaniach substancji promieniotwórczych

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Starała się być dobrą matką. Chodziła
z córkami na spacery, pilnowała, by gimnastykowały się, pływały i czas spędzały
na świeżym powietrzu. Chcąc je uchronić
przed wspomnieniami tragedii z dzieciństwa, nie mówiła z nimi o ojcu. Choć
córek nie rozpieszczała, były między nimi
bardzo ciepłe relacje. Słodka, Kochane Me –
tak nazywały ją córki w listach, które,
przewiązane wstążeczką od cukierków,
zachowała do końca życia.
Owdowiała, samotna młoda kobieta szukała schronienia w pracy. Wydała zebrane,
uporządkowane i poprawione Dzieła Piotra
Curie, i pracowała nad utworzeniem prawdziwego laboratorium, o którym marzyli
z Piotrem. W 1910 roku otrzymała wreszcie
metaliczny rad.
By wzmocnić swoją naukową pozycję,
co ułatwiłoby urządzenie prawdziwego laboratorium, zdecydowała się kandydować
do Francuskiej Akademii Nauk. Niestety,
bez powodzenia. We francuskiej prasie pojawiły się oszczercze zarzuty, dotyczące jej
prywatnego życia. Była zdruzgotana.
Pod koniec 1911 roku ze Sztokholmu
przyszła wiadomość o przyznaniu jej drugiej
Nagrody Nobla. Pomimo sugestii, że w jej
kłopotliwej sytuacji nie powinna jechać po
odbiór nagrody, zdecydowanie się temu sprzeciwiła. Do Sztokholmu pojechała i spotkała
się tam z bardzo życzliwym przyjęciem.
Pomimo tylu przeszkód, które jako
kobieta musiała pokonać, Maria Skłodowska-Curie wyraźnie pokazała światu, że płeć
nie warunkuje intelektualnych możliwości.
Jako pierwsza kobieta zdała egzaminy
wstępne na Wydział Fizyki i Chemii Sorbony. W rankingu „New Scientist” uznana
została za najwybitniejszą i najbardziej
inspirującą kobietę – uczoną wszech czasów. Otrzymała dwie Nagrody Nobla i była
pierwszą kobietą profesorem Sorbony. Zapraszano ją na Konferencje Solvayowskie –
spotkania najtęższych umysłów świata,
działała w Międzynarodowej Komisji
Współpracy Intelektualnej przy Lidze
Narodów. Cierpliwością, wewnętrznym
spokojem i wytrwałością w dążeniu do
celu udowodniła, że kobiety, jeśli natura
obdarzy je otwartym umysłem, a one chcą
ten dar wykorzystać, pracują naukowo nie
gorzej od mężczyzn. Wystarczy im tego nie
utrudniać.

Maria Skłodowska-Curie w trakcie zwiedzania fabryki radu w Pittsburgu, 1921 r.

Alicja Rafalska-Łasocha
W przygotowaniu tekstu korzystałam z biblioteki
Stacji Naukowej PAN w Paryżu.
Cytaty pochodzą z książki „Maria Skłodowska-Curie. Autobiografia”, Warszawa 1959.

Kopia dyplomu doktora honoris causa przyznanego Marii Skłodowskiej-Curie przez UJ
na wniosek Wydziału Filozoﬁcznego
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ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNE
MATERIAŁY POLIMEROWE
P

rzedmiotem mojego zainteresowania
są polimery, w szczególności tzw.
zaawansowane funkcjonalne materiały
polimerowe i hybrydowe. Za wyniki
badań tej problematyki w 1998 roku
zostałam uhonorowana nagrodą rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laur
Jagielloński w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych, którą w dniu święta
Uniwersytetu odebrałam z rąk ówczesnego rektora UJ prof. Aleksandra Koja.
Ponieważ od tego wydarzenia minęło już
13 lat, warto przeanalizować kierunki
rozwoju tego obszaru badawczego na
Uniwersytecie Jagiellońskim i skonfrontować je z trendami światowymi.
Zacznijmy zatem od obserwacji, że
chemia polimerów, podobnie jak wiele
nauk przyrodniczych, przeżywa obecnie
okres dynamicznego i niezwykle owocnego rozwoju. Wśród wielu czynników
wpływających na ten stan rzeczy wskazać
warto na te, które wynikają z samej natury
tej dziedziny wiedzy, a w szczególności
z jej interdyscyplinarnego charakteru.
Sprawia to, że czerpie ona w swym rozwoju

z osiągnięć i wiedzy, a także odpowiada
na oczekiwania formułowane przez wiele
innych dyscyplin – medycyny, farmacji,
biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, aż po inżynierię materiałową i nanotechnologię. By zrozumieć podłoże tych
interakcji, trzeba zwrócić uwagę na fakt,
że podstawowym obiektem badawczym
chemii polimerów są wielkocząsteczkowe
naturalne i syntetyczne, związki chemiczne
(gr. poli – wiele, meros – część), stanowiące
podstawowe elementy składowe organizmów żywych, takie jak kwasy nukleinowe, białka, węglowodany, ale także cała
gama rozmaitych układów syntetycznych,
obecnych w większości przedmiotów codziennego użytku. Niezwykle bogata paleta
indywiduów chemicznych zaliczanych do
grupy określanej mianem polimerów,
duże możliwości i relatywna łatwość modyfikacji ich struktury, różnorodność ich
architektury i możliwych topologii, ich
„plastyczność” chemiczna i termiczna,
możliwość uzyskiwania mieszanek (blend)
czy układów hybrydowych to tylko niektóre cechy sprawiające, że powstają na ich

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów

Maria Nowakowska
Nagroda Rektora UJ
Laur Jagielloński
w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych 1998

bazie różnorodne, interesujące materiały.
W niniejszym artykule zasygnalizowanych
zostanie jedynie kilka wybranych typów,
głównie tych, które znajdują się w obszarze
zainteresowań badawczych kierowanego
przez mnie Zespołu Nanotechnolgii Polimerów i Biomateriałów (ZNPB), a które
mogą być potencjalnie użyteczne w nanotechnologii i nanomedycynie.
Wśród materiałów dla potrzeb biomedycznych wyróżnić można te, które są
wykorzystywane w diagnostyce (obrazowanie, sensory, analityka), oraz te, które
pełnią istotną rolę w procesie leczenia (elementy urządzeń, różnego typu terapeutyki,
rusztowania do hodowli komórkowych).
W diagnostyce medycznej coraz większą rolę odgrywa proces obrazowania
biologicznego. Obecnie stosowane metody
obrazowania (optyczne, magnetyczny
rezonans jądrowy MRI, PET czy ultradźwięki) dostarczają głównie informacji
dotyczących szczegółów anatomicznych
badanego narządu lub jego funkcjonowania
na poziomie mikroskopowym. Rozwój
nowych metod zmierza do umożliwienia

Obrazowanie
techniką
SEM

Nanocząstki silikonowe – zdjęcia obrazu uzyskanego przy użyciu
mikroskopu elektronowego

prowadzenia w sposób bezpieczny i nieinwazyjny tych obserwacji na poziomie
molekularnym, w czasie rzeczywistym,
w żywym organizmie, czyli w warunkach
in vivo. Metody te bazują na wykorzystaniu
związków chemicznych pełniących funkcję
sond umożliwiających prowadzenie obserwacji. Zastąpienie stosowanych dotychczas
niskocząsteczkowych połączeń przez układy otrzymane w wyniku kowalencyjnego
przyłączenia do łańcucha polimerowego
(koniugaty) czy micele lub matryce polimerowe, w których solubilizowane są
cząsteczki sond molekularnych, pozwala
na przedłużenie czasu ich przebywania
w organizmie, zwiększenie poziomu czułości, selektywności, obniżenie toksyczności,
a zatem podniesienie poziomu bezpieczeństwa tych technik. ZNPB prowadzi
badania nad stabilnymi i bezpiecznymi
wielofunkcyjnymi sondami molekularnymi
o rozmiarach nanometrycznych (poniżej
100 nm), opłaszczonymi ultracienkimi
warstwami utworzonymi z polimerów naturalnych, które, wprowadzone do organizmu pacjenta, pozwalałyby na prowadzenie
jednoczesnej obserwacji przy użyciu kilku
komplementarnych metod badawczych.
Dzięki możliwości łatwej funkcjonalizacji
łańcucha polimerowego tak otrzymane
sondy poddawane są dalszej modyfikacji
polegającej na przyłączeniu tzw. ligandu
powinowactwa, na przykład przeciwciała,
peptydu, co umożliwia ich dotarcie i lokalizację w określonym, pożądanym miejscu

w organizmie, a zatem zapewnia specyficzność jej działania. Proces ten określa
się często mianem „adresowania” sondy.
Pokrewnym nurtem badawczym są studia
nad materiałami niezbędnymi do konstrukcji biosensorów. Prowadzone przez
nas prace doprowadziły do otrzymania nowych, trwałych materiałów drukowanych
molekularnie, pozwalających na efektywną
i wysoce selektywną detekcję i separację
biomolekuł, na przykład nukleotydów,
cholesterolu czy insuliny.
Jakkolwiek polimery, szczególnie pochodzenia naturalnego, stanowią jeden
z pomocniczych składników wielu leków,
to dopiero od niedawna postrzega się je jako
istotny czynnik pozwalający na znaczącą
poprawę działania substancji biologicznie
aktywnej. Dotyczy to w szczególności
polepszenia biodostępności, optymalizacji
dawki stosowanego leku, ograniczenia jego
działań ubocznych, zmniejszenie uciążliwości terapii, szczególnie w przypadku chorób
przewlekłych. Uważa się, że stanie się to
możliwe, gdy lek będzie docierał do miejsca,
w którym jego obecność jest pożądana i jego
stężenie osiągnie tam odpowiedni poziom,
czyli będzie w zakresie tzw. okna terapeutycznego dla danego leku. ZNPB prowadzi
wielokierunkowe badania nad nowymi nośnikami i sposobami podawania leków (zarówno substancji niskocząsteczkowych, jak
i białek). Wśród nowych nośników leków na
uwagę zasługują otrzymane przez nas dobrze
zdefiniowane nanokapsuły i nanosfery siliko-

nowe, hydrożelowe „inteligentne” (wrażliwe
na bodźce zewnętrzne) nano/mikrocząstki
sporządzone z polimerów naturalnych,
micele polimerowe, koniugaty polimer–lek
czy celowo stabilizowane pęcherzyki surfaktantowe i liposomalne. Doskonaląc sposób
administrowania leków, opracowaliśmy
preparaty hybrydowe, składające się z koniugatu substancji biologicznie aktywnej
przyłączonej kowalencyjnie do łańcucha
biozgodnego/biodegradowalnego polimeru
i zsolubilizowanej w biwarstwie liposomu.
Tak otrzymane preparaty charakteryzują się
wyjątkowo wysoką biodostępnością i aktywnością biologiczną. Za przykład posłużyć
może seria dobrze zdefiniowanych hybrydowych fotouczulaczy dla potrzeb terapii fotodynamicznej (PDT). Układy te złożone są
z porfiryny kowalencyjnie przyłączonej do
łańcucha poli(glikolu etylenowego) (PEG)
i zsolubilizowanej w biwarstwie lipidowej
liposomu. Badania aktywności biologicznej
in vitro wykazały, że fotouczulacze te bardzo
efektywnie wnikają do błony komórkowej
komórek nowotworowych, wykazują znikomą cytotoksyczność i bardzo wysoką
fototoksyczność. Obecnie prowadzone są
badania nad „adresowaniem” tych układów
hybrydowych.
Otrzymaliśmy także porowate mikrosfery hydrożelowe umożliwiające
uzyskanie pożądanego profilu uwalniania
substancji terapeutycznej, a także jej
przedłużone dostarczanie, co może być
użyteczne w leczeniu chorób przewlekłych.
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Nanocząstki alginianowo-chitozanowe – zdjęcie obrazu uzyskanego w mikroskopii elektronowej

Zsyntetyzowaliśmy też mikrocząstki wrażliwe na kwasowość środowiska, pozwalające planować dostarczenie substancji leczniczych do określonego odcinka przewodu
pokarmowego. Problemem powiązanym
ściśle z dostarczaniem leków jest także
konieczność opracowania preparatów i metod szybkiego i kontrolowanego usuwania
ich nadmiaru. Prowadząc badania nad tym
zagadnieniem, zespół opracował nowe,
bazujące na polisacharydach, preparaty do
kontrolowanego i efektywnego usuwania
heparyny (także drobnocząsteczkowej),
antykoagulantu stosowanego w kardiochirurgii. Oczekuje się, że stanowić one mogą
alternatywę dla stosowanego obecnie,
a obarczonego licznymi wadami, antagonisty heparyny – siarczanu protaminy.
Kolejnym obszarem badań biomedycznych, w którym polimery nabierają coraz
większego znaczenia, jest terapia regeneracyjna i transplantologia. Jej istotnym
elementem jest hodowla komórek lub tkanek
poza organizmem pacjenta, a następnie ich
wszczepianie lub kontrolowana ich hodowla
w organizmie pacjenta. W obu przypadkach
konieczne jest zapewnienie komórkom odpowiedniego podłoża, określanego mianem
rusztowania. Zespół otrzymał kilka różnych
rodzajów (odpowiednio dopasowanych
do potrzeb określonych typów komórek),
rusztowań do hodowli komórek. Materiały
te różniły się rodzajem użytego materiału,
morfologią, strukturą powierzchni, stabilnością, trwałością, wrażliwością na bodźce
zewnętrzne, biodegradowalnością. Badania
biologiczne wykazały ich przydatność do
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hodowli komórek rogówki oka, komórek
nabłonka jamy ustnej i komórek kości.
Bardzo obiecujące wyniki uzyskano także,
stosując nowatorskie podejście – bazujące na
wykorzystaniu jako podłoży hodowlanych
otrzymanych przez nasz zespół polimerów
drukowanych molekularnie, materiałów nanostrukturalnych oraz termoczułych. Zespół
zaproponował także nowatorską metodę
bioseparacji i ochrony komórek opartą na
kontrolowanym opłaszczaniu komórek
otrzymaną in situ nanosiateczką polimerową
zapewniającą immunoizolację przy jednoczesnym zabezpieczeniu, niezbędnych dla
ich życia, procesów transportu substancji
odżywczych i wymiany gazowej. Wyniki
badań biologicznych wskazały kierunek
optymalizacji procedury zarówno jeśli
chodzi o typ materiałów, metod ich syntezy, jak i technikę zabezpieczania obiektów
biologicznych. Opracowana metoda może
być użyteczna w transplantologii, ale także
w tzw. bankowaniu komórek i przechowywaniu żywych obiektów biologicznych
w niskich temperaturach.
Polimery stosowane są także szeroko
jako elementy aparatury i urządzeń medycznych. Jednym z problemów związanych z ich
użyciem jest niepożądana adhezja białek
i bakterii, skutkująca tworzeniem trudnych
do usunięcia i groźnych dla zdrowia pacjenta
filmów bakteryjnych, tzw. biofilmów. W wyniku modyfikacji polimerów naturalnych
(chitozan, celuloza) oraz syntezy układów
zawierających jednostki powtarzalne charakterystyczne dla polimerów naturalnych
(elastynopodobne) zespół zsyntetyzował

materiały, z których udało się otrzymać
nanostrukturalne filmy (pokrycia) o właściwościach antyadhezyjnych.
Realizacja przedstawionych powyżej
badań jest możliwa dzięki zaangażowaniu
w nie dobrze przygotowanego zespołu, którego członkowie posiadają wiedzę i kompetencje w zakresie syntezy organicznej,
chemii fizycznej, technik obliczeniowych,
oraz dzięki owocnej współpracy z kilkoma
krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi kierowanymi przez wybitnych
specjalistów z zakresu medycyny, farmacji,
biologii, biochemii i biotechnologii. Znaczna część tych badań finansowana jest ze
środków strukturalnych UE, pozyskanych
w ramach koordynowanego przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej programu TEAMPOLYMED/2008-2/6 oraz w ramach projektu POIG.01.01.02-00-069/09.
Drugim, nie mniej ważnym, choć
z konieczności jedynie zasygnalizowanym tutaj, obszarem prowadzonych przez
zespół badań są prace nad materiałami
polimerowymi dla potrzeb nanotechnologicznych. Jeden z tych nurtów badawczych
doprowadził do opracowania serii fotokatalizatorów polimerowych i hybrydowych,
użytecznych do prowadzenia wielu reakcji
chemicznych, w tym tych pozwalających
na oczyszczanie wód z uciążliwych substancji chemicznych. Realizowane są także
prace nad otrzymaniem nowej generacji
membran wykorzystywanych w procesach
ultrafiltracji. Zespół posiada już spore doświadczenie i pewne sukcesy w badaniach
nad materiałami polimerowymi dla potrzeb
fotowoltaicznych. Doskonalone są także
metody i techniki syntezy i badań nowych,
dobrze zdefiniowanych materiałów polimerowych. Realizowana przez zespół
tematyka badawcza wpisuje się w główne
trendy światowych badań z zakresu chemii
polimerów. Wyniki prowadzonych badań
stały się przedmiotem około 200 oryginalnych publikacji naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, dużej liczby
prezentacji konferencyjnych (w tym wielu
wykładów przedstawionych na zaproszenie
organizatorów konferencji), trzech patentów
(USA, Kanada, Polska) i jedenaście zgłoszeń
patentowych (Unia Europejska, Polska).
Zespół uczestniczy efektywnie w rozwoju
kadry naukowej – dwóch jego członków
uzyskało stopień doktora habilitowanego,
osiemnaście osób uzyskało stopień doktora
nauk chemicznych, duża grupa doktorantów
prowadzi badania zmierzające do przygotowania prac doktorskich.

POJĘCIA CHEMICZNE
W UJĘCIU TEORII INFORMACJI
W

chemii zrozumienie i interpretacja
struktury elektronowej cząsteczek
oraz ich preferencji w reakcjach chemicznych często wymaga przetworzenia
znanych molekularnych rozkładów elektronowych, wyznaczonych teoretycznie lub na
drodze eksperymentalnej, w hipotezy sformułowane w języku takich intuicyjnych
pojęć chemicznych, jak atomy związane,
grupy funkcyjne, reagenty oraz wiązania
chemiczne, wyznaczające sieć połączeń
atomów w cząsteczce (AIM). Chemia jest
rzeczywiście nauką o otwartych podukładach, które w dużym stopniu zachowują
swoją tożsamość w różnych otoczeniach.
Definicja takich niezmienników molekularnych nie jest jednak precyzyjna dla
zadanego stanu układu molekularnego.
Kluczowym dla teorii chemii jest więc
taki opis fragmentów molekularnych, który
zapewniłby maksymalną ich obiektywność
oraz spełnienie przez nie podstawowych
własności wymaganych od wzajemnie
otwartych, równowagowych części składowych cząsteczki, z atomami tylko nieznacznie zdeformowanymi w ich sferze
walencyjnej w ich „promowanych” stanach
walencyjnych. Trzeba bowiem podkreślić,
że takie pojęcia chemiczne jak atomy
związane i wiązania chemiczne nie są jednoznacznie określone przez odpowiadające
im operatory w mechanice kwantowej. Tak
więc różne kryteria podziału molekularnej
gęstości elektronowej prowadzą do różnych definicji atomów związanych, a różne
detektory wiązań chemicznych i miary ich
krotności dają niekiedy sprzeczne chemiczne diagnozy struktury elektronowej. Ostatecznie te ważne dla chemii pojęcia należą
do kategorii noumenonów Kanta.
Pojęcia i metody teorii informacji
(IT) Fishera i Shannona stanowią solidną
podstawę bardziej obiektywnej interpretacji chemicznej molekularnych gęstości
elektronowych, poprzez atomy związane,

krotności łączących je wiązań chemicznych
oraz odpowiednie miary ich składowych:
kowalencyjnej i jonowej. Kluczową rolę
w obiektywnym określeniu fragmentów
molekularnych odgrywają w tym ujęciu
entropowe zasady wariacyjne IT, zawiera-

Roman F. Nalewajski
Nagroda Rektora UJ
Laur Jagielloński
w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych 2000

że IT pozwala sformułować atrakcyjną,
entropowo-informacyjną interpretację
struktury elektronowej cząsteczek oraz
ich fragmentów, dostarczając niezbędnych
„narzędzi” do interpretacji struktur i procesów na poziomie molekularnym.

Prof. Walter Kohn podczas spotkania w Modlnicy, po zakończonym sympozjum
Thirty Years of Density Functional Theory, Kraków 1994

jące odniesienia do atomów izolowanych
oraz właściwe więzy nałożone na proces
optymalizacji elektronowych gęstości
podukładów, które powinny dokładnie
odtwarzać znany rozkład molekularny.
W moich licznych pracach z tej dziedziny
opublikowanych po 2000 roku, w tym
dwóch monografiach poświęconych tej
nowej perspektywie w chemii teoretycznej
(Information Theory of Molecular Systems,
Elsevier, Amsterdam 2006; Information
Origins of the Chemical Bond, Nova Science Publishers, New York 2010) wykazałem,

Pojęcie odległości informacyjnej (entropii „krzyżowej”, brakującej entropii)
wyznacza naturalną miarę podobieństwa
molekularnego, co z powodzeniem wykorzystałem do uzasadnienia intuicyjnej
zasady Hirshfelda, rozkładu molekularnych gęstości elektronowej na tzw. atomy
„giełdowe”, szeroko stosowane w krystalochemii, w ilościowym sformułowania
jakościowego postulatu Hammonda teorii
reaktywności chemicznej oraz w monitorowaniu „promocji” i relaksacji atomów
związanych w otoczeniu molekularnym.
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Reprezentacja entropii informacji, komplementarna do reprezentacji energii
mechaniki kwantowej, zapewnia w pełni
nieuprzedzony charakter definicji szeregu
semantycznie „nieostrych”, intuicyjnych
pojęć chemii, na przykład fragmentów
molekularnych, dla określonego zespołu
więzów i odniesień zadanych przez właściwą rozdzielczość rozkładów elektronowych i charakter opisywanego procesu
fizycznego.
Motywem przewodnim tych prac są molekularne prawdopodobieństwa lub gęstości
elektronowe jako nośniki i źródła informacji
o strukturze elektronowej i reaktywności
cząsteczek oraz ich podukładów. Podstawowe twierdzenia teorii funkcjonałów gęstości
(DFT) (Nagroda Nobla w dziedzinie chemii
w 1989 roku dla Waltera Kohna) głoszą, że
gęstość elektronowa niezdegenerowanego
stanu podstawowego zawiera pełną informację o stanie kwantowo-mechanicznym
cząsteczki. Istotnie, podstawowe równania
mechaniki kwantowej można wyprowadzić
z fizycznych zasad wariacyjnych IT, stosując lokalną (gradientową) miarę informacji
(Fishera). Pojawia się więc zasadnicze
pytanie: jak, stosując zasady i techniki IT,
wyekstrahować ze znanych molekularnych
rozkładów elektronowych takie pojęcia
chemiczne jak atomy związane, krotności
wiązań chemicznych w cząsteczce jako
całości i jej podukładach, ich składniki
kowalencyjne i jonowe oraz kryteria reaktywności chemicznej?
Okazało się, że takie pojęcia jak odległość informacyjna, entropia warunkowa
i wzajemna informacja, które stosowane
są w statystyce matematycznej do porównywania rozkładów prawdopodobieństw,
mogą stanowić obiektywne miary pojęć,
które chemicy stosują w swoich hipotezach
mechanizmów reakcji. Odnosi się to do
szerokiego zakresu zagadnień: od samej
definicji równowagowych podukładów,
ich podobieństwa molekularnego i wiązań
chemicznych – do ogólnych zasad i reguł
chemii, w tym nowej komunikacyjnej teorii
wiązania chemicznego, w której atomy
związane przekazują między sobą informację zawartą w rozkładzie elektronowym
poprzez system (zdelokalizowanych) wiązań
chemicznych cząsteczki. Ogólna zasada
wariacyjna teorii informacji, w której wyznacza się ekstremum wybranej miary informacji uzupełnionej o zadane odniesienia
i więzy warunków fizycznych, tzw. zasada
ekstremalnej informacji fizycznej, może
być celowo adaptowana do konkretnych

20

ALMA MATER nr 136

potrzeb interpretacyjnych, dając szerokie
pole zastosowań w teorii struktury elektronowej. Optymalizowane rozkłady prawdopodobieństw absorbują w sposób maksymalnie obiektywny informację fizyczną
zawartą w nałożonych więzach, wykazując
jednocześnie maksymalne podobieństwo
„informacyjne” do zadanych rozkładów
referencyjnych, na przykład gęstości
atomów izolowanych. Teoria informacji
wprowadza entropowy poziom związków
przyczynowych w fizycznej interpretacji
przemian atomów w cząsteczce, dając
głębsze zrozumienie informacyjnej genezy
wiązania chemicznego, interpretację przemian atomów związanych oraz dostarczając
nowych miar krotności wiązania w ramach
teorii, w której układ molekularny jest traktowany jako kanał „komunikacyjny”.
Połączone teorie DFT-IT generują nowe
kryteria (indeksy) reaktywności chemicznej, które jednoczą czynniki entropowe
i energetyczne. Mogą być one wykorzystane jako wielkości monitorujące „promocję” i relaksację atomów lub reagentów
w odpowiedzi na zmiany w ich otoczeniu
molekularnym na skutek obecności pozostałych atomów cząsteczki lub reszty
układu reakcyjnego, na przykład drugiego
reagenta lub katalizatora. Ta dwupoziomowa charakterystyka fragmentów molekularnych wyznacza nowy rodzaj związków
przyczynowych między zmianami niezależnych parametrów stanu podukładów
molekularnych i „odpowiedziami” na takie
zaburzenia sprzężonych z nimi zmiennych
stanu. Analiza molekularnych rozkładów
elektronowych wskazuje także na duże
podobieństwo różnicowych diagramów
gęstości elektronowej między rozkładem
molekularnym i „promolekularnym”
(atomów izolowanych w pozycjach, jakie
zajmują w cząsteczce) do map lokalnych
miar odległości informacyjnej. Wykorzystanie tych entropowych detektorów zmian
w strukturze elektronowej cząsteczki na
skutek tworzenia wiązań chemicznych nadaje więc nową, informacyjno-teoretyczną
interpretację samej różnicowej gęstości
elektronowej.
Podstawowe dla chemii pojęcie krotności wiązania ma także genezę informacyjną. W teorii komunikacyjnej cząsteczka
wyznacza kanał informacyjny, w którym
propagowany jest sygnał przynależności elektronów cząsteczki do zadanych
fragmentów cząsteczki (AIM lub orbitali
atomowych), od „wejścia” izolowanych
atomów promolekuły do „wyjścia” atomów

związanych w cząsteczce. Sygnał wejściowy jest w nim przetworzony na skutek
delokalizacji elektronów poprzez wiązania
chemiczne w zmodyfikowane prawdopodobieństwa na wyjściu kanału informacyjnego.
Wiązania chemiczne generują więc „szum
komunikacyjny” w przekazie informacji niesionej przez gęstość elektronową. Właściwą
entropową miarą składowej kowalencyjnej
wiązania chemicznego jest molekularna
entropia warunkowa, miara średniego szumu
komunikacyjnego wynikającego z delokalizacji elektronów. Komplementarny, jonowy
aspekt wiązania chemicznego określa wtedy
informacyjna przepustowość cząsteczki,
czyli ilość informacji przepływająca przez
molekularną sieć komunikacyjną.
W realizacji orbitalnej teoria komunikacyjna wprowadza kluczowe pojęcie
orbitalnego systemu informacyjnego,
wyznaczających go prawdopodobieństw
warunkowych, wynikających z kwantowo-mechanicznej zasady superpozycji stanów,
oraz entropowych (globalnych i zlokalizowanych) miar kowalencji i jonowości
wiązań chemicznych w cząsteczce. Tak
zdefiniowane informacyjne krotności wiązań chemicznych udało się z powodzeniem
powiązać z ich odpowiednikami sformułowanymi w teorii orbitali molekularnych
(MO), na przykład z rzędami wiązań Wiberga. Szczególną zaletą teorii komunikacyjnej
jest jej przydatność w indeksowaniu zarówno wiązań zlokalizowanych, jak i subtelnych efektów sprzężeń między wiązaniami
we fragmentach molekularnych. Ten postęp
metodologiczny daje także podstawę do
analizy wzajemnej konkurencji różnych
składników wiązań chemicznych.
Orbitalna teoria komunikacyjna wskazuje także na nowe, dotąd zaniedbywane
źródła wiązania chemicznego między zadaną parą atomów, wynikające z pośrednictwa
innych atomów w cząsteczce. Te nowe
wkłady do krotności wiązań można ocenić
zarówno w teorii MO, poprzez mostkowe
uogólnienie „rzędów” Wiberga, jak i w teorii komunikacyjnej – poprzez kaskadowe
rozpraszanie prawdopodobieństw w molekularnym kanale informacyjnym. Ten nowy
mechanizm through-bridge daje istotny
wkład do krotności wiązania chemicznego
także między bardziej odległymi atomami
w cząsteczce, dzięki ich efektywnemu
sprzęganiu do łączących je (chemicznie
powiązanych) atomów „mostka”, nawet wtedy, gdy nie istnieje między nimi
wiązanie bezpośrednie (through-space),
uzależnione od bezpośredniego nakładania

i sprzęgania orbitali atomowych na obu
centrach. Przykładem takich pośrednich
oddziaływań chemicznych mogą być wiązania między „przyczółkowymi” atomami
węgla w małych propellanach oraz wiązania
π między atomami węgla we wzajemnych
pozycjach meta i para w benzenie.
Jeżeli w teorii komunikacyjnej zwyczajowy mechanizm oddziaływań bezpośrednich między orbitalami atomowymi
przyrównamy do ich bezpośredniego
„dialogu”, to nowy mechanizm ich pośredniego oddziaływania można przyrównać do
„plotki” rozchodzącej się poprzez orbitalnych pośredników w przekazie informacji.
Ta nowa składowa wiązania, wynikająca
z uwikłanych związków pomiędzy orbitalami atomowymi na skutek ich jednoczesnego uczestnictwa w podprzestrzeni zajętych
przez elektrony orbitali molekularnych,
które wyznaczają wypadkowy system
wiązań chemicznych w cząsteczce, pozwala
wyjaśnić wiele, dotąd kontrowersyjnych,

oddziaływań w układach π-elektronowych,
w tym wiązań między dalszymi sąsiadami
w pierścieniu benzenowym, oraz między
przyczółkowymi atomami węgla w małych
propelanach. Ten nowy stopień swobody
struktury wiązań chemicznych ma także
ważne implikacje dla supramolekularnych
układów chemicznych, w katalizie i biologii molekularnej, ponieważ może być
realizowany między stosunkowo odległymi
atomami przez ich efektywne sprzęganie do
pozostałych atomów w cząsteczce.
Moje badania informacyjnej genezy wiązań chemicznych wskazały także, że nieaddytywna część informacji Fishera, związana
z gęstością energii kinetycznej elektronów,
ma istotne znaczenie w lokalizacji elektronów
i wiązań chemicznych w cząsteczce. Pierwszy
cel realizuje nieaddytywna informacja Fishera
w rozdzielczości orbitali molekularnych,
która bezpośrednio nawiązuje do tzw. Electron Localization Function (ELF) Beckego
i Edgecomba. Cel drugi można osiągnąć po-

SPEKTROMETRIA
W PODCZERWIENI
D

o badań katalizatorów metodą spektrometrii w podczerwieni (IR) zostałem zainspirowany przez prof. Adama Bielańskiego, który w 1964 roku przeniósł się
z AGH na UJ i rozpoczął tworzenie grupy
badawczej oraz organizację laboratorium
badania katalizatorów. W tym właśnie roku
zostałem pierwszym magistrantem prof.
Bielańskiego na UJ. W roku 1965 prof.
Bielański zdobył ogromne – jak na owe
czasy – fundusze na zakup spektrometru
do podczerwieni i zainspirował mnie,
abym jako pierwszy w Polsce i jeden
z pierwszych na świecie podjął się badań
katalizatorów metodą spektrometrii IR.
Tematyce tej jestem wierny do dzisiaj.
Należy tutaj odnotować, że obecnie
w Krakowie funkcjonuje szkoła katalizy,
którą tworzą prof. Bielański, jego ucznio-

przez lokalizację obszarów ujemnej wartości
nieaddytywnej informacji Fishera w rozdzielczości orbitali atomowych. Procedura ta wyznacza tzw. kryteriun kontragradiencji, które
okazało się bardzo efektywnym detektorem
wiązań chemicznych w złożonych układach
molekularnych.
Wykorzystanie teorii informacji w interpretacji struktury elektronowej układów
molekularnych jest zdecydowanie w duchu
obserwacji Eugene Wignera, często cytowanej przez Waltera Kohna, że naukowe
wyjaśnienie zjawiska wymaga jednoczesnego zrozumienia z kilku różnych punktów
widzenia. Teoria informacji dostarcza
takiego alternatywnego podejścia do wielu
klasycznych zagadnień chemii. Komplementarne perspektywy IT, DFT i tradycyjnej chemii kwantowej dają razem głębszy
wgląd w genezę wiązania chemicznego,
które – parafrazując sławny cytat z Samuela
Becketta – jest jednym ze starych, dobrych
problemów, które nigdy nie umierają.

Jerzy Datka
Nagroda Rektora UJ
Laur Jagielloński
w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych 2006

wie, lub uczniowie uczniów – w sumie
około 20 profesorów.
Obiektem mojego specjalnego zainteresowania są katalizatory zeolityczne,
które należą do najważniejszych w przemyśle, ponieważ katalizują liczne reakcje:
zarówno wielkotonażowe procesy w przemyśle rafineryjnym, jak i reakcje typu „fine
chemistry”, które dostarczają małych ilości bardzo drogich produktów, ważnych na
przykład dla przemysłu farmaceutycznego
lub produkcji kosmetyków. Zeolity mają
też znaczenie w ekologii, gdyż katalizują
reakcje usuwania szkodliwych dla środowiska tlenków azotu.
Zeolity są glinokrzemianami krystalicznymi zbudowanymi z tetraedrów
SiO4 i AlO4-. Ładunek ujemny tetraedrów
AlO4- jest zobojętniany dodatnimi katio-

nami: w przypadku zeolitów naturalnych
(zeolity są minerałami) tymi kationami
są jony Mg2+ lub Ca2+, zaś w przypadku
zeolitów syntetycznych (zeolity, będąc
ważnymi materiałami, są syntetyzowane
w ogromnych ilościach) kationami zobojętniającymi szkielet zeolitów są zazwyczaj jony Na+. Zeolity zawdzięczają swe
znaczenie dwóm ważnym cechom. Jedną
z nich jest możliwość zastąpienia kationów
Na+ innymi kationami, dlatego zeolity
mogą być stosowane jako wymieniacze
jonowe, na przykład do zmiękczania wody.
Ponadto wymiana jonów Na+ na jony H+
tworzy bardzo silne stałe kwasy, będące
najważniejszymi katalizatorami kwasowymi w przemyśle, zaś wymiana jonów Na+
na jony metali przejściowych, na przykład
Cu+, Co2+ lub Fe2+, prowadzi do powstania
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katalizatorów aktywnych w reakcjach
utleniania i redukcji. Drugą ważną cechą
zeolitów jest obecność w ich strukturze
komór i kanałów o ściśle określonych
rozmiarach (zeolity są materiałami krystalicznymi), zbliżonych do rozmiarów cząsteczek. Dzięki obecności tych kanałów,
których pojemność jest dość duża, zeolity
są selektywnymi sorbentami, zaś ładunek

karbokationu, który powstaje przez addycję protonu do cząsteczki organicznej,
jest równoważony przez ujemny ładunek
atomów tlenu, które otaczają cząsteczkę
w takich kanałach. Zaletą zeo-litów jest
też to, że są one materiałami krystalicznymi, o ściśle zdefiniowanej strukturze,
co gwarantuje powtarzalność wyników
eksperymentalnych. Czyni to kże łatwiej-

Struktura zeolitu typu ZSM-5. Widoczne są kanały o oknach 10-członowych
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szym modelowanie kwantowo-chemiczne,
które mój zespół uprawia w ścisłej współpracy z grupą teoretyków.
Działalność naukowa mojego zespołu
obejmuje badania metodą spektrometrii
IR centrów aktywnych w zeolitach i ich
oddziaływania z cząsteczkami reagentów. Obiektem naszego zainteresowania
są kwasowe grupy OH w protonowych
formach zeolitów oraz kationy metali
przejściowych w zeolitach.
Badania kwasowych grup Si-OH-Al,
zlokalizowanych na mostkowych atomach
tlenu, są specjalnie ważne dla katalizy, bo
są one centrami aktywnymi tak w reakcjach w przemyśle rafineryjnym, jak i w reakcjach typu „fine chemistry”. Nasz zespół
opracował i ulepszył kilka metod charakteryzacji centrów kwasowych. Pierwsza
ulepszona przez nas metoda dotyczyła
ilościowych pomiarów stężenia centrów
kwasowych (typu Bronsteda i Lewisa).
Byliśmy drugim zespołem w świecie, który podjął takie badania, i pierwszym, który
uzyskał prawidłowe wyniki. Obecnie takie
pomiary prowadzi już wiele laboratoriów
na całym świecie. Byliśmy także pierwszymi, którzy zwrócili uwagę na problem
różnej mocy kwasowej i heterogeniczności
grup Si-OH-Al w zeolitach oraz opracowali kilka metod badania mocy kwasowej lub
heterogeniczności grup OH. Nasze wyniki
IR korelowaliśmy z wynikami pomiarów
NMR oraz wynikami obliczeń kwantowo-chemicznych.
Innym tematem, jakim zajmował się
mój zespół, były kationy metali przejściowych w zeolitach, które są katalizatorami
w reakcjach utleniania i redukcji, w tym
ważnych dla ekologii reakcjach rozkładu
i redukcji tlenków azotu. Zeolity z kationami metali przejściowych były badane przez
wiele laboratoriów, jednak kontrowersje
odnośnie ich własności katalitycznych,
a zwłaszcza brak zrozumienia mechanizmów reakcji, były wynikiem tego, że brak
było rozpoznania, jakie formy kationów
(jony wymienne czy różne formy tlenkowe
kationów na różnych stopniach utlenienia)
występują w zeolitach i biorą udział w reakcjach. W naszym zespole dokonaliśmy
identyfikacji form kobaltu w zeolitach oraz
opracowaliśmy metodę oznaczania stężeń
każdej z tych form. Metody te mogą być
też zastosowane do badania innych układów katalitycznych zawierających kationy
metali przejściowych w zeolitach.
Ważnym wątkiem naszej działalności
było stwierdzenie zjawiska aktywacji

cząsteczek organicznych zawierających
wiązania wielokrotne przez jon Cu +
w zeolitach. Badania IR uzupełnialiśmy
obliczeniami kwantowo-chemicznymi
realizowanymi w współpracy z prof. Ewą
Brocławik oraz prof. Arturem Michalakiem. Należy wspomnieć, że jesteśmy
jednym z bardzo nielicznych zespołów,
które łączą badania eksperymentalne
dotyczące zeolitów z obliczeniami kwantowo-chemicznymi. Wykorzystujemy tutaj
fakt, że na naszym wydziale działa doskonała grupa wyspecjalizowana w chemii
teoretycznej. Współpraca z kolegami z tej
grupy znakomicie uzupełnia nasze badania
eksperymentalne.
Badania IR tak kwasowości zeolitów,
jak i kationów metali przejściowych to
głównie dzieło moich współpracowniczek: dr hab. Barbary Gil oraz dr Kingi

Góry-Marek (która jest w trakcie przewodu habilitacyjnego), a także dr Ewy
Kukulskiej-Zając. To ich umiejętności,
inwencja, a także zdolności organizacyjne
były źródłem sukcesu. Obliczenia kwantowo-chemiczne to przede wszystkim dzieło
dr. Pawła Kozyry i dr Joanny Załuckiej,
którzy pracowali pod opieką prof. Ewy
Brocławik, z którą współpracę ogromnie
sobie cenię. W chwili obecnej moi młodzi
współpracownicy są zapraszani do innych
laboratoriów jako eksperci, a także do
udziału w grantach międzynarodowych.
Do naszego laboratorium przyjeżdżali
w celach szkoleniowych przedstawiciele innych laboratoriów, na przykład
z Włoch, Finlandii i Francji. Ponadto
z naszego doświadczenia korzystały także
prawie wszystkie polskie ośrodki, które
podjęły takie badania.

KATALIZA I FIZYKOCHEMIA
CIAŁA STAŁEGO
M

inęło już pół wieku od początku
moich studiów chemicznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Wrocławskiej. To wówczas pojawiła
się u mnie pasja naukowa, a szczególny
wpływ na jej rozbudzenie mieli profesorowie Kazimierz Gumiński, Krzysztof
Pigoń i Józef Rohleder. Swój udział
miało też przygotowywanie referatów
i dyskusje z ówczesnymi studentami biorącymi udział w zjazdach naukowych kół
chemików. Wielu spośród tych studentów
miało w przyszłości uzyskać tytuły profesorskie.
Od 1 października 1963 roku jestem
nieprzerwanie zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, początkowo w charakterze asystenta w Katedrze Chemii
Nieorganicznej Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego. Biorąc to pod
uwagę, sądzę, że przebieg mojej kariery

zawodowej może być pewnym przyczynkiem do poznania historii i „prehistorii”
Wydziału Chemii UJ, obchodzącego
w tym roku 30-lecie istnienia.
Katedrę Chemii Nieorganicznej po
prof. Wiktorze Jakóbie objął w 1964
roku prof. Adam Bielański, przenosząc
się z AGH i zaszczepiając na UJ nową
tematykę: katalizę i fizykochemię ciała
stałego, która stała się moim wyborem.
Byłem więc praktycznie od początku
w grupie współpracowników profesora,
która stopniowo budowała swój odrębny
warsztat naukowy, tworząc coraz silniejszą grupą badawczą. Jak to wówczas
bywało, zacząłem od projektowania
i konstrukcji, wraz ze szklarzem i mechanikiem, aparatury, na której potem prowadziłem badania naukowe. O zakupie
gotowej aparatury, dedykowanej wprost
do własnych badań i dostarczanej przez

W mojej działalności naukowej ogromną
rolę odegrało kilka osób, z których wymienię tylko trzy. Profesor Adam Bielański był
moim opiekunem naukowym przez cały czas
mojej działalności i wzorem naukowca, opiekuna młodszych pracowników naukowych,
a przede wszystkim wzorem człowieka.
Podobnie, duże znaczenie miały dla mnie
kontakty z prof. Krystyną Dyrkową, która
także była przykładem, jak należy opiekować
się młodszymi współpracownikami i stymulować ich do dalszego rozwoju. Również
bardzo cenne dla mnie były kontakty i współpraca z prof. Zbigniewem Sojką, którego
erudycję, talenty naukowe i organizacyjne
zawsze podziwiałem. Ogromnie ważna była
atmosfera, jaką jeszcze przed laty stworzył
wśród swych współpracowników prof. Bielański i jaka panuje do chwili obecnej wśród
jego uczniów.

Roman Dziembaj
Nagroda Rektora UJ
Laur Jagielloński
w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych 2009

wyspecjalizowane firmy światowe, jak to
dzisiaj bywa, można było tylko marzyć.
W 1969 roku obroniłem pracę doktorską, której promotorem był prof. Bielański. Dla orientacji, czym, między innymi,
zajmowała się wówczas ta grupa badawcza, podam, że wykazałem w tej pracy
występowanie ekstremum redoksowej
aktywności katalitycznej modelowych
roztworów Ni1-xMxO1+y w zakresie niskich
stężeń różnie naładowanych jonów M,
będącego konsekwencją odmiennego
zdefektowania powierzchni i wnętrza
krystalitów. Była to istotna modyfikacja
modnej wówczas elektronowej teorii
katalizy Wolkensztejna, zakładającej
monotoniczność zmian właściwości katalizatorów półprzewodnikowych.
W latach 70., już jako adiunkt, pracowałem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii UJ. Nie było to
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związane ze zmianą miejsca zatrudnienia,
a jedynie z decyzją ówczesnych władz
PRL likwidującą katedry na uczelniach,
co środowisko naukowe odebrało jako
represję za protesty studentów i pracowników uczelni w 1968 roku. Trzeba przyznać, że ta decyzja władz PRL okazała się
bardziej trwała od samego PRL.
Inną decyzją ówczesnych władz była
koncentracja badań naukowych na wybranych kierunkach definiowanych jako
centralne problemy badawczo-rozwojowe. Koordynatorami poszczególnych
programów badawczych były najczęściej
odpowiednie instytuty PAN, a także
instytuty resortowe. Środki finansowe
pozyskiwane w ramach tych programów
umożliwiły Zespołowi Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego, kierowanemu
przez prof. Bielańskiego, zakup aparatury
naukowej i rozszerzenie zakresu badań.
Z zakupionych części składowych zbudowałem aparaturę wysokopróżniową,
wyposażoną w mały spektrometr masowy
i przeznaczoną do badania mechanizmu
działania złożonych katalizatorów tlenkowych, wanadowych i molibdenowych. Są
to układy tlenkowe będące osnową wielu
katalizatorów insercji tlenu w przemysłowych procesach selektywnego utlenienia
węglowodorów.
Badanie struktur krystalicznych,
równowag fazowych i dynamiki procesów redoksowych w tych układach
tlenkowych stało się tematem mojej
pracy habilitacyjnej przyjętej przez Radę
Instytutu Chemii UJ w 1979 roku. Było
to wyraźne przesunięcie uprawianej tematyki badawczej w stronę chemii ciała
stałego. Na podstawie badań własnych
i danych literaturowych dokonałem krytycznej oceny metod charakteryzacji siły
wiązania tlenu i jej zmian wynikających
ze zdefektowania, zwłaszcza z przestrzennych defektów macierzystych sieci
krystalicznych. Wykazałem rolę stanów
równowagi i stanów quasi-stabilnych
oraz przejść fazowych w tych tlenkach, co
powiązałem ze stacjonarnym przebiegiem
reakcji z udziałem tego typu katalizatorów tlenkowych. Główne tezy tej pracy
opublikowane zostały w „Journal of Solid
State Chemistry”, wydawanym w USA.
Badania te zostały uhonorowane Nagrodą
III Wydziału PAN za najlepszą w tamtym
roku pracę habilitacyjną w dziedzinie
nauk chemicznych.
Lata 80. rozpoczęły się dla mnie od
stypendium Fundacji Humboldta. W In-
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stytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej
Uniwersytetu w Erlangen w katedrze
prof. Gerda Wedlera, wybitnego specjalisty w zakresie badań chemisorpcji
i katalizy na metalach, prowadziłem badania podstawowe dotyczące równowag
chemisorpcyjnych i karbonizacji warstw
powierzchniowych krystalitów metali
w układach CO/CO2/H2/Fe,Co. Miałem
okazję zapoznać się z nowoczesną aparaturą wykorzystywaną w badaniach
elementarnych etapów reakcji przebiegających na katalizatorach metalicznych
w powiązaniu z przemianami, jakim
ulegają te katalizatory w trakcie ich aktywacji i dezaktywacji.
Po powrocie do Krakowa zająłem się
organizacją warsztatu badawczego ukierunkowanego na katalizatory metaliczne,
modelowe i nośnikowe. Rozwijałem
techniki temperaturowo programowej
desorpcji, redukcji i utlenienia oraz reakcji katalitycznych na powierzchni ciał
stałych (TPD, TPR, TPO i TPRP). Zostałem kierownikiem Pracowni Termograwimetrii ŚLAFiBS. Zmodernizowałem tę
pracownię, wprowadzając elektroniczną
akwizycję i obróbkę danych, tak jak to już
było zastosowane w aparaturze chemisorpcyjnej i w reaktorach katalitycznych.
Dopiero około 10 lat później pojawiła
się komercyjna aparatura tego typu (np.
Altamira).
W 1985 roku utworzyłem pierwszy
własny zespół naukowy – Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II, zlokalizowany
w Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
Razem z moimi doktorantami (Wacław
Makowski, Joanna i Tomasz Łojewscy)
prowadziliśmy badania modelowych katalizatorów syntezy Fischera–Tropscha,
metanizacji tlenków węgla i suchego
reformingu metanu. Współpracowaliśmy z prof. Gerdem Wedlerem, prof.
Manfredem Baernsem (Katedra Chemii
Technicznej Uniwersytetu w Bochum)
oraz prof. Hansem Paulem Bonzelem (Instytut Fizyki i Chemii Powierzchni Ciał
Stałych w Forschungszentrum Juelich).
Doświadczenia zdobyte w Niemczech
były bardzo pomocne przy projektowaniu
i uruchomieniu w 1989 roku pracowni
ESCA na Wydziale Chemii UJ, której
zostałem kierownikiem.
W latach 80. zaczęła się też moja
ścisła współpraca z Zespołem Kinetyki
Reakcji Heterogenicznych (WCh UJ),
kierowanym przez prof. Andrzeja Barańskiego. Tematy wspólnych badań

dotyczyły procesów aktywacji katalizatora syntezy Habera-Boscha i procesów destrukcji stalowniczych elektrod
węglowych. Tematy te były rozwijane
we współpracy z Instytutem Nawozów
Sztucznych w Puławach, Politechniką
Szczecińską, AGH oraz Nowosądeckimi
Zakładami Elektrod Węglowych. Przy
okazji tych aplikacyjnych prac powstały
czysto naukowe modele kurczącego się
ziarna zredukowanego tlenku żelaza
i tlenowej korozji materiałów węglowych,
opublikowane w „Applied Catalysis”
i „Carbon”.
W listopadzie 1991 roku zostałem
mianowany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w procedurze będącej
kopią postępowania przy nadawaniu
tytułu profesora nadzwyczajnego, a więc
przy czterech zewnętrznych opiniach
profesorskich. Tytuły profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego zlikwidowano
rok wcześniej. Uroczystość belwederska
jednak mnie nie ominęła i w 1996 roku
otrzymałem z rąk prezydenta RP tytuł
profesora nauk chemicznych.
W latach 90. w coraz większym
stopniu moja działalność naukowa zaczęła przesuwać się w stronę technologii
chemicznej i chemii materiałów, niekoniecznie katalitycznych. Prace dotyczące
zastosowań spektroskopii fotoelektronów
XPS do analizy stanów walencyjnych
atomów w materiałach polimerowych
i węglach, publikowane w „Journal of
Catalysis” i w „Synthetic Metals”, były
do roku 2009 cytowane ponad 150 razy.
Duża część badań dotyczyła materiałów
węglowych i roli grup funkcyjnych w tak
istotnych procesach przemysłowych, jak
zgazowanie czy dezaktywacja katalizatorów przez odkładające się depozyty
węglowe. To był temat realizowanej pod
moim kierunkiem pracy doktorskiej Lucjana Chmielarza, który po obronie został
moim pierwszym asystentem w Zakładzie
Technologii Chemicznej.
W 1997 roku zrezygnowałem z funkcji kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej i objąłem wakujące stanowisko
kierownika Zakładu Technologii Chemicznej, po odejściu na emeryturę prof.
Edgara Bortla. To przejście wynikało
z coraz częstszego podejmowania działań
badawczych o charakterze aplikacyjnym
i eksperckim, realizowanych, często
z udziałem prof. Bortla i jego współpracowników, dla Huty im. Sendzimira,
Zakładów Materiałów Ogniotrwałych,

Firmy Chemicznej Dwory i Zakładów
Azotowych w Tarnowie.
W ZTCh utworzyłem swój drugi
zespół badawczy – Katalizy Przemysłowej i Adsorbentów, w którym razem
z kolejnymi doktorantami, a po obronie
współpracownikami, Piotrem Kuśtrowskim, Marcinem Molendą, Dorotą Majdą
i Agnieszką Węgrzyn, prowadziłem badania z zakresu technologii chemicznej
i technologii materiałów. Można tu wymienić duży projekt europejski dotyczący
redukcji tlenków azotu generowanych
z emiterów stacjonarnych. Opracowaliśmy i przetestowaliśmy w warunkach
przemysłowych katalizatory miedziowe i wanadowe na wysokoporowatych
nośnikach otrzymanych z prekursorów
polimerowych, hydrotalkitowych i smektytowych. Partnerami byli prof. Angelo
Vaccari (Instytut Chemii Przemysłowej
i Materiałów na Uniwersytecie w Bolonii)
oraz prof. Helmut Papp (Instytut Chemii
Technicznej na Uniwersytecie w Lipsku).
Z tym ostatnim współpracowałem też
w badaniach selektywnego odwodornienia etylobenzenu do styrenu w obecności
CO2 i N2O. Ten kierunek badań wyniknął
również ze współpracy z Firmą Chemiczną
Dwory i był tematem pracy doktorskiej
Piotra Kuśtrowskiego.
W miarę rozwoju naszego warsztatu
badawczego współpraca z partnerami zagranicznymi nabierała innego charakteru.
To do krakowskich zespołów badawczych
przyjeżdżali magistranci i doktoranci,
prowadząc tu wynikające ze współpracy
badania. Przykładem mogą być prowadzone wspólnie z prof. Günterem Geismarem
z Uniwersytetu w Duisburgu badania nad
otrzymywaniem i zastosowaniem katalizatorów pochodzenia hydrotalkitowego
do produkcji wodoru w reakcji tlenowego
reformingu metanu. Doktorant Kai Schulze tak dużą część swych badań wykonywał
w Krakowie, że w efekcie zostałem promotorem jego pracy doktorskiej obronionej
z wyróżnieniem w Duisburgu.
W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę
z prof. Etienne Vansantem (Laboratorium
Katalizatorów i Adsorbentów Uniwersytetu w Antwerpii) w ramach bilateralnego
rządowego programu współpracy. Moi
współpracownicy, dr Kuśtrowski i dr
Chmielarz, nabyli tam umiejętność syntezy materiałów mezoporowatych i ich
modyfikacji metodą molekularnie projektowanej dyspersji w kierunku otrzymania
selektywnych katalizatorów. Publikacje

Prof. Roman Dziembaj

będące owocem tej współpracy (w „Journal of Physical Chemistry” i „Applied
Catalysis”) są bardzo często cytowane
i wzbudziły rezonans w przemyśle. Firma
A&B Minerals z Niemiec podpisała z nami
umowę o współpracy w otrzymywaniu adsorbentów, katalizatorów i odlewniczych
mas formierskich.
Pod koniec 2008 roku utworzyłem
trzeci już zespół badawczy na Wydziale
Chemii – Zespół Technologii Materiałów
i Nanomateriałów, gdzie z dr. Marcinem
Molendą, byłym moim doktorantem, oraz
z grupą młodych doktorantów prowadzimy badania nad syntezą i optymalizacją
materiałów dla jonowych akumulatorów
litowych i ogniw paliwowych. Są to nanomateriały otrzymane metodą syntezy
w odwróconych emulsjach i metodą odlewania żelowego. Materiały te są charakteryzowane pod względem strukturalnym
i elektrochemicznym (spektrometr impedacyjny) oraz testowane na zbudowanym
w zespole stanowisku doświadczalnym.
Badania prowadzone są we współpracy
z zespołem Chemii i Technologii Polimerów (prof. Edgar Bortel, dr hab. Ewa Witek
i dr Andrzej Kochanowski) i zespołami
kierowanymi przez moich wychowanków,
a także z wieloma pracownikami innych
zespołów naukowych, że wymienię tylko
profesorów Leonarda Proniewicza, Jerzego Datkę, Wiesława Łasochę i dr. hab.
Andrzeja Kotarbę.
Byłem promotorem 14 prac doktorskich, przy czym czterech byłych

doktorantów uzyskało stopień doktora
habilitowanego i kieruje już odrębnymi
zespołami naukowymi. Są to: prof. UJ
Piotr Kuśtrowski, prof. UJ Lucjan Chmielarz, dr hab. Joanna Łojewska i dr hab.
Wacław Makowski. Dwóch dalszych, dr
Marcin Molenda i dr Tomasz Łojewski,
miało już prezentację swoich prac habilitacyjnych na forum Rady Wydziału.
Podsumowując przebieg mojej aktywności naukowej w liczbach, można
wymienić około 240 publikacji oryginalnych cytowanych około 1500 razy.
W bazie Scopus (od 1991 r.) jest ich
blisko połowa, a liczba cytowań sięga
1100, zaś indeks Hirscha 21. W okresie
pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim
pełniłem funkcje dziekana, prodziekana, członka Senatu, członka komisji
senackich i rektorskich oraz przewodniczącego Rady ŚLAFiBS. Przez 16 lat
pełniłem funkcję opiekuna Naukowego
Koła Chemików. Działałem aktywnie
w Polskim Towarzystwie Chemicznym, pełniąc funkcje członka Zarządu
Głównego, przewodniczącego oddziału krakowskiego i przewodniczącego
Sekcji Chemii Ciała Stałego. Obecnie
jestem członkiem Sądu Koleżeńskiego
przy Zarządzie Głównym PTCh. Byłem
członkiem rad naukowych Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Technologii
Nafty i OBR Kauczuku i Tworzyw Winylowych. Jestem członkiem Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej
i Komitetu Nauk Chemicznych PAN.
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W WIELOWYMIAROWYM ŚWIECIE
KATALIZY NIC NIE JEST OCZYWISTE

Zbigniew Sojka
Nagroda Rektora UJ
Laur Jagielloński
w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych 2010

N

iezwykły fenomen katalizy – powtarzalnej sekwencji molekularnych zdarzeń zamkniętych w cykl, w których jedne
substancje ulegają szybszej przemianie
w inne, przy aktywnym udziale substancji
trzeciej (katalizatora), odcisnął wyraźne
piętno nie tylko w wielu dziedzinach nauki
i technologii, lecz również w komunikacji
społecznej. Ponad 90 procent produkcji
przemysłu chemicznego, petrochemicznego
i biotechnologicznego wykorzystuje reakcje
katalityczne, zaś rynek produkcji samych
katalizatorów szacowany jest na miliardy
dolarów. W najprostszej klasyfikacji procesy katalityczne można podzielić na homogeniczne i heterogeniczne, w zależności
od tego, czy katalizator i reagenty znajdują
się w tej samej fazie, czy też stanowią fazy
odrębne. Szczególnym rodzajem katalizy
są reakcje enzymatyczne, warunkujące
podtrzymanie ważnych procesów metabolicznych i biochemicznych związanych
z funkcjonowaniem żywych organizmów.
Korzeniami sięgające głęboko do
alchemicznych koncepcji transmutacji
i kamienia filozoficznego, samo pojęcie
i termin „kataliza” (z greki κατα λυσις
– uwolnienie) pojawiło się dopiero w 1836
roku. Właściwe zrozumienie jej natury
wiąże się ściśle z przełomowymi odkryciami nowożytnej chemii, które dokonały się
wraz z rozwojem termodynamiki i kinetyki
chemicznej, a następnie chemii kwantowej. We współczesnej definicji katalizator
to złożony, hierarchicznie zintegrowany
i wielofunkcyjny układ chemiczny, którego zadaniem jest ułatwianie przebiegu
(przyspieszanie) pożądanej reakcji oraz
usprawnienie sprzężonych z nią procesów
transportowych reagentów (konwekcji
i dyfuzji). Konsekwencją takiej wielkoskalowej definicji jest konieczność
opracowania nie tylko właściwego składu
chemicznego i struktury projektowanych
katalizatorów, lecz również ich odpowiedniej tekstury i końcowego uformowania.
Należy bowiem zapewnić, aby zasadnicza
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Poszukiwanie nowych katalizatorów jest – jak górska wędrówka – podróżą po pofałdowanej hiperpowierzchni energii badanej reakcji chemicznej. Odpowiednio dobrany katalizator obniża wysokość bariery
wzdłuż wybranej ścieżki reakcji, ułatwiając tym samym jej przebieg w pożądanym kierunku

reakcja katalityczna nie była hamowana
przez niewydolny transport substratów do
miejsca reakcji, a produktów w kierunku
odwrotnym, oraz zminimalizować opory
przepływu reagentów przez złoże katalityczne. Z samej istoty procesów kołowych
stan katalizatora w każdym cyklu katalizowanej reakcji ulega pełnemu odtworzeniu.
Powolne zmiany w jego strukturze i teksturze wywołują jednak reakcje uboczne, towarzyszące właściwej reakcji katalitycznej,
oraz niepożądane procesy spiekania ziaren,
wymywania składników czy akumulacji
zanieczyszczeń. Charakterystyczną cechą
procesów katalitycznych jest ich ogromna rozpiętość czasowo-przestrzenna. Na
poziomie opisu kwantowo-atomowego
sięga ona granic dynamiki najbardziej
fundamentalnych aktów chemicznych
związanych ze zrywaniem i tworzeniem
wiązań, w trakcie poszczególnych etapów
elementarnych reakcji powierzchniowej.

W przypadku katalitycznych procesów
przemysłowych skala ta rozrasta się do
rozmiarów wielkogabarytowych instalacji,
stając się domeną inżynierii chemicznej.
Drugą wyróżniającą cechą katalizy heterogenicznej jest strukturalna, morfologiczna
i funkcjonalna złożoność układów katalitycznych oraz złożoność mechanistyczna
badanych procesów powierzchniowych.
Katalityczne reakcje zachodzą bowiem
na anizotropowej granicy faz pomiędzy
powierzchnią ciała stałego (katalizatora)
i gazowymi reagentami. Identyfikacja topologiczna i ustalenie natury chemicznej
centrów aktywnych i produktów pośrednich
reakcji, dogłębne zrozumienie sekwencji
i molekularnego mechanizmu aktów elementarnych oraz kwantyfikacja tempa ich
przebiegu w postaci równań kinetycznych
należą do podstawowych kierunków współczesnych badań. Racjonalne projektowanie
nowych materiałów katalitycznych to

Zdjęcie HR-TEM typowego nanoziarna katalizatora spinelowego, struktury jednej z eksponowanych płaszczyzn (110) oraz symulacja komputerowa
z pierwszych zasad jego morfologii. Po lewej przedstawiono wygląd kształtek po uformowaniu katalizatora stosowanych do testów pilotowych

heurystyczne poszukiwanie odpowiedzi
na niełatwe pytanie, dlaczego cząsteczki
reagentów, uderzając z ogromną prędkością
(ok. 1000 m/s) w powierzchnię jednych ciał
stałych, ulegają łatwej przemianie chemicznej, często z niezwykłą selektywnością,
na innych zaś jedynie zwykłemu odbiciu,
niekiedy nawet bez istotnej straty energii.
Ponieważ w złożonym świecie katalizy
heterogenicznej nic nie jest oczywiste,
uprawianie tej dyscypliny wymaga wciąż
synergetycznego łączenia nauki z pewną
dozą sztuki (intuicji chemicznej).
Moje zainteresowania naukowe związane z katalizą heterogeniczną dotyczą
poszukiwania fundamentalnych związków
pomiędzy strukturą elektronową i magnetyczną a reaktywnością powierzchni
prostych (modelowych) i złożonych układów tlenkowych. Ich ważnym nurtem są
badania na poziomie atomowym struktury
powierzchni i morfologii katalizatorów,
dynamiki procesów międzyfazowych i mechanizmów reakcji katalitycznych, z wykorzystaniem wielu technik badawczych
oraz modelowania molekularnego. Powiązanie w integralną całość badań mikroskopowych i spektroskopowych (zarówno
w trybie statycznym, jak i operando) oraz
pomiarów reaktywności z równoległymi
obliczeniami kwantowo-chemicznymi
stanowi bowiem jedno z najbardziej skutecznych narzędzi badawczych współczesnej chemii katalitycznej. Możliwość stałej
konfrontacji wyników obliczeń i symulacji
komputerowych z danymi eksperymentalnymi zapewnia ich skuteczną walidację
i pozwala na opracowanie wiarygodnych
modeli teoretycznych do ilościowej interpretacji rezultatów prowadzonych badań
oraz wytyczania optymalnych kierunków ich rozwoju. Jednakże w typowych
obliczeniach kwantowo-chemicznych
uzyskane wyniki nie niosą informacji
o wpływie temperatury i ciśnienia na strukturę i zachowanie chemiczne badanych
obiektów. Obliczenia z pierwszych zasad

odpowiednich funkcji termodynamicznych katalizatorów dla różnych procesów chedla stanów stacjonarnych i przejściowych micznych zgłoszonych do opatentowania.
pozwalają w wielu przypadkach na zdu- Wśród nich wymienić można katalizatory
miewająco skuteczne przewidywanie zło- do usuwania podtlenku azotu (jedneżonych procesów chemicznych zachodzą- go z głównych obok dwutlenku węgla
cych na powierzchni katalizatorów oraz na i metanu, gazów cieplarnianych) z gazów
modelowanie kinetyczne ich przebiegu, resztkowych emitowanych przez fabryki
jedynie na podstawie znajomości zaledwie kwasu azotowego. Zostały one wyróżkilku fundamentalnych wielkości fizycz- nione złotymi medalami na wystawach
nych. Takie obliczenia mogą posłużyć International Warsaw Invention Show,
również do modelowania komputerowego IWIS-2008, w Warszawie i Salon Internamorfologii nanostrukturalnych materiałów tional des Inventions 2009 w Genewie oraz
katalitycznych.
Podstawową techniką badawczą stosowaną
w prowadzonych badaniach katalitycznych jest
spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).
Z tą metodą związany
jest główny rozwój metodologiczny obejmujący
nowe strategie i programy
komputerowe do symulacji widm EPR, z wykoWidmo HYSCORE nanoporowatego glinianu wapnia domieszkowarzystaniem hybrydowych
nego jonami Cu(II) oraz jego symulacja komputerowa. Analiza widma
algorytmów genetyczpozwala na określenie miejsc lokalizacji pozasieciowych grup hydronych oraz kwantowoksylowych w stosunku do kationów miedzi
-chemiczne obliczanie
parametrów widmowych relatywistycz- medalem brązowym na targach innowacji
nymi metodami DFT. Ich zaawansowaną Eureka! The Belgian and International
interpretację molekularną umożliwia Trade Fair for Technological Innovation
konstruowanie orbitalnych diagramów 2008 w Brukseli.
sprzężeń magnetycznych, będące naszą
Ze względu na swą złożoną naturę baspecjalnością. Nowe perspektywy badaw- dania katalityczne mają charakter wybitnie
cze stwarza zastosowanie spektroskopii zespołowy. Uzyskane wyniki i osiągnięcia
korelacyjnej ze szczególnym wyróżnieniem patentowe stały się możliwe dzięki zaangatechniki HYSCORE, możliwe dzięki zaku- żowaniu i pracy dr. hab. Andrzeja Kotarby,
powi impulsowego spektrometru FT-EPR. dr. Piotra Pietrzyka, dr. Andrzeja AdamPozwala ona na obserwację niezwykle skiego, dr. Witolda Piskorza, dr. Filipa
subtelnych oddziaływań magnetycznych Zasady, dr. Pawła Stelmachowskiego, dr.
i uzyskanie tą drogą unikalnych informacji Stefana Witkowskiego, dr. hab. Krzysztofa
strukturalnych o badanych układach, często Kruczały, doktorantów i magistrantów
nieosiągalnych innymi metodami.
oraz wielkiej życzliwości prof. Adama
Efektem wielotorowych prac aplika- Bielańskiego i prof. Krystyny Dyrek – mocyjnych było opracowanie kilku nowych ich niedościgłych nauczycieli.
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KRÓTKA REFLEKSJA O KRYSZTALE
I KRYSTALOGRAFII
roku 1611 we Frankfurcie nad
Menem został wydany niewielki
traktat noszący tytuł De nive sexangula
(O śniegu sześciokątnym). Jego autorem jest
Johannes Kepler, wybitny niemiecki astronom i matematyk, powszechnie znany jako
odkrywca praw ruchu planet. Praca Keplera
poświęcona płatkom śniegu jest uważana za
pierwszą publikację krystalograficzną. Tak
więc w bieżącym roku przypada jubileusz
400-lecia narodzin krystalografii, czyli
nauki, której przedmiotem badań są kryształy. Należy jednak podkreślić, że początki
krystalografii są faktycznie znacznie bardziej odległe. Poglądowo ujął to światowej
sławy grafik Maurits Cornelis Escher. Urzeczony światem naturalnych kryształów,
powiedział: Kryształy wyrosły w skorupie
ziemskiej wiele, wiele wcześniej, zanim pojawił się człowiek. Później przyszedł dzień,
kiedy człowiek pierwszy raz dostrzegł jeden
z takich cudownych okruchów prawidłowej
budowy. Możliwe, że odkruszył go swoim
kamiennym toporem, kryształ upadł u jego
stóp. Człowiek podniósł go, z uwagą oglądnął i zadumał się.
Idąc śladem tej zadumy, warto zastanowić się nad istotą nazwy „kryształ”.
Otóż niewątpliwie może ona budzić różne
skojarzenia. Jednym może kojarzyć się
z diamentami, rubinami czy szafirami.
Innym z krystalicznym cukrem. Jeszcze
innym z kryształowymi pucharami. A tak
naprawdę znaczenie słowa „kryształ”
cechuje nie tylko długa historia, ale także
poważna wiedza o materialnym świecie.
Nawiązując do przytoczonej myśli Eschera, człowiek przede wszystkim zadumał
się, bo został porażony blaskiem, płaskościennością i pięknem foremnych brył
kryształów występujących w przyrodzie.
Dzięki tym właściwościom stały się one
najprawdopodobniej pierwowzorami geometrycznych figur i zainspirowały ludzi
do rozważań, które doprowadziły ich do
stworzenia klasycznej geometrii. Pojawiła
się też sama nazwa. Początkowo oznaczała
ona tylko lód. W Odysei Homera czytamy:
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W

Kryształy ametystu z kolekcji prof. Wiesława Łasochy

A z góry śnieg sypnął oziębły niby sedziół
poranny, jakoż nam zamróz pawęże łyskliwym okrył kryształem.
Ale już w Physica Arystotelesa został
nią objęty także kwarc (kryształ górski),
a później każdy minerał cechujący się
foremnym kształtem, charakterystycznym
połyskiem i krystaliczną czystością. Taki
sens pojęcia „kryształ” był ugruntowany
przez całe wieki. Nawet dziś do tego
nawiązujemy, mówiąc, że jest coś kryształowo czyste. Zasadniczą zmianę przyniósł
dopiero wiek XVIII, kiedy to stwierdzono,
że wzajemne nachylenie ścian i krawędzi
brył kryształów poszczególnych substancji stanowi ich stałą cechę. Pozwoliło to
na sformułowanie definicji kryształu. Jej
piękną i zwartą formę znajdujemy, między
innymi, w pierwszym polskim podręczniku chemii nieorganicznej, autorstwa Emila
Czyrniańskiego, profesora jagiellońskiej
wszechnicy. Głosi ona: Kryształ jest to
więc ciało stałe mające przyrodzoną sobie
mniej lub więcej foremną, wielościenną zewnętrzną postać, do istoty jego należącą.
Ta przyrodzona postać stanowiąca
o istocie kryształu danej substancji już

znacznie wcześniej zrodziła pytanie o jej
przyczynę. Dobitnie wyraził to po raz
pierwszy Kepler, który we wspomnianej
powyżej rozprawie napisał: Za każdym
razem, kiedy pada śnieg, jego pierwotne
elementy niezmiennie mają kształt sześcioramiennej gwiazdki. To musi mieć swoją
określoną przyczynę, a jeśli jest przypadkowe, to dlaczego nie spotyka się pięciolub siedmioramiennych gwiazdek?
Celem wyjaśnienia tej przyczyny od
połowy XVII wieku zaczęto poddawać
bryły kryształów ścisłemu naukowemu
oglądowi, a także prowadzić rozważania
na temat ich wewnętrznej budowy. Rezultatem tego nurtu dociekań było rozwinięcie
przez Johna B. Daltona idei Demokryta
i Lukrecjusza w postaci słynnej teorii
atomistycznej. Posługując się nią, Dalton
wskazał, że budowę kryształów lodu cechuje tzw. heksagonalny rozkład atomów.
Do końca wieku XVIII dokonano wielu
znaczących odkryć rzutujących na budowę
kryształów. Dość wymienić tu tylko takie
osiągnięcia, jak odkrycie prawa stałości
kątów, opracowanie teorii upakowania
kul i teorii poliedrów molekularnych,

wyprowadzenie form prostych z trójkątów,
zaobserwowanie warstwowego wzrostu
kryształów i wpływu warunków zewnętrznych na proces krystalizacji, odkrycie zjawisk dwójłomności i piroelektryczności,
ustalenie prawa rozchodzenia się światła
w kryształach i wreszcie wprowadzenie
pojęcia sieci przestrzennej, obrazującej
periodyczny rozkład jednostek strukturalnych budujących substancje krystaliczne.
Na gruncie tej ostatniej koncepcji zrodziła
się też kolejna definicja kryształu. Głosi
ona: Kryształ jest to faza o uporządkowanej
wewnętrznej budowie, co charakteryzuje
geometryczny twór w postaci trójwymiarowej sieci przestrzennej, trwałej w danych
warunkach termodynamicznych.
Definicja ta wydaje się być całkiem
prosta. Faktycznie jednak tak nie jest, bo
nie jest proste znaczenie występującego
w niej pojęcia uporządkowania. Samo
brzmienie tego słowa wskazuje, że przez
uporządkowanie należałoby rozumieć
periodyczne ustawienie czegoś rzędami.
I rzeczywiście, na takim założeniu została zbudowana teoria sieci w klasycznej
krystalografii geometrycznej. Tymczasem
sens pojęcia porządku jest daleko głębszy.
Wystarczy podać prosty przykład wzięty
z codziennego życia. Kiedy małżonka
w ramach częstego „czynienia ładu”
poukłada leżące na moim biurku papiery
i książki w rządki i stosiki, osobiście odbieram to jako spory bałagan, ponieważ
pożądaną pozycję jest mi trudno odnaleźć.
Sięgam po nią i najczęściej jej nie znajduję
natychmiast. Im więcej tego typu prób
muszę wykonać, tym bardziej układ rzeczy

na moim biurku jest praktycznie nieuporządkowany. Tak więc o stopniu uporządkowania układu decyduje doświadczenie,
które z założenia ma probabilistyczny
charakter. Nie wnikając w szczegóły matematycznego wywodu, można stwierdzić,
że w przypadku obiektów materialnych
wynik tego doświadczenia zależy od
wymiaru przestrzeni charakterystycznej
dla danego układu, jej zasięgu i kształtu
wypełniających tę przestrzeń jednostek
budulcowych. A zatem słowo „kryształ”
nabiera nowego, bardzo ogólnego wyrazu,
a mianowicie: Jest to faza uporządkowana,
której krystaliczność określa zasięg i wymiar dystrybucji budujących ją jednostek
strukturalnych w danych warunkach termodynamicznych.
W rezultacie w przypadku wielu rzeczywistych układów materialnych obok
faz o periodycznym i trójwymiarowym
uporządkowaniu składowych elementów,
typowym dla klasycznie pojętego kryształu, mamy fazy, których budowę cechuje
ład blisko- i średniozasięgowy, a nadto
może on występować w jednym, dwóch
i trzech wymiarach przestrzeni. Fakt ten
częściowo oddają różne nowe nazwy,
jakie się pojawiły. Są to chociażby: modyfikacja krystaliczna, ciecze pseudokrystaliczne, ciekłe kryształy, kryształy szkliste,
ciekłe kryształy szkliste, quasi-kryształy,
kryształy plastyczne czy kryształy polimerowe. Tak rozumiany obiekt badań wyznacza dla współczesnej krystalografii jej
centralne usytuowanie w systemie nauk
ścisłych i przyrodniczych. Jądro krystalografii jako nauki, na które składa się

HISTORIA CHEMII
NA UJ
1782

Z połączenia Kolegium Fizycznego i Lekarskiego powstało Collegium Physicum. Jego
pierwszym prezesem został Jan Jaśkiewicz
(1749–1809) – lekarz, mineralog, chemik
i botanik.

1 PAŹDZIERNIKA 1783

Jan Jaśkiewicz rozpoczął wykłady z historii naturalnej i chemii. Był propagatorem
nauki Lavoisiera w Polsce. Tworzył polską
nomenklaturę chemiczną. Wykładał w języku polskim. Jego uczeń Jędrzej Śniadecki
(1768–1838) był autorem pierwszego
polskiego podręcznika chemii, wydanego
w Wilnie, Początki chemii.

1790–1803

Katedrą historii naturalnej i chemii kierował
Franciszek de Paula Scheidt (1759–1807)
– fizyk, chemik i botanik, między innymi
autor książki O elektryczności uważanej
w ciałach ziemskich i atmosferze oraz wielotomowego, malowanego ręcznie zielnika.
Duże zasługi położył na polu rozbudowy
krakowskiego ogrodu botanicznego.

1803

Wprowadzono podział Uniwersytetu na
cztery wydziały: filozoficzny, lekarski,
prawny i teologiczny. Katedra historii naturalnej i chemii znalazła się na Wydziale
Lekarskim.

1805–1809

Dawna katedra historii naturalnej i chemii
została podzielona między dwóch profesorów austriackich i znalazła się na dwóch
wydziałach: filozoficznym i lekarskim.
Burchard S. Schiverek kierował Katedrą
Chemii i Botaniki Praktycznej na Wydziale
Filozoficznym w latach 1805–1806. Jego
następcą został doktor medycyny Józef A.
Schultes (1773–1831). W Krakowie prowadził wykłady w latach 1806–1808, potem
zastąpił go Baltazar Haquet. W 1809 roku
mianowano nowego profesora, doktora
medycyny Józefa Augusta Rhodiusa.
Na Wydziale Lekarskim profesorem historii
naturalnej i fizjografii został wybitny mineralog Baltazar Haquet.

1809

Kryształy rybonukleazy z laboratorium prof. Krzysztofa Lewińskiego

Nauki przyrodnicze przeniesiono na Wydział Filozoficzny, rozdzielono katedrę
historii naturalnej i chemii.
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krystalografia teoretyczna (zajmująca się
przede wszystkim geometrycznym opisem
budowy faz uporządkowanych), krystalografia strukturalna (poznawanie budowy
w oparciu o badania eksperymentalne)
i geneza faz uporządkowanych (teoretyczne i eksperymentalne badania powstawa-

jak i teoretycznym obszarze. Nastąpił
kolosalny rozwój technik badawczych
(neutronografii, elektronografii, dyfrakcji
rentgenowskiej, wykorzystanie w badaniach strukturalnych promieniowania synchrotronowego, metod spektroskopowych
i mikroskopowych), a także sposobów

Tabela 1. Zestawienie cech charakteryzujących krystalografię klasyczną
i krystalografię uogólnioną
Krystalografia klasyczna
Kryształ: nieskończona liczba elementów
Jednostki budulcowe są identyczne
Identyczne otoczenie poszczególnych
jednostek strukturalnych
Struktura jest realizowana w oparciu
o zasadę pojedynczego, globalnego
minimum w przestrzeni konfiguracyjnej
energii swobodnej
Agregacja przebiega przez dyskretny
wzrost, tzn. poprzez przyłączanie
pojedynczych jednostek
Występuje pojedynczy stopień
organizacji
Powtórzenia opisywane są klasycznymi
operacjami symetrii
Przekształcenia symetryczne dotyczą
obszaru nieskończonego
Występujące elementy przestrzenne są
typu euklidesowego na bazie prostych
i płaszczyzn

Krystalografia uogólniona
Kryształy i krystaloidy: skończona liczba elementów
Dopuszczalne są: niestechiometryczność oraz
podstawienia
Możliwa jest quasi-identyczność
Może występować wiele quasi-ekwiwalentnych
stanów. Na tworzenie struktury wpływa jej
specyfika, przekaz informacyjny i droga realizacji
Agregacja jest możliwa także przy współudziale
złożonych komponent
Ma miejsce hierarchia stopni organizacji
Trzeba uwzględniać także ogólne, nieizometryczne
operacje symetrii oraz rolę programu
Wyodrębnia się lokalne elementy symetrii
w skończonym obszarze
Dopuszczalne ogólne elementy przestrzenne
mogą być krzywoliniowe (spirale, błony, micelle),
a także bardziej złożone, powstałe przez zagięcia
i skręcenia struktur stopnia niższego

nia faz krystalicznych), styka się z dużymi
naukami: matematyką, fizyką, chemią,
biologią, mineralogią i techniką. Na styku
z tymi dziedzinami kształtowane są działy
interdyscyplinarne. Są to odpowiednio:
ogólna teoria symetrii, krystalofizyka, krystalochemia, biokrystalografia, geokrystalografia i krystalografia materiałowa. Tej
szczególnej pozycji towarzyszy ogromny
rozrost warsztatu współczesnej krystalografii, zarówno w jego eksperymentalnym,

A. Rafalska-Łasocha

opisu różnych stanów kryształów jako faz
uporządkowanych. Obok klasycznej teorii
symetrii zbudowanej na bazie przekształceń izometrycznych (translacje, obroty
wokół osi symetrii, odbicia zwierciadlane
i odbicia w centrum symetrii) pojawiły
się jej nowe typy: homologia, symetria
podobieństwa, symetria konformacyjna,
a także krzywoliniowa, afiniczna, analityczna, projekcyjna, topologiczna i symetria topologiczno-statystyczna. W sposób
zasadniczy zmienił się też
system pojęciowy współczesnej krystalografii
i nastąpiło jej przejście od
krystalografii klasycznej
do krystalografii uogólnionej. Zmiany te ilustruje
poniższa tabela.
W świetle tego, co do
tej pory powiedziano, można zadać sobie pytanie, czy
wyczerpany został w pełni sens słowa „kryształ”
i czy, myśląc o krysztale,
możemy za Newtonem
powtórzyć to, co stwierdził
Kryształy pirytu z kolekcji prof. Wiesława Łasochy on w Optykach: Sądzę, że
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jest możliwe, iż Bóg na początku stworzył
materię w postaci trwałych, nasyconych,
twardych, nieprzenikliwych ruchomych
cząstek, nadając im takie rozmiary, kształty
i inne właściwości oraz proporcje w stosunku do przestrzeni, jakich wymagały
cele, dla których je stworzył.
Otóż na to pytanie nie pozwala nam
twierdząco odpowiedzieć współczesna
nasza wiedza o budowie kryształów.
Jednoznacznie wskazuje ona bowiem, że
oddanie tego sensu wymaga uwzględnienia w rozważaniach różnych poziomów
i aspektów strukturalnych charakteryzujących budowę faz krystalicznych. Zilustrujmy to na dwóch przykładach. Pierwszy
z nich jest związany z geometrią rozkładu
jednostek budulcowych. W Biblii czytamy
(Łk 6. 38): Dawajcie, a będzie wam dane;
miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną
i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze.
Dana charakterystyka dobrej miary to
cecha najpopularniejszej ze struktur krystalicznych – struktury gęstego upakowania. Słowo potrzęsiona oddaje probabilizm
w dystrybucji budujących ją jednostek, zaś
natłoczenie jest miarą ich upakowania.
W trzech wymiarach strukturę taką obrazują jednorodne kule wypełniające pewną
zamkniętą przestrzeń. Tego typu budowa
cechuje, na przykład, pierwiastki metaliczne czy zestalone gazy szlachetne. I chociaż
wypełnienie przestrzeni przez atomy tych
substancji w każdym przypadku osiąga tę
samą wartość 74 procent, to biorąc pod
uwagę możliwe sekwencje ich identycznych warstw, różnorodność form tego typu
struktury jest praktycznie nieskończenie
wielka. Przykład drugi stanowi odniesienie do konieczności zwrócenia uwagi na
różne sytuacje lokalne w krysztale. Mogą
one być rezultatem zaburzeń w iteracji
jednostek strukturalnych, niedoskonałościami w jego wnętrzu spowodowanymi
naprężeniami, pęknięciami, załamaniami
i skręceniami domen krystalicznych, a także
zmienną dynamiką ruchów poszczególnych
atomów czy grup atomowych. Cechy te
determinują wiele własności fizycznych faz
krystalicznych, co tym bardziej uzasadnia
potrzebę takiego lokalnego spojrzenia. Ale
ogląd taki ma jeszcze inny głęboki sens:
mówiąc o dalekozasięgowym porządku,
należałoby zapytać o jego przyczynę. Niestety, tego faktu nie tłumaczy dotychczas
żadna teoria. Wprawdzie przyczyny upatrywać można na poziomie elementarnym,
ponieważ atomy są w stanie wywoływać
jednakowy bliski porządek, jednak słusz-

1810

Józef Markowski (1758–1829) – lekarz
i chemik, został kierownikiem pierwszej
samodzielnej Katedry Chemii. Prowadził
prace z dziedziny toksykologii, analizy wód
mineralnych.

1814

Nowy statut Szkoły Głównej Koronnej został
opracowany przez Dyrekcję Edukacyjną
z Warszawy. Utworzono Wydział Umiejętności Matematyczno-Fizycznych, na którym
znalazła się katedra chemii.

1833
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Katedrę chemii przeniesiono na Wydział
Lekarski i połączono z katedrą farmacji.
Kierownictwo połączonych katedr chemii
i farmacji na lata 1833–1851 Florian Sawiczewski (1797–1876), lekarz, chemik
i farmaceuta objął. Jego prace badawcze
dotyczyły problemów medycznych, farmakologicznych, toksykologicznych i analityki
chemicznej.

1835

Prof. Florian Sawiczewski założył gabinet
chemiczny.

1851/1852

Kryształy kwarcu w Science Museum w Osace

ność tego teorematu została wykazana tylko
dla układów o bardzo dyskretnej wielkości.
A jak takie lokalne spojrzenie rzutuje na
rozumienie słowa „kryształ”? Sądzę, że
w tym ujęciu zatraca sens jedność tego
określenia. „Kryształ” staje się tworem
złożonym i w pewnym sensie chyba podobnym do nazwy „rodzina”. W rodzinie są
dziadkowie, rodzice ich dzieci, wnuczęta
i dalsi krewni. Jest rodzina, ale każdy z jej
członków jest niepowtarzalną indywidualnością. Wybitny pisarz czeski Jaromir
Čapek, po zwiedzeniu kolekcji minerałów
w Muzeum Brytyjskim, tak napisał: Powinienem jeszcze powiedzieć o kryształach,
formach, prawach, barwach. Są kryształy
ogromne jak kolumny świątyni, delikatne
jak pleśń, ostre jak kolce, bezbarwne, lazurowe, zielone jak nic innego na świecie,
ogniste, czarne, matematycznie dokładne,
doskonałe, przypominające konstrukcje
wymyślone przez pozbawionych rozumu
kapryśnych uczonych. Są krystaliczne
pieczary, pęcherzykowe dziwolągi krystalicznej masy, jest buntowanie się, topienie,
wzrost, architektura i sztuka inżynierska.
[...] Jak tajemnicze matematyczne chmury,
przenikają materię nieskończone prawa
[...]. Liczba i fantazja, prawo i dowolność
to żywe, twórcze siły przyrody.

Słowa te Jaromir Čapek ozdobił wymownym rysunkiem. Klęczący na nim
człowiek patrzy, jak z zarysu grodu wyrastają ku niebu bryły kryształów. To zapewne
kryształy idee. Podobnie jak te rzeczywiste,
są one zadane liczbą i fantazją, prawem
i dowolnością, a nade wszystko wolą
i twórczym intelektem człowieka, w którym
drzemie siła krystalizacji dokonań. Ona
to właśnie, obok wielu innych osiągnięć
ludzkości, zrodziła początek i rozwój nauki o kryształach. Jej rezultatem było też
odkrycie radu i polonu, za które przed 100
laty Maria Skłodowska-Curie otrzymała
indywidualną Nagrodę Nobla z dziedziny
chemii. Tej nauki, której instytucjonalny
rozrost na Uniwersytecie Jagiellońskim
zainicjowało powołanie do życia 230 lat
temu Katedry Historii Naturalnej, zaś kończy utworzenie Wydziału Chemii, którego
jubileusz 30-lecia bieżący rok wyznacza.
Niech zatem obecny czas święci się tymi
jubileuszami. Niech się święci i skłania nas
ku zadumie nad mocą oraz różnorodnością
„procesów krystalizacji” prowadzących
do „porządku” zarówno w świecie realnych kryształów, jak i w świecie życia
człowieka.

Prof. Florian Sawiczewski pełnił funkcję
rektora.

1851

Prof. Florian Sawiczewski doprowadził
do oddzielenia katedry chemii od katedry
farmacji. Katedrę chemii przeniesiono na
Wydział Filozoficzny i powierzono Emilianowi Czyrniańskiemu (1824–1888).
Profesor Czyrniański kierował katedrą chemii w latach 1851–1888. Zorganizował
laboratorium chemiczne w uzyskanym
i przebudowanym, dzięki jego staraniom,
budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 (obecnie
ul. Olszewskiego 2).

1859

Prof. Emilian Czyrniański, otrzymał tytuł
doktora honoris causa filozofii.
Prace doświadczalne prof. Czyrniańskiego dotyczyły fitochemii, analizy wód
powierzchniowych i chemii sądowej. Był
twórcą mechaniczno-chemicznej teorii
wiązań. Zdobywał dotacje na rozbudowę
laboratorium chemicznego, pracownię
kriogeniczną swojego ucznia – Karola
Olszewskiego, założenie wodociągu w budynku, urządzenie muzeum preparatów
chemicznych. Był autorem podręczników
akademickich: Chemia nieorganiczna i Chemia organiczna.

Stanisław A. Hodorowicz
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CHEMIA ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH
Rozmowa z prof. Krystyną Bogdanowicz-Szwed
□ Jak rozpoczęła się Pani przygoda
z chemią?
■ Miałam chyba 11 lat, kiedy zupełnie
przypadkowo sięgnęłam po, wypożyczoną przez moją starszą kuzynkę,
książkę zatytułowaną Maria Curie,
autorstwa Ewy Curie. Byłam wtedy
jednak za młoda, żeby zainteresować
się chemią, w szkole nie miałam
nawet takiego przedmiotu, ale zafascynował mnie wtedy życiorys tej
wyjątkowej polskiej uczonej. W klasie
ósmej, kiedy wśród obowiązkowych
przedmiotów nauczania pojawiła się
chemia, mimo że była prowadzona na
dość wysokim poziomie, nie byłam nią
specjalnie zainteresowana. Po ośmiu
latach nauki w Szkole Podstawowej
Sióstr Urszulanek rozpoczęłam naukę
w IX Liceum im. Hoehne-Wrońskiego, które znajdowało się przy
ul. Michałowskiego. Tam jednak moim
Krystyna Bogdanowicz-Szwed podczas pracy w laboratorium
ulubionym przedmiotem była matematyka, przymierzałam się nawet do studiów w tym kierunku.
etat przeszłam w październiku 1956 roku. Kolejnym etapem
Zmieniłam zdanie dopiero wtedy, gdy mój profesor zasugerował
mojej działalności naukowej musiał być doktorat. W 1956 roku
mi studia chemiczne lub farmaceutyczne, jako mające lepszą
pracująca w Zakładzie Chemii Organicznej dr Jadwiga Schoen
przyszłość w związku z intensywnym rozwojem przemysłu cheotrzymała tytuł docenta i pod jej kierunkiem rozpoczęłam wymicznego w Polsce. Po zdaniu matury w 1952 roku wybrałam
konywanie pracy doktorskiej.
więc studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
□ Docent Jadwiga Schoen pełniła funkcję kierownika Pra□ Czy od początku była Pani zadowolona z tego wyboru?
cowni Chemii Organicznej. Podobno była bardzo wymagająca. Jak Pani ją wspomina?
■ Przyznam, że najpierw byłam rozczarowana, nie bardzo
podobały mi się zajęcia z chemii nieorganicznej. Dopiero na
■ Była postrachem wszystkich studentów. Zaskakiwała nas
swoją dokładnością i wymaganiami. I ja miałam przed nią
trzecim roku, kiedy zaczęła się chemia organiczna, zrozumiawielki respekt. Codziennie musiałam pisać, co zrobiłam, bez
łam, że to studia dla mnie. Wcześniej studia chemiczne były
względu na to, czy wynik moich eksperymentów był dodatni
dwustopniowe – trzy i dwa lata, ale w trakcie studiów objęła
czy ujemny. Ujemne wyniki należało odnotowywać po to, by ich
mnie reforma, w ramach której studia chemiczne zostały
nie powtarzać. Szybko jednak doceniłam metody działania pani
skrócone do czterech lat. Studiowałam więc o rok krócej, niż
docent, bo zajmując się taką dziedziną nauki, jaką jest chemia,
pierwotnie planowałam.
trzeba być niezwykle precyzyjnym.
Na czwartym roku studiów prof. Jan Moszew, który był kiePracę doktorską przygotowywałam od 1957 roku. Pięć lat
rownikiem Zakładu Chemii Organicznej i również prorektorem
później byłam już doktorem. Obrona pracy odbyła się w 1962
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapytał mnie, czy jeszcze jako
studentka nie zostałabym asystentką. Bardzo ucieszyła mnie ta
roku, a promocja w roku 1963. Wówczas na studiach doktoranpropozycja. Pozostanie na Uczelni i kontynuowanie studiów
ckich obowiązywał inny system niż obecnie.
chemicznych było wtedy moim marzeniem.
Po obronie pracy doktorskiej nadal współpracowałam z doc.
Studia skończyłam z wyróżnieniem. W Zakładzie Chemii
Jadwigą Schoen, która przy bliższym poznaniu okazała się serOrganicznej najpierw zostałam zatrudniona na pół etatu, na cały
deczną i ciepłą osobą, Opiekowała się mną i pomagała w pełnym
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tego słowa znaczeniu. Wiele się od niej nauczyłam, była moim
najlepszym nauczycielem. I to właśnie jej zawdzięczam moją
karierę naukową.
□ Skoro mówimy o relacjach mistrz–uczeń, to czy, oprócz
doc. Schoen, ktoś jeszcze w tak znaczący sposób miał wpływ
na Pani karierę zawodową?
■ Profesor Moszew miał zupełnie inny charakter, między profesorem a studentem czy też między profesorem a pracownikiem
był duży dystans. Natomiast pomiędzy mną a panią docent tego
dystansu nie było.
□ Zarówno prof. Jan Moszew, jak i doc. Jadwiga Schoen byli
spadkobiercami tematyki naukowej zapoczątkowanej przez
prof. Karola Dziewońskiego. W tym roku mija 120-lecie
chemii organicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, warto
więc przypomnieć choćby fragment tej historii, która jest
także ich udziałem...
■ Profesor Karol Dziewoński – jeden z najwybitniejszych chemików organików swoich czasów – był wielkim autorytetem
naukowym nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. W kręgu
jego zainteresowań badawczych znajdowała się, między innymi,
synteza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
związków heterocyklicznych pochodnych układu chinoliny
oraz barwników. Zapoczątkowane przez niego prace badawcze
w latach trzydziestych XX wieku kontynuowali, między innymi,
prof. Jan Moszew i doc. Jadwiga Schoen.
Warto też przypomnieć, że tematykę badawczą prof. Dziewońskiego rozwinął również dr Leon Sternbach, który do 1936 roku
pracował jako asystent w II Zakładzie Chemii Organicznej, był
także dobrym znajomym doc. Schoen. W 1937 roku wyjechał do
Wiednia jako stypendysta Fundacji Feliksa Wiślickiego, potem
przeniósł się do Zurychu. Wybuch wojny
zastał go w Szwajcarii, gdzie w 1940 roku
rozpoczął pracę w koncernie farmaceutycznym Hoffmann-La Roche w Bazylei.
Rok później wyjechał do Stanów Zjednoczonych do nowo utworzonego ośrodka
koncernu Roche w Nutley. Pracował tam
do 95. roku życia. Osiągnął wiele sukcesów, między innymi opracował syntezę
witaminy H, czyli biotyny. Zsyntetyzował
pierwsze na świecie benzodiazepiny (m.in.
lek valium), wiele środków bakteriobójczych, przeciwbólowych i przeciwwymiotnych. W latach 70. przyjechał do
Krakowa i wygłosił odczyt w Polskim
Towarzystwie Chemicznym, wspominając o swoich przedwojennych związkach
z Zakładem Chemii Organicznej.

stobójczych, bo profesor zajmował się wtedy tego typu badaniami. Wówczas studenci nie mogli wybierać sobie tematów
prac, były one im przydzielane.
Praca doktorska dotyczyła reakcji ketonów alicyklicznych
z pochodnymi tiomocznika.
□ A tak przystępniej...
■ Polegała ona głównie na syntezie nowych związków heterocyklicznych, czyli cyklicznych związków, które mają tak
zwany heteroatom. Tym heteroatomem jest najczęściej azot,
siarka lub tlen. Badania tego typu prowadzili zarówno prof.
Moszew, jak i doc. Schoen. Kiedy w 1967 roku doc. Schoen
przeszła na emeryturę, przez trzy lata współpracowałam z prof.
Moszewem, z którym przygotowałam dwie publikacje. Profesor
zmarł w 1970 roku. Wówczas w Zakładzie było już trzech samodzielnych pracowników: doc. dr hab. Stefan Smoliński, doc. dr
hab. Wanda Żankowska-Jasińska oraz doc. dr hab. Julian Mirek.
Powstały trzy zespoły badawcze. Ja przystąpiłam do zespołu
Juliana Mirka, ogromnie pracowitego i wymagającego człowieka. Kiedy prof. Mirek zorientował się, że pracuję samodzielnie,
zasugerował mi habilitację. Pracę habilitacyjną złożyłam w 1977
roku, a rok później odbyło się kolokwium habilitacyjne.
□ Jakie warunki do prac badawczych mieli wówczas uniwersyteccy chemicy?
■ Ja studiowałam już w nowym instytucie, czyli w budynku
przy ul. Ingardena, która wcześniej nazywała się ul. Krupniczą, a później ul. Karasia. Wszystkie znajdujące się w nowym
budynku meble i sprzęty były stare, przeniesione z Zakładu
przy ul. Olszewskiego. To były trudne czasy. Pracowaliśmy
głównie na przedwojennych aparatach. Później został zakupiony
spektrofotometr służący do pomiaru widm w ultrafiolecie. Poza

□ Pracę magisterską pisała Pani u prof.
Jana Moszewa, pamięta Pani jej temat?
■ Tematu dokładnie nie pamiętam, ale
dotyczyła ona jakichś związków chwa-

Promocja doktorska Krystyny Bogdanowicz-Szwed, 1963
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□ Czemu miały służyć zsyntetyzowane przez Panią związki?

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim po otrzymaniu tytułu profesora, 1996

tym nie mieliśmy żadnego nowoczesnego wyposażenia, którym
mogli dysponować na przykład naukowcy na Zachodzie. Trudno
dostępne były też chemikalia. Składało się na nie zamówienie,
na realizację którego trzeba było długo czekać, bo docierały do
nas z tak zwanej strefy dewizowej. Wszystko to oczywiście było
załatwiane zgodnie z procedurą i finansowane przez Uniwersytet. Kiedy czasem opowiadam młodym ludziom, jak to wtedy
było – nie chcą wierzyć.
W latach 70., gdy powstało Środowiskowe Laboratorium,
zakupiono aparat do pomiaru magnetycznego rezonansu jądrowego firmy Tesla, czeskiej produkcji. Następnie pozyskaliśmy
spektrometr masowy, a później kolejne urządzenia, które jednak nie dorównywały jakością tym na Zachodzie. W związku
z żelazną kurtyną wyjazd za granicę był prawie niemożliwy.
Wtedy udało się to tylko kilku osobom, które znałam: prof.
Stefanowi Smolińskiemu, prof. Wandzie Żankowskiej-Jasińskiej, a później doc. Ewie Śledziewskiej, którzy wyjechali do
Szwajcarii.
□ Kiedy rozpoczynała Pani studia, ilu studentów chemii
było z Panią na roku?
■ Na moim roku było 72 studentów, na wyższych latach około
100. Liczba studentów rosła jednak z roku na rok. Później
były, na przykład, takie lata, że z powodu dużej liczby osób
studiujących chemię trzeba było dzielić rok na A i B.
Warunki lokalowe były dobre. Do dyspozycji studentów
były dwa duże laboratoria. Były też pokoje-laboratoria,
w każdym z nich pracowały przeważnie dwie lub trzy osoby.
Mieliśmy też duże digestoria.
□ Co znajdowało się w kręgu Pani zainteresowań badawczych?
■ Moja praca polegała na badaniu nowych reakcji, których
wynikiem były różne związki heterocykliczne, przy czym
musiały to być związki nowe, bo tylko wtedy można było
publikować swoje prace. Podobno należałam do osób, które
zsyntetyzowały bardzo dużą liczbę takich związków, ale mnie
trudno powiedzieć, ile ich było. Ważne było, by dla każdego
nowego związku udowodnić jego strukturę za pomocą metod
analitycznych i spektroskopowych, zaproponować i ustalić
mechanizm reakcji, czyli drogę wiodącą do jego tworzenia.
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■ W latach 70. i na początku lat 80. tymi związkami zaczęły
interesować się różne firmy farmaceutyczne, w tym także zagraniczne. Mieliśmy z nimi umowy, dzięki którym próbki tych
związków były badane pod względem aktywności biologicznej
przez firmy farmaceutyczne, na przykład Polfa, a także firmy
zagraniczne DuPont Agriculture Co. oraz Monsanto, które
te związki gromadziły i badały jako środki ochrony roślin.
Za próbki otrzymywaliśmy pieniądze, za które następnie
mogliśmy kupować odczynniki, by dalej pracować, a czasem
wystarczało także na skromne honoraria dla nas.
Dla mnie najbardziej atrakcyjna była umowa zawarta nie
poprzez Uniwersytet, ale poprzez fundację „PRO CHEMIA”
w latach 90. z japońską firmą Taisho Pharmaceutical Co. Przesyłane przez nas związki Japończycy badali pod względem
farmakologicznym, ale o szczegółach skąpo nas informowali.
Umowa z tą firmą była dla nas bardzo korzystna finansowo,
dzięki niej mogliśmy sobie pozwolić na zakup nowego sprzętu laboratoryjnego, wag elektronicznych, lamp UV, wyparek
rotacyjnych, komputerów, drukarek, opłacić koszty udziału
w międzynarodowych sympozjach itp.
□ Z jakimi zagranicznymi ośrodkami, z jakimi naukowcami współpracowała Pani, rozpoczynając swoją karierę
naukową?
■ W latach 80. wiele osób z Zakładu Chemii Organicznej
wyjeżdżało do Niemiec, w ramach współpracy Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Uniwersytetem Ruhry w Bochum. Ja byłam
dwa razy na krótkoterminowych stażach, które odbywały się
w tamtejszym Zakładzie Chemii Nieorganicznej i dotyczyły
prac związanych z fluorochemią. Później wyjeżdżałam kilka
razy do Getyngi, gdzie współpracowałam w Zakładzie Chemii
Organicznej z prof. Tietze. Tematykę, którą tam poznałam,
zaczęłam tutaj rozwijać jako docent. Kontynuowałam ją także
już z własnym zespołem. Prace dotyczyły reakcji cykloaddycji,
które prowadziły do syntezy pochodnych piranu i beta-laktamów. Powyższe układy heterocykliczne występują w wielu
związkach naturalnych, między innymi w cukrach i w wielu
antybiotykach – na przykład gentamycynie C, w penicylinie.
Ta tematyka była przedmiotem czterech prac doktorskich
wykonanych pod moim kierunkiem.
□ Tytuł profesora otrzymała Pani w 1996 roku...
■ Po habilitacji miałam trzy doktorantki i sporo publikacji.
Profesor Maria Nowakowska, która była wówczas dziekanem
Wydziału Chemii, a później prorektorem UJ, zasugerowała, że
powinnam złożyć wniosek o profesurę. Najpierw uzyskałam stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1996 roku otrzymałam
tytuł profesora. Prace doktorskie prowadziłam aż do roku 2005,
to jest do przejścia na emeryturę.
□ Czy wie Pani, jak potoczyły się kariery naukowe Pani
doktorantów?
■ Muszę przyznać, że do doktorantów miałam szczęście, byli
to bardzo zdolni, obowiązkowi i ambitni młodzi ludzie. Po

doktoracie większość osób odchodzi
z uczelni, między innymi z powodu
braku etatów.
Moja pierwsza doktorantka po
trzech latach pracy na stanowisku asystenta otrzymała możliwość wyjazdu na
stypendium do Stanów Zjednoczonych
i tam pozostała. Pracuje jako chemiczka
w Emory University w Atlancie. Dwie
inne osoby zostały na Wydziale – jedna
z nich być może niedługo będzie się
habilitować. Dwie kolejne osoby przez
jakiś czas pracowały na Wydziale, ale
później odeszły.
□ Podczas swej kariery zawodowej
sporo Pani wykładała. Po habilitacji
prowadziła Pani wykłady z chemii
organicznej dla biologów...
■ Prowadziłam też wykłady dla studentów IV roku chemii, a także wykład
monograficzny dla V roku.
Pamiętam, że jednego roku znacznie Prof. Krystyna Bogdanowicz-Szwed i dr Regina Gil podczas promocji doktorskiej, 2005
się zwiększyła liczba studentów biologii, poza tym dołączyli do nich także studenci biotechnologii ■ Według mnie studia chemiczne powinny trwać pięć lat i kończyć się
i w tych wykładach z chemii organicznej uczestniczyło wtedy magisterium. Po nich, oczywiście, powinna istnieć możliwość odbyblisko 300 osób. To było około 45 godzin wykładów w drugim cia studiów doktoranckich. Jestem przeciwna studiom licencjackim.
semestrze. Egzaminy zostały wówczas przeprowadzone w dwóch Prace licencjackie, choć może piękne opracowane pod względem
etapach. Wtedy też zaproponowałam, by wykłady dla biologów graficznym, niestety, w dużej mierze są jedynie kopiami opracowań
i biotechnologów były prowadzone oddzielnie. Wykłady dla ściągniętych z internetu. Po trzech latach licencjatu młody człowiek
biologów przypadły doc. Barbarze Rys, a dla biotechnologów nie ma odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego,
– mnie. Muszę przyznać, że tamte spotkania, które odbywały się by napisać nową ciekawą pracę.
na kampusie w Pychowicach, wspominam z wielką satysfakcją.
Ci młodzi ludzie byli niezwykle ambitni, posiadali dużą wiedzę □ Wydział Chemii, najprawdopodobniej już za trzy, cztery lata,
z budynku przy ul. Ingardena przeniesie się do nowej siedziby
i mieli ogromny zapał do pracy.
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ...
□ Czy poza chemią ma Pani jakąś inną pasję?
■ Nie ulega wątpliwości, że budowanie nowych obiektów dla takich
■ Lubię książki, kwiaty. Na pasję pozazawodową zawsze brako- kierunków jak chemia czy biologia jest bardzo kosztowne. Ale w tym
wało mi czasu. Trzeba było myśleć o pracy, o doktorantach. Mam przypadku bardziej opłacalne będzie wzniesienie nowego gmachu
działkę poza Krakowem. W latach 70. i 80. wraz z mężem upra- niż na przykład remontowanie starego, który ma już prawie 60 lat.
wialiśmy ogródek. Dawało nam to wielką radość. Cieszyliśmy się Uważam, że to przedsięwzięcie bardzo dobrze rokuje na przyszłość
– zapowiada jeszcze większy rozwój chemii na Uniwersytecie
z każdego krzewu i drzewka. Ale to była bardzo ciężka praca.
Miałam znajomych, którzy byli taternikami. Ja podziwiałam Jagiellońskim.
ich pasję, ale sama nigdy się nie wspinałam. Śledziłam ich dokonania, poznałam kilku znanych taterników. Niestety, wielu z nich □ A jakie kierunki badań z dziedziny chemii będą, Pani zdaniem,
absorbować naukowców w najbliższych latach?
zginęło w górach.
□ Jakie cechy, Pani zdaniem, oprócz precyzji, powinien posiadać dobry naukowiec chemik?
■ Powinien stale się dokształcać, rozwijać. Powinien być dobrze
zorganizowany, sumiennie prowadzić zajęcia dydaktyczne, ale
przy tym nie zapominać o własnej pracy badawczej...
□ Co sądzi Pani o trzystopniowym systemie studiów: trzy
lata + dwa lata + studia doktoranckie. Czy sprawdza się on
na Wydziale Chemii UJ?

■ Według mnie badania specjalistów z tej dziedziny pójdą w kierunku
produkcji nowych materiałów, na przykład do produkcji implantów,
które są niezwykle potrzebne w medycynie. Ważnym kierunkiem
będzie zapewne ochrona środowiska, zwłaszcza wód i powietrza.
Z pewnością też prace naukowców coraz intensywniej koncentrować się będą na pozyskiwaniu nowych źródeł energii.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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PROFESOROWIE
ZAKŁADU CHEMII
ORGANICZNEJ
Profesor Julian Schramm
5 stycznia 1852 – 30 marca 1926
Kierownik II Zakładu Chemicznego w latach
1891–1910. Prekursor fotochemii. Badał
wpływ światła słonecznego na przebieg reakcji chlorowania i bromowania węglowodorów. Mierząc wydajność fotochemiczną
reakcji, sformułował hipotezę wyjaśniającą
rolę światła słonecznego. Drugi nurt badań
dotyczył przegrupowań towarzyszących
alkilowaniu węglowodorów aromatycznych. Autor 34 prac publikowanych w czołowych czasopismach chemicznych, a także
nowatorskiego podręcznika Podręcznik analizy chemicznej jakościowej, służącego studentom przez blisko 45 lat.
Profesor Karol Dziewoński
18 sierpnia 1876 – 6 grudnia 1943
Dziekan Wydziału Filozoficznego, członek
Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii
Nauk Technicznych w Warszawie, kierownik II Zakładu Chemicznego w latach 1911–
1943. Jeden z najwybitniejszych chemików
organików swoich czasów. Największe sukcesy odnosił na polu syntezy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
pochodnych układu chinoliny oraz barwników. Był autorem 112
publikacji. 14 uczniów ze szkoły prof. Dziewońskiego zostało samodzielnymi pracownikami naukowymi. W oparciu o wykłady
profesora Koło Chemików UJ wydało skrypty.
Docent Jadwiga (Buzawa) Schoen
4 lipca 1897 – 23 kwietnia 1987
Opiekun I i II Zakładu Chemicznego po Sonderaktion Krakau. Kontynuowała twórczo
prace nad układami heterocyklicznymi zapoczątkowane przez prof. Karola Dziewońskiego. Opracowała nowe metody otrzymywania tych układów. Prace te są bardzo
często cytowane również w monografiach
ukazujących się wiele lat po oryginalnych
publikacjach. Jej prace charakteryzowały
wyjątkowo starannie przeprowadzone dowody chemiczne struktury otrzymanych związków. Wyniki badań prowadzonych po odzyskaniu niepodległości miały znaczenie dla rozwoju powstającego
przemysłu barwników. Promotor przewodu doktorskiego prof. Krystyny Bogdanowicz-Szwed.
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Profesor Jan Moszew
30 maja 1900 – 12 marca 1970
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Chemii Organicznej w latach
1945–1970. Jego badania koncentrowały
się wokół syntezy połączeń o potencjalnych
właściwościach przeciwnowotworowych,
antyhistaminowych i regulatorów wzrostu
roślin. Były to równocześnie prace o dużym znaczeniu dla rozwoju chemii wielopierścieniowych połączeń aromatycznych, a zwłaszcza układów
heterocyklicznych z grupy chinolin. Wykładowca przyciągający
pięknem języka i jasnością wywodu rzesze słuchaczy. Autor 126
publikacji. Promotor w 33 przewodach doktorskich. Autor podręcznika Chemia organiczna.
Profesor Stefan Smoliński
30 maja 1915 – 3 kwietnia 1983
Twórca i kierownik Zespołu Stereochemii Organicznej. Głównym obszarem badań było
poszukiwanie relacji pomiędzy trójwymiarową strukturą molekuły a jej właściwościami.
W pierwszym okresie badania te obejmowały
połączenia o działaniu antyhistaminowym, by
następnie skoncentrować się na związkach
spiranowych. Pomimo braku dostępu do nowoczesnej aparatury
większość swoich prac publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach z zakresu chemii organicznej. Autor 50 publikacji i jednego patentu. Promotor w 13 przewodach doktorskich. Był miłośnikiem
i znawcą architektury.
Profesor Wanda Żankowska-Jasińska
11 czerwca 1921 – 22 lutego 2002
Związana z Zakładem Chemii Organicznej
w okresie od 1 września 1949 do przejścia
na emeryturę. Kierownik Zakładu Chemii
Organicznej 1982–1985. Twórca i kierownik
Zespołu Chemii Związków Heterocyklicznych Wydziału Chemii UJ 1970–2002. Była
pierwszą kobietą profesorem zwyczajnym na
Wydziale Chemii UJ. Badania: synteza heterocyklicznych analogów węglowodorów rakotwórczych jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych; synteza, mechanizmy
reakcji, reaktywność i aktywność biologiczna wielokarbonylowych
związków heterocyklicznych. Autorka 72 publikacji naukowych,
promotor 13 prac doktorskich. Autorka skryptu Jednostka octanowa.
Profesor Julian Mirek
24 maja 1925 – 1 listopada 1987
Dziekan Wydziału Matematyczno-FizycznoChemicznego, dyrektor Instytutu Chemii, kierownik Zakładu Chemii Organicznej w latach
1970–1982. Twórca Zespołu Fizykochemii
Organicznej.
Zainteresowania naukowe profesora obejmowały bardzo rozległe obszary chemii organicznej – od syntezy i badań reaktywności
układów heterocyklicznych poprzez studia nad mechanizmami reakcji do prac o charakterze aplikacyjnym. Autor 92 publikacji i 10
patentów. Promotor w 17 przewodach doktorskich. Autor podręczników Wstęp do fizycznej chemii organicznej i Chemia organiczna.

NOWY BUDYNEK WYDZIAŁU CHEMII
NA KAMPUSIE 600-LECIA ODNOWIENIA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
P

rogram wieloletni „Budowa Kampusu
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” został ustanowiony 23 maja 2001 decyzją Sejmu RP. Program ten
przewidywał powstanie w latach 2001–
–2010 nowych budynków dla wydziałów
ścisłych i przyrodniczych UJ, w tym
również dla Wydziału Chemii. Jednak
niekorzystne zmiany na rynku usług
budowlanych uniemożliwiły realizację
wszystkich zaplanowanych obiektów przy
pierwotnie założonym budżecie. Stąd na
przełomie lat 2008 i 2009 pojawiła się
konieczność nowelizacji ustawy. Rząd
zaproponował zwiększenie środków finansowych o 110 milionów złotych oraz
wydłużenie czasu realizacji programu do
2013 roku. Ale z pierwotnego programu
wykreślono finansowanie budowy gmachów Wydziału Chemii oraz Instytutu
Nauk Geologicznych. Pełna determinacji
postawa władz UJ oraz Wydziału Chemii,
a przede wszystkim pomoc ze strony małopolskich samorządowców, podkreślających fakt, że z ustawy o budowie kampusu
wynikają nie tylko określone zobowiązania finansowe, lecz przede wszystkim
konieczność realizacji planu rzeczowego,
doprowadziła do uchwalenia 3 kwietnia
2009 przez Sejm RP noweli ustawy o budowie Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dz.U. nr
79 poz. 664 z 28.05.2009). Zwiększono
wartość tego programu o dodatkowe
320 milionów złotych, z czego 211 milionów złotych przeznaczono na realizację
budynków Wydziału Chemii oraz Instytutu Geologii, wydłużając jednocześnie
okres realizacji programu do 2015 roku.
W rezultacie szeroko zakrojonych działań
władz Uczelni, Wydziału Chemii, Działu
Inwestycji oraz wielu osób zaangażowanych w realizację projektu możliwe było

Widok budynku Wydziału Chemii od ul. Łojasiewicza. Wizualizacja: EKSPO

opracowanie projektu i planów budowy
nowoczesnego, skrojonego na miarę XXI
wieku gmachu, którego budowa niebawem
się rozpocznie.
Nowy budynek Wydziału Chemii to
jedna z ostatnich inwestycji wydziałów
ścisłych i przyrodniczych przenoszonych
na nową lokalizację. Działka o powierzchni 3,903 hektara przeznaczona pod budowę położona jest w północnej części III
kampusu w Pychowicach. Ograniczają
ją ulice: Stefana Grota-Roweckiego,
prof. Stanisława Łojasiewicza, Wawelska
i Gronostajowa. Na bazie opracowanych
założeń funkcjonalno-użytkowych i kart
technologicznych przygotowano przetarg
na wykonanie, który został rozstrzygnięty we wrześniu 2010 roku. Wygrała
go Agencja Projektowa Architektury
EKSPO z Krakowa. W listopadzie 2010
roku z przedstawionych trzech koncepcji

nowego budynku do dalszych prac wybrano jedną, pozytywnie zaopiniowaną przez
Dział Inwestycji i zaakceptowaną przez
Radę Wydziału. W końcu stycznia 2011
roku, po uwzględnieniu licznych merytorycznych uwag i sugestii wydziałowej
komisji, powstała ostateczna koncepcja
funkcjonalno-użytkowa, a do końca maja
2011 powstanie końcowa koncepcja wielobranżowa Wydziału Chemii UJ.
Budynek Wydziału Chemii, posadowiony głównie wzdłuż al. Wawelskiej,
zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego nie może przekraczać
15 metrów wysokości ponad poziom gruntu.
Ze względu na wymagania stawiane laboratoriom chemicznym oznacza to budowę
trójkondygnacyjnego gmachu, co stanowi
istotny wyznacznik zarówno jego kształtu,
jak i przestrzennej wielkości. W założeniach projektowych nowego budynku
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datkowo stanowi bufor cieplny dla
holu oraz miejsce akumulacji wody
opadowej. Taka funkcja zmniejsza zapotrzebowanie budynku na
klimatyzację oraz obniża koszty związane z odprowadzaniem
wód opadowych. Na poziomie
drugim widoczny jest ogromny
przeszklony świetlik stanowiący
zwieńczenie holu. Z założenia doświetla on ten fragment budynku,
jego konstrukcja zapewnia dużą
termiczną neutralność. Planowane
jest jego wykonanie z przeźroczystych ogniw fotowoltaicznych, co
pozwoli na istotne zwiększenie
jego funkcjonalności.
W holu, na poziomie parteru,
zaplanowano możliwość funkcjonalnego wydzielenia części
pomieszczeń na organizowanie
Budynek Wydziału Chemii z lotu ptaka od strony ul. Łojasiewicza. Wizualizacja: EKSPO niewielkich konferencji naukowych, warsztatów lub spotkań
Wydziału Chemii przyjęto zasadę podziału oraz do wprowadzania nowych kierunków
roboczych, bez zakłócania pracy
przestrzeni użytkowej na kilka segmentów studiów. Zastosowanie najnowszych roz- części dydaktycznej. Rozplanowanie poo różnych funkcjach oraz rozdzielenia czę- wiązań technologicznych oraz spełnienie mieszczeń w pobliżu biblioteki pozwoli
ści naukowo-badawczej, administracyjnej wszelkich wymogów BHP pozwoli na na ich łatwe przekształcenie w centrum
i dydaktycznej (na ilustracji 1 przedstawio- bezpieczną pracę studentów, w tym rów- prowadzenia sesji posterowych.
no wizualizację budynku widocznego od ul. nież niepełnosprawnych, oraz całkowitą
Południowy fragment holu łączy się
Stanisława Łojasiewicza).
utylizację odpadów. Podobna unifikacja z dwoma rozbudowanymi segmentami
W części od skrzyżowania z al. Wa- dotyczy pomieszczeń pomocniczych. mieszczącymi pokoje administracyjnowelską (prawa strona ilustracji 1) widać Segment laboratoryjny przeznaczony jest -biurowe i pracownicze (budynki wipółkolisty segment mieszczący aulę na z założenia głównie dla studentów I stop- doczne na ilustracji 2 zaraz za aulą) oraz
375 miejsc, sale dydaktyczne (wykładowe nia nauczania, ale z części pomieszczeń laboratoria naukowo-badawcze zlokalii seminaryjne), szatnie i inne pomieszczenia korzystać będą również dodatkowo stu- zowane wzdłuż al. Wawelskiej. Segment
pomocnicze. Amfiteatralna aula dzielona denci pierwszego roku II stopnia nauczania pomieszczeń pracowniczych znajduje
jest, w zależności od potrzeb, na dwie (studenckie pokoje aparaturowe).
się bezpośrednio przy segmencie dymniejsze sale, co sprzyja lepszemu jej wyŁącznikiem pomiędzy dwoma segmen- daktycznym. Ta lokalizacja pozwala na
korzystaniu, zmniejszając istotnie koszty tami jest reprezentacyjny hol budynku, łatwy dostęp studentów do wykładowców
eksploatacyjne. Ponieważ aula musi być mieszczący zestaw pomieszczeń ogól- i stanowi praktyczną realizację koncepcji
przystosowana do prowadzenia pokazów nodostępnych – między innymi szatnię, uniwersytetu otwartego dla studentów.
chemicznych, jej konstrukcja jest unikato- bibliotekę, oraz taras zewnętrzny i sale Segment ten, jest czterokondygnacyjny.
wa i odbiega znacząco od innych tego typu wykładowe. Widok z góry (il. 2) pokazuje Taka konstrukcja nie tylko pozwoliła
obiektów na terenie kampusu.
dalsze elementy architektoniczne i funk- znacząco ograniczyć kubaturę (laboraSegment mieszczący aulę podkreśla cjonalne łącznika. Hol budynku mieści toria badawcze muszą być wyższe niż
łuk skrzyżowania i przechodzi płynnie wejście główne od strony ul. Stanisława pomieszczenia pracownicze), ale również
w częściowo zawieszony budynek (po Łojasiewicza i boczne od ul. Stefana Gro- powierzchnię zajmowaną przez budynek
lewej stronie ilustracji 1). W tej części ta-Roweckiego i al. Wawelskiej. Znajduje Wydziału Chemii i pozostawić większą
budynku ulokowane są laboratoria dy- się tam również wejście na obszerne patio, część terenu pod zieleń. Pomiędzy oboma
daktyczne wraz z ich zapleczem: w su- omówione w dalszej części tekstu. Inne segmentami pomieszczeń administracyjmie 14 dużych sal laboratoryjnych oraz elementy łącznika to, między innymi, zie- no-pracowniczych ulokowane jest patio,
kilkanaście pomieszczeń pomocniczych. lony dach, stanowiący nie tylko atrakcyjny dostępne również z holu głównego, przePracownie chemiczne przystosowane do element wypoczynkowy, lecz również chodzące w teren rekreacyjny. W okresie
obsługi różnorodnych zajęć laboratoryj- umożliwiający przejście z sal dydaktycz- letnim patio może być wykorzystywane
nych zostały w maksymalnym stopniu zu- nych pierwszego piętra bezpośrednio do do organizacji konferencji i spotkań pranifikowane. Duża uniwersalność funkcjo- pracowni chemicznych. Z założenia patio, cowników.
nalna laboratoriów pozwoli Wydziałowi jak i zielony dach na poziomie drugim
Zespołowe laboratoria naukowo-baChemii na ich łatwe dostosowywanie do mają stanowić element rekreacyjny dla dawcze pogrupowane w zakłady znajdują
zmieniających się programów nauczania studentów i pracowników. Zielony dach do- się w dwóch równoległych skrzydłach
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za segmentami administracyjno-pracowniczymi. Są one trójkondygnacyjne
i połączone pomiędzy sobą przewiązkami na poziomie pierwszym i drugim
(przy segmencie pracowniczym) oraz
drugim (w końcowej części budynku).
Ze względów bezpieczeństwa laboratoria
naukowo-badawcze mają ograniczone
strefy dostępu i są fizycznie oddzielone
od części dydaktycznej i administracyjnej.
Do laboratoriów tych będą mieli dostęp
jedynie studenci II stopnia (pracownie
specjalizacyjne), magistranci i doktoranci,
dostęp do tej strefy będzie kontrolowany
elektronicznie. Na poziomie parteru, od
strony al. Wawelskiej, ulokowane są pracownie wydziałowe grupujące najbardziej
zaawansowaną technicznie i kosztowną
aparaturę badawczą, udostępnianą wszystkim pracownikom Wydziału. Na końcu,
na poziomie drugim, budynek Wydziału
Chemii przechodzi w dwa duże tarasy,
stanowiące punkt widokowy na kampus
UJ oraz przyległe wzgórza za Wisłą.
Poza budynkiem głównym ulokowany jest budynek techniczny, mieszczący
magazyn odczynników i odpadów chemicznych. Budynek ten połączony jest
ciągami podziemnymi z częścią dydaktyczną i naukowo-badawczą. Ciągi te
pozwalają na przewożenie odczynników
i ciężkiej aparatury do wszystkich części
Wydziału.
Nie mniej ważnymi elementami zabudowy terenu są parkingi samochodowo-rowerowe dla studentów i pracowników,
elementy zieleni oraz inne elementy techniczne. Dwupoziomowe parkingi, w sumie
na ponad 350 miejsc, ulokowane są wzdłuż

Wizualizacja nowej siedziby Wydziału Chemii; EKSPO

dróg ewakuacyjnych, główna z nich biegnie
wzdłuż ul. Stefana Grota-Roweckiego i spina ul. Stanisława Łojasiewicza z ul. Gronostajową. Pod parkingiem, jak również
pod terenem zielonym, pomiędzy budynkami administracyjno-pracowniczymi,
ulokowane zostaną dwa duże podziemne
baseny na wodę opadową. Baseny te pełnią trzy funkcje: rezerwuaru wody deszczowej do podlewania terenów zielonych,
buforu wody opadowej odprowadzanej
z terenu oraz buforu grawitacyjnego,
izolującego dodatkowo budynek od drgań
wywołanych bliską lokalizacją linii tramwajowej.
Na działce przeznaczonej dla Wydziału
Chemii znajduje się bardzo dużo drzew

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ z lotu ptaka

będących pod opieką konserwatorską.
Drzewa te izolują przestrzennie budynek,
głównie od niekorzystnych wpływów
pobliskich trakcji komunikacyjnych.
Dodatkowo planowane liczne nowe nasadzenia zieleni, między innymi pomiędzy
segmentami budynków części naukowo-badawczej, pozwolą na wydzielenie
licznych stref odpoczynku. W ramach
projektu przewidziano rozwiązania mające
ograniczyć nie tylko koszty eksploatacji
budynku, ale również jego oddziaływanie
na środowisko. Budynek Wydziału Chemii
włączony zostanie w projekt Zielonego
Kampusu. Planuje się wykorzystanie pomp
ciepła z rewersem do ogrzewania wody
użytkowej w zimie i chłodzenia w lecie,
odzysk ciepła z układu wentylacyjnego
budynku, montaż ogniw fotowoltaicznych
i szerokie zastosowanie nowoczesnego,
oszczędnego oświetlenia typu LED.
Władze dziekańskie, seniorzy budowy oraz członkowie odpowiedzialnych
komisji, podejmujących wysiłek opracowywania założeń funkcjonalno-użytkowych nowego budynku, mają nadzieję,
że nowa siedziba Wydziału Chemii będzie
miejscem do bezpiecznej i wygodnej
pracy i nauki, które jest przyjazne dla
pracowników i studentów. Nowy budynek
pozwoli na utrzymanie wysokich standardów nauczania i prowadzenie badań
na najwyższym poziomie z zachowaniem
wszystkich standardów bezpieczeństwa
i troski o środowisko naturalne.

Janusz Szklarzewicz
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W RAMACH
FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH
Spektrometr ESCA zakupiony ze środków projektu ATOMIN

W

ydział Chemii bardzo aktywnie
wykorzystuje szansę stworzoną
polskiemu środowisku akademickiemu
przez skierowanie środków finansowych
na rozwój badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego w ramach funduszy strukturalnych przyznanych na lata 2007–2013.
Szczególnie skuteczna okazała się strategia
oparta na koordynacji działań wydziałów
ścisłych i przyrodniczych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w myśl zasady, że zamiast
konkurować między sobą o te same środki, lepiej współpracować, przygotowując
wspólne projekty. Złożono wiele aplikacji
na konkursy ogłaszane przez programy
operacyjne dostępne dla naukowców oraz
nauczycieli akademickich, starając się
przede wszystkim promować inicjatywy
ogólnowydziałowe, pozwalające na rozwój infrastruktury badawczo-naukowej
oraz dydaktycznej. Pozyskane fundusze
z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (POIG) służą do odnowienia
bazy aparaturowej pracowni wydziałowych na niespotykaną w historii Wydziału
Chemii skalę. Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIŚ) oraz Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (MRPO) przyczyniają się do gruntownej modernizacji
pracowni studenckich wszystkich stopni
kształcenia. Poprawę jakości nauczania
i atrakcyjności prowadzonych kierunków
studiów oraz finansowanie stypendiów
i staży studenckich zapewniają projekty
w ramach różnych osi i działań Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Łączna kwota pozyskanych przez Wydział
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Chemii środków strukturalnych przekracza 65 milionów złotych (wyłączając
indywidualne projekty badawcze).
Projekt ATOMIN „Badanie układów
w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, finansowany
w ramach pierwszego konkursu Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1. „Rozwój ośrodków
o wysokim potencjale badawczym”, jest
wspólnym przedsięwzięciem Wydziału
Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ. Przyznana
kwota dofinansowania dla Wydziału
Chemii wynosi około 36 milionów złotych. Celem ogólnym projektu jest wzrost
konkurencyjności poprzez rozwinięcie
krytycznego potencjału dla podjęcia zaawansowanych badań w obszarach info,
techno i bio. Projekt umożliwia rozwój innowacyjnych prac aplikacyjnych w oparciu
o gruntowną wiedzę podstawową z nauk
ścisłych. W wyniku realizacji projektu
powołano na wydziale osiem laboratoriów
(Laboratorium Innowacyjnych Materiałów Katalitycznych i Funkcjonalnych,
Laboratorium Inżynierii Krystalicznej,
Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej
i Elipsometrii, Laboratorium Syntezy
Związków Bioaktywnych i Biomateriałów,
Laboratorium Syntezy Stereoselektywnej
i Badań Biomimetyków i Surfaktantów,
Laboratorium Analityczne Materiałów
Biologicznych dla Chemii Sądowej,
Laboratorium Fotochemii i Szybkich
Technik Kinetycznych, Laboratorium
Modelowania Molekularnego), które są
wyposażane w nowoczesną aparaturę

naukowo-badawczą (razem ponad 50
urządzeń), pozwalającą na prowadzenie
innowacyjnych badań o charakterze
podstawowym i aplikacyjnym. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału
Chemii jest dr hab. Piotr Kuśtrowski,
profesor UJ.
Projekt „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”,
finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(Działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”), jest realizowany przy
współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziałem
Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziałem
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Jego celem jest zasadnicza poprawa jakości kształcenia na oferowanych przez
Wydział Chemii kierunkach studiów.
Zakup nowoczesnej aparatury o wartości około 10 milionów złotych pozwoli
na stworzenie wysokospecjalistycznych
laboratoriów przeznaczonych dla studentów II i III stopnia kształcenia. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału
Chemii jest dr hab. Piotr Kuśtrowski,
profesor UJ.
Projekt „Modernizacja infrastruktury
dydaktycznej na kierunkach ścisłych
i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia
kształcenia”, finansowany z funduszy
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, jest wspólnym dziełem
konsorcjum czterech wydziałów UJ: Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydzia-

łu Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału
Biotechnologii, Biochemii i Biofizyki.
Z kwoty w wysokości około 2 milionów
złotych przeznaczonej dla Wydziału
Chemii pokryte zostaną koszty zakupu
nowej aparatury dydaktycznej i wyposażenia laboratoryjnego (ponad 290
nowych urządzeń) dla siedmiu pracowni
studenckich, na studiach I stopnia na
wszystkich kierunkach. Koordynatorem
projektu z ramienia Wydziału Chemii jest
dr Michał Woźniakiewicz.
Projekt „Zwiększenie liczby wysoko
wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego” jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie
4.1. Projekt koordynowany przez Wydział
Chemii UJ obejmuje trzy wydziały (Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej oraz Wydział
Matematyki i Informatyki) prowadzące
studia I stopnia na kierunkach zamawianych (chemia, ochrona środowiska,
matematyka, fizyka, informatyka). Kwota
dofinansowania wynosi ponad 15,7 miliona złotych. Ponad połowa środków przeznaczona jest na program stypendiów motywacyjnych dla najlepszych studentów,
które przyznawane są już na pierwszym
roku studiów. Dla studentów pierwszego
roku prowadzone są także zajęcia wyrównawcze. Wprowadzenie do procesu
dydaktycznego nowych metod nauczania
komplementarnego (z elementami e-learningu), organizowanie konkursów tematycznych oraz tworzenie modułów ukierunkowujących zdecydowanie zwiększa
atrakcyjność studiowania na kierunkach
zamawianych UJ. Polepszenie jakości
kształcenia pozwoli rozwinąć kompetencje przyszłych absolwentów, dopasowane
do potrzeb rynku pracy. Koordynatorem
Spektrometr ESCA
zakupiony
ze środków
projektu ATOMIN

projektu z ramienia Wydziału Chemii jest
dr Marcin Molenda.
Projekt WIKING „Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki
na potrzeby gospodarki”, finansowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1. „Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy”, został
przygotowany przez Wydział Chemii oraz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej. Dofinansowanie przeznaczone jest, między innymi, na zbliżenie oferty
edukacyjnej do wymagań gospodarki
opartej na wiedzy poprzez organizację
staży i praktyk dla studentów wydziałów,
na lepsze przygotowanie absolwentów do
wejścia na rynek pracy poprzez rozbudowę biura karier oraz poprawienie sytuacji
osób niepełnosprawnych. Programem
staży i praktyk objętych zostanie rocznie
40 studentów (z najlepszymi wynikami
– 15, oraz w najgorszej sytuacji materialnej – 25). Koordynatorem projektu
z ramienia Wydziału Chemii jest dr Stefan
Witkowski.
Międzynarodowy Program Doktorancki (MPD) „New Materials – Modern
Technologies – Sustainable Concepts”
finansowany jest ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Działania V. „Rozwój polskich uczelni”.
Program obejmuje 20 multidyscyplinarnych projektów doktoranckich z obszaru
bio, info, techno, realizowanych wspólnie
z partnerami zagranicznymi. W ramach
programu utworzonych zostało 20 pełnopłatnych miejsc stypendialnych dla doktorantów Wydziału Chemii oraz nastąpiło
systematyczne uzupełnianie bazy sprzętowej o podstawowe aparaty niezbędne do

realizacji prac doktorskich. Budżet MPD
wynosi 6,5 miliona złotych, z czego na
część stypendialną przypada 3,7 miliona
złotych, a na część badawczą 2,8 miliona
złotych. Celem programu jest poprawa
jakości badań oraz intensyfikacja współpracy międzynarodowej poprzez wspólne
projekty doktoranckie. Koordynatorem
projektu z ramienia Wydziału Chemii jest
dr hab. Jacek Młynarski, profesor UJ.
Studia doktoranckie nauki molekularne dla medycyny (MOL-MED) mają
charakter środowiskowy i prowadzone są
w ramach partnerskich umów Wydziału
Chemii UJ z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego
Habera, Instytutem Farmakologii PAN
oraz Wydziałem Lekarskim Collegium
Medicum UJ. Studia finansowane są
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IV. „Szkolnictwo wyższe
i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy”. Studia
doktoranckie MOL-MED umożliwiają
kształcenie doktorantów w dziedzinie
chemii, zaawansowanych materiałów, nanotechnologii, (bio)katalizy, chemii leków,
farmakologii oraz medycyny. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Chemii
jest dr hab. Wojciech Macyk.
Spośród indywidualnych projektów
badawczo-rozwojowych Wydziału Chemii
finansowanych z funduszy strukturalnych
wymienić można projekt „Kompleksy
wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, finansowany
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.3.1., którego
koordynatorem jest dr Ryszard Gryboś,
oraz projekt „Innowacyjny katalizator do
bezpośredniego rozkładu NO na bazie
tlenkowych brązów”, finansowany przez
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.1.2, którego koordynatorem jest prof. Mieczysława Najbar. Na Wydziale Chemii realizowane są również dwa
projekty TEAM: „Polymeric Functional
Materials for Biomedical Applications (PolyMed)”, koordynowany przez prof. Marię
Nowakowską, oraz „Biomimetic asymmetric carbon-carbon bond formation –
catalyst design and application”, koordynowany przez dr. hab. Jacka Młynarskiego,
profesora UJ.

Zbigniew Sojka
Pior Kuśtrowski
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DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA
ZAGROŻONYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
MIGAWKI Z HISTORII
Ignacy Mościcki – prezydent Rzeczpospolitej, profesor Politechniki Lwowskiej,
chemik i technolog – w 1932 roku podpisał
ustawę o bezpłatnym dostarczaniu do celów
bibliotecznych druków wykonanych na
trwałym papierze. Ilościowe porównania
nietrwałości papieru z jego kwasowością
i zręby technologii masowego odkwaszania są wynikiem prac amerykańskiego
konserwatora J.W. Barrowa (1904–1967).
Nietrwałość książek nagłośnił w skali
kraju prof. Adam Manikowski, ówczesny
dyrektor Biblioteki Narodowej, organizując
w 1995 roku ogólnopolską konferencję
Ratowanie i ochrona zbiorów. Temat podchwyciły media, alarmując tytułami: Umierający papier, Zaginie „Quo vadis”...
OD AUTORA
Wczesną jesienią 1996 roku, podczas
przypadkowego spotkania z historykiem,
prof. Krzysztofem Zamorskim, ówczesnym
dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej (BJ),
dowiedziałem się o nietrwałości druków.
Następną cezurą był rok 2000. Rząd ustanowił program „Kwaśny Papier”. Rektor
Franciszek Ziejka mianował mnie pełnomocnikiem do spraw jego realizacji na UJ.
Tematyka nietrwałości papieru stała się dla
mnie jedynym wątkiem badawczym i wielkim wyzwaniem organizacyjnym. Miałem
66 lat i problem następcy był kluczowy...
STARANIA O USTANOWIENIE
WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO
(WPR) „KWAŚNY PAPIER”
Zaczynaliśmy „od zera”, co jednak
w dobie internetu nie jest trudne. Niedługo po spotkaniu z prof. Zamorskim,
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dzięki pomocy dr. Marka Łagana, uzyskałem informację o mającym się niedługo
ukazać raporcie autorstwa Hencka Porcka
na temat metod masowego odkwaszania
zbiorów bibliotecznych. Cotygodniowe
dyskusje z prof. Zamorskim i dr. Jackiem
Grochowskim (1943–2004) zmierzały,
zgodnie z sugestią prof. Adama Manikowskiego, do opracowania tekstu
mającego siłę przekonywania dla decydentów w skali kraju. Myśl o potrzebie
ustanowienia programu rządowego po
raz pierwszy prezentowałem publicznie
w czasie II Kongresu Technologii Chemicznej we Wrocławiu w roku 1997. Wyniki dyskusji krakowskich, wzbogacone
o przemyślenia prof. Manikowskiego
i prof. Darii Nałęcz, ówczesnej dyrektor
naczelnej Archiwów Państwowych, zostały przekazane premierowi na początku

1998 roku w postaci memoriału. Aprobata
Jerzego Buzka umożliwiła podjęcie działań formalnych. Memoriał został opublikowany w numerze 8 „Alma Mater”
z roku 1998. Jesienią 1998 roku wiceminister kultury powołał kilkunastoosobowy zespół do spraw opracowania projektu
WPR. W skład zespołu weszli przedstawiciele ministerstw oraz pięciu instytucji
mających realizować WPR 1. Profesor
Zamorski kierował pracą zespołu. Wraz
z dr. Grochowskim byliśmy jego członkami. W marcu 1999 zespół przekazał
sporządzony projekt ministrowi kultury.
W lipcu ministrowie: kultury, edukacji
narodowej, gospodarki i KBN, podpisali umowę dotyczącą realizacji WPR.
Rada Ministrów ustanowiła 17 listopada
1999 roku Wieloletni Program Rządowy
„Kwaśny Papier” na lata 2000–2008.

ODKWASZANIE W SKALI MASOWEJ
Od połowy XIX wieku do końcowej dekady wieku XX produkowano
na świecie nietrwały papier formowany
w środowisku kwaśnym. W rezultacie
dokumenty i karty książek z tego okresu
ulegają stopniowej destrukcji prowadzącej
do ich rozpadu. Choć współcześnie wydawane książki są już w miarę bezpieczne, to
ogromne dziedzictwo przeszłości, zgromadzone głównie w bibliotekach i archiwach,
wymaga ratunku, którym jest neutralizacja
kwaśnych substancji powstrzymująca
proces degradacji. Wdrożonych zostało
kilka spośród około trzydziestu proponowanych przez chemików technologii
odkwaszania.
Najważniejszym zadaniem WPR był
wybór, zakup, uruchomienie oraz opanowanie sposobu eksploatacji urządzeń
do masowego odkwaszania druków. Aby
pomóc bibliotekom, reorientowałem zespół badawczy na Wydziale Chemii UJ.
W negocjacjach handlowych dotyczących
nowych technologii – oprócz pieniędzy –
liczy się też prestiż, a ten najlepiej dokumentować znaczącym dorobkiem naukowym. Dla firm – to szansa na łatwiejszą
modernizację technologii.
Przygotowując się do zakupu instalacji, studiowaliśmy z dr. Tomaszem
Łojewskim działanie urządzeń istniejących w Niemczech, Francji, Holandii,

Szwajcarii i Kanadzie. W części wyjazdów
brał udział dyrektor BJ prof. Zdzisław
Pietrzyk. Doktor Łojewski odbył krótki
staż w Bibliotece Kongresu USA (2000).
Uczestniczyłem z nim także w światowym
forum dyskusyjnym The Status and Future
of Mass Deacidification w Ottawie (2003).
Pozycję negocjacyjną wzmacniała prestiżowa konferencja Durability of Paper
and Writing w Lublanie (2004). Materiały
konferencyjne zawierały 37 prac, w tym
sześć z naszego zespołu. W książce Aging
and Stabilization of Paper (2005) autorami
rozdziału Acid Catalyzed Degradations są
Andrzej Barański, Janusz Marek Łagan
i Tomasz Łojewski. Uczestnictwo w europejskiej sieci tematycznej Metals in Paper
(2003–2006) umożliwiało nam kuluarowe
rozmowy z przedstawicielami firm.
W roku 2003 został zakupiony aparat
C900 firmy Neschen do odkwaszania pojedynczych kart papieru. Początkowo urządzenie to pracowało na Wydziale Chemii.
Firmy nie chciały sprzedawać instalacji do
masowego odkwaszania książek – wolały
sprzedawać usługi. Dopiero w końcowej
fazie drugiej wersji przetargu zgłosił się
dostawca: Preservation Technology L.P.
(PTLP) z USA. Uniwersytet Jagielloński podpisał kontrakt kupna. Nastąpiły
gorączkowe zmiany projektu w trakcie
budowy tzw. kliniki papieru. W tym celu
dr Łojewski wyjechał do USA. Instalacja
Bookkeeper III zmontowana została pod

6 CZERWCA 1873

Pierwsza habilitacja z chemii na Wydziale
Filozoficznym UJ: Karol Olszewski –
O połączeniach ksantogenowych alkoholu
isopropylowego i kaprylowego; zakres –
chemia ogólna.

KWIECIEŃ 1883

Karol Olszewski (1846–1915) i Zygmunt
Wróblewski (1845–1888) jako pierwsi na
świecie skroplili tlen, azot i tlenek węgla
w stanie statycznym w pracowni fizycznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św.
Anny 6 (dawniej ul. św. Anny 123).

1891

Podział katedry chemii na dwa zakłady:
I Zakład Chemiczny (chemia nieorganiczna
i analityczna) – kierowany przez prof. Karola
Olszewskiego,
II Zakład Chemiczny (chemia organiczna
i farmaceutyczna) – kierowany przez prof.
Juliana Schramma (1852–1926), jednego
z najwybitniejszych uczniów Bronisława
Radziszewskiego z Uniwersytetu Lwowskiego. Schramm był pionierem fotochemii
organicznej.
Karol Olszewski kierował I Zakładem Chemicznym UJ w latach 1891–1915. Zyskał
światową sławę dzięki badaniom nad skraplaniem gazów i właściwościami substancji
w niskich temperaturach (między innymi
skroplił i zestalił argon). W latach 1890–1915
uchodził za największy autorytet naukowy
w dziedzinie kriogeniki. Konstruował bardzo
pomysłowe aparaty do skraplania gazów.
Ponadto zajmował się elektrochemią, analizami chemicznymi wód studziennych, mineralnych i rzecznych, wykonywał ekspertyzy
sądowe, zajmował się elektrochemią oraz
zastosowaniami promieni rentgenowskich
do celów diagnostyki medycznej.
Julian Schramm kierował II Zakładem Chemicznym UJ w latach 1891–1910. Jego
prace naukowe dotyczyły głównie wpływu
światła na procesy chlorowania i bromowania związków organicznych. Zdobył wielką
popularność podręcznikiem z zakresu nieorganicznej analizy jakościowej.

1901

Została uruchomiona skraplarka wodoru
skonstruowana przez Karola Olszewskiego
i Tadeusza Estreichera. Ośrodek krakowski
jako trzeci na świecie dysponował skroplonym wodorem. Tadeusz Estreicher zestalił
tlen i azot, oznaczył ich temperatury topnienia
i prężności par (publikacje z 1904 roku).

5 LISTOPADA 1904

Dyskusja nad odkwaszaniem zbiorów. Biblioteka Jagiellońska, grudzień 2005. Od lewej: Tomasz Zacharski, kierownik Kliniki Papieru; James Burd, prezes PTLP; John van Dorsten, przedstawiciel PTLP na Europę;
Hans Rodewijk, serwisant PTLP; Aleksandra Szalla-Kleemann, kierownik sekcji konserwacji w BJ

Powstało Kółko Chemików Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego pierwszym kuratorem został prof. Karol Olszew-
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T. Łojewski

Badanie światłotrwałości manuskryptu Chopina analizatorem własnej konstrukcji

koniec roku 2005, a ostateczny jej odbiór
nastąpił w marcu 2006. Opanowanie kontroli jakości odkwaszania było dziełem
chemików. Statystyczną ocenę wyników
odkwaszania doprowadził do perfekcji dr
Łagan. Wykorzystaliśmy ją potem do bilansu technologicznego tlenku magnezu, którego zawiesina w perfluoroheptanie służy
do odkwaszania. Pełną wydajność instalacji
osiągnięto przy końcu 2006 roku. Dziennik
„Rzeczpospolita”, w numerze z 1 stycznia
2007, uznał otwarcie Kliniki Papieru za
jedno z najciekawszych wydarzeń w nauce
polskiej w roku 2006. Jako samodzielna
sekcja Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów
w lipcu 2007 roku, Klinika Papieru weszła
formalnie w skład Biblioteki Jagiellońskiej.
Pierwszym kierownikiem sekcji została
Katarzyna Szklanny. Doświadczenia krakowskie były dla Biblioteki Narodowej
w Warszawie cenną pomocą przy zakupie
podobnej instalacji. Jak podaje Tomasz
Zacharski (chemik, absolwent PK i obecny
kierownik Kliniki), działające w BJ instalacje odkwasiły w latach 2006–2010: Bookkeeper – około 153 tysięcy woluminów
o łącznej masie 115 ton; C900 – około 1,7
miliona luźnych kart druków przeliczonych
na format A4. Warto dodać, że z funduszy
WPR sfinansowano również inwestycje
aparaturowe BJ potrzebne do konserwacji
i oprawy książek.
PRACE BADAWCZE
Istotne znaczenie miała modernizacja
Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru, mieszczącej się w gmachu
Wydziału Chemii UJ. Pracownia, for-
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malnie utworzona jeszcze w 1999 roku,
wspomagała naukowo wykonanie zadań
WPR. Początkowe prace, finansowane
z moich grantów badawczych (1998–2004),
prostymi metodami realizowały klasyczne
zadania chemii konserwatorskiej. Badania
dotyczyły: kwasowości książek, metodyki
testów starzeniowych przeprowadzanych
bez stosowania kosztownych komór klimatycznych oraz formalnego opisu degradacji
celulozy. Ukazał on potrzebę rozróżnienia
zniszczeń papieru będących wynikiem
kwasowej hydrolizy i utlenienia.
W latach 2005–2006 nastąpiły zasadnicze zmiany. Zakupy nowoczesnej aparatury
przygotował dr Łojewski. Jemu przekazałem pracownię, a kierownictwo zespołu –
dr hab. Joannie Łojewskiej. Obydwoje
wyszli ze szkoły prof. Romana Dziembaja.
W zmodernizowanej pracowni spektralne
i chromatograficzne badania mechanizmów
degradacji papieru były łatwe. Ogromnie
wzrosły możliwości wielokierunkowej
współpracy będącej kluczem do sukcesów
we współczesnej nauce, a zdobywanie
kolejnych projektów badawczych stało
się realne.
Serię grantów rozpoczął – służący do
wypracowania kryteriów oceny efektywności metod masowego odkwaszania druków –
projekt UE „Paper Treat” (2005–2008), kierowany przez autorytety w skali Europy –
Janę Kolar i Matiję Strlica. Kolejny projekt
europejski, „Envi Art” (2006–2010), ukierunkowany został na badania oddziaływania fazy gazowej z obiektami zabytkowymi.
Udział w tym projekcie wsparło dwoma
grantami MNiSW (oba granty realizowane
były w latach 2008–2010). Pierwszy z nich

poświęcony był opracowaniu składu tektury
tworzącej indywidualną ochronę dla cennych obiektów przechowywanych w pudłach z takiej tektury wykonanych. Kolejny
projekt dotyczył możliwości wykorzystania
atmosfery beztlenowej do zabezpieczania
wrażliwych na światło barwionych kartonów artystycznych. Grant realizowany był
w partnerstwie z Muzeum Narodowym
w Krakowie, które umożliwiło przeprowadzenie badań na serii pasteli Stanisława Ignacego Witkiewicza. Obecnie realizowany
jest projekt (2010–2013), którego celem jest
opracowanie wypełniacza do papieru, pozwalającego ograniczyć zagrożenie korozją
mikrobiologiczną produktów wykonanych
z takiego materiału. Do pracowni spływają
zamówienia na badania: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
zleca analizę wpływu nowych środków
gaśniczych na papier, International Paper
SA zamawia analizy półproduktów, TNO
(Holandia) zleca badania efektów dezynfekcji papieru promieniowaniem gamma.
Zespół rozwija również współpracę w obrębie Wydziału Chemii. Grant badawczy
(2010–2012) wykonywany wraz z Zespołem Chemii Sądowej dotyczy zastosowania
nowoczesnych metod fizykochemicznych
w przeciwdziałaniu przestępstwom przeciw
dokumentom.
Brak miejsca pozwala jedynie na ilościowe informacje o dorobku naukowym.
Obejmuje on 26 artykułów w anglojęzycznych czasopismach o cyrkulacji światowej
lub opublikowanych in extenso w materiałach znaczących konferencji międzynarodowych. Ogłoszono też kilka prac naukowych
w czasopismach polskich i kilkanaście
tekstów popularyzatorskich. Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie internetowej Pracowni (www.chemia.uj.edu.pl/kp).
Bardzo praktycznym dorobkiem pracowni
jest uruchomienie produkcji pHisaka –
flamastra wypełnionego wskaźnikiem chemicznym. Kolor kropki postawionej nim na
papierze pozwala stwierdzić, czy książka
wymaga odkwaszenia. PHisak wykorzystują obecnie ośrodki odkwaszania w Polsce,
Niemczech i Szwajcarii.
ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ. SZKOLENIA.
DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA
I WYDAWNICZA
Fundusze WPR pomogły czwórce
studentów uzyskać doktoraty – w tym
trzy z zakresu chemii konserwatorskiej.
W ostatnim roku programu dr Łojewski

uruchomił studia podyplomowe nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji
obiektów zabytkowych. W kolejnym roku
ich organizacji dobra opinia w środowisku
przyciągnęła słuchaczy z Warszawy, Wrocławia, Poznania i... Glasgow na – wtedy
już płatne – studia. W ten sposób Wydział
Chemii uzyskał szansę poszerzenia oferty
dydaktycznej.
Więź pomiędzy chemikami a pracownikami BJ umacniały działania popularyzatorskie, takie jak organizacja wystawy
Stop papyrolizie (2006), oraz wspólny
udział w imprezach cyklicznych: Nocach
Naukowców, festiwalach nauki czy targach książek. Chemicy prowadzili zajęcia
z pracownikami bibliotek podczas szkoleń
ujętych w programie WPR. Inne zadanie
programu obejmowało druk serii artykułów
przeglądowych w książce Kwaśny papier
(2001) pod redakcją Tomasza Łojewskiego
i Zdzisława Pietrzyka. Tematyce kwaśnego
papieru poświęcono jeden z odcinków
programu TVP Laboratorium XXI wieku
(odcinek 504). Końcowym akordem WPR
była międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską

Przeszłość dla Przyszłości (2008). Osiągnięcia programu wzbudziły zainteresowanie
w największych europejskich instytucjach
kultury, dr Łojewski wygłosił wykłady
na zaproszenie British Museum (2007),
Narodowej Biblioteki Niemiec (2010)
i Narodowej Biblioteki Francji (2011).
***
Problematyka kwaśnego papieru integruje naukę. Dziedzictwo kultury to domena humanistów, a chemicy i fizycy badają
trwałość oraz degradację jej materialnego
podłoża. Płyną stąd wnioski, jak przechowywać i rewitalizować obiekty zabytkowe,
książki oraz ulotne druki, pełne wiedzy
o naszej przeszłości. Nośniki informacji
powinny być trwałe. Verba volant, scripta
manent.

Andrzej Barański

1

Biblioteka Narodowa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, UJ, UMK, Instytut Celulozowo-Papierniczy
w Łodzi.

ski, zaś pierwszym przewodniczącym Julian
Marchlewski, późniejszy profesor chemii
lekarskiej na UJ, wybitny biochemik.

1906

Tadeusz Estreicher, uczeń prof. Karola
Olszewskiego, otrzymał zaproszenie do
objęcia Katedry Chemii na Uniwersytecie
we Fryburgu w Szwajcarii.

1911

Prof. Karol Dziewoński (1876–1943) – wybitny chemik organik, objął kierownictwo
II Zakładu Chemicznego UJ. Nastąpił
podział II Zakładu Chemicznego na dwa
oddziały: I Oddział – chemii organicznej
i technologii organicznej, kierowany przez
prof. Dziewońskiego, i II Oddział – chemii
fizycznej i farmaceutycznej, kierowany
przez prof. Ludwika Brunera (1871–1913).
Karol Dziewoński kierował zakładem (oddziałem) chemii organicznej i technologii
organicznej w latach 1911–1939. W latach
1920–1922 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego, a następnie prodziekana
tego wydziału (1922/1923).
Należy do najwybitniejszych polskich
chemików organików. Rozgłos przyniosło
mu odkrycie wielopierścieniowych węglowodorów, takich jak dekacyklen, fluorocyklen, chlorocyklen, rodacen i chalkacen,
pochodne arylowe chinoliny. Wypromował
kilkudziesięciu doktorów.

1911

DLACZEGO SŁONECZNIKI
VAN GOGHA BRĄZOWIEJĄ?
W

muzeach, galeriach, a często
również w naszym otoczeniu
znajduje się wiele cennych zabytkowych
przedmiotów. Często budzą nasz zachwyt
i cieszą oko. Są świadkami minionych
czasów, ale na skutek zachodzących
w nich reakcji chemicznych, tak jak my,
również się starzeją. Niejednokrotnie są to
obiekty zniszczone, czasem nie jest znane
ich pochodzenie, a często nie wiadomo,
z jakich materiałów je wykonano.
Metody stosowane w naukach chemicznych już niemal od swych narodzin były wykorzystywane do badań

Powstał III Zakład Chemiczny UJ (chemia
fizyczna) kierowany przez prof. Ludwika
Brunera (1871–1913) (pierwsza nazwa
zakładu: II Oddział – chemia fizyczna
i farmaceutyczna). Zakład mieścił się przy
ul. Grodzkiej 53. Bruner zajmował się
między innymi, badaniami hydrolizy soli
w roztworach wodnych, kinetyki i katalizy
w układach jednorodnych i niejednorodnych, zagadnieniami fotochemii i fizykochemicznymi problemami chemii analitycznej, a także radiochemią. Był również
tłumaczem literatury pięknej i pisarzem.

1916/1917

zabytków. W pierwszej połowie XX
wieku krakowski chemik prof. Tadeusz
Estreicher – uczeń Karola Olszewskiego,
żywo interesował się badaniami materiałów malarskich. Utrzymywał kontakty
z Mehofferem, Wyczółkowskim i Wyspiańskim, sam również trochę malował.
Chemiczne zainteresowania w tej dziedzinie były w 1931 roku przedmiotem
jego publikacji zatytułowanej Techniki
malarstwa dekoracyjnego ściennego
i ich trwałości.
Współczesna konserwacja dzieł
sztuki jest dziedziną interdyscyplinarną.

Funkcję kierownika I Zakładu Chemicznego
pełnił Jan Zawidzki (1866–1928), wybitny
fizykochemik, uczeń Wilhelma Ostwalda
i Paula Waldena.

1919

Tadeusz Estreicher (1871–1952), uczeń
Karola Olszewskiego i badacz z zakresu
kalorymetrii w niskich temperaturach, profesor uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii,
objął kierownictwo I Zakładu Chemicznego. Pełnił funkcję dziekana Wydziału
Filozoficznego UJ w roku akademickim
1923/1924, a następnie prodziekana tego
wydziału (1924/1925).
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WIDOK NA ARLES Z IRYSAMI
I BRZEG SEKWANY

Vincent van Gogh, Widok na Arles z irysami

museum w Amsterdamie czy National
Gallery w Londynie, posiadają znakomicie
wyposażone własne laboratoria badawcze,
gdzie sztab fachowców – fizyków, chemików, konserwatorów i historyków sztuki,
zajmuje się badaniami obiektów ze znaj-

A. Rafalska-Łasocha

Wielkie muzea, takie jak Luwr czy Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, Rijks-

źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:VanGoghView_of_Arles_with_Irises.jpg

Chemia dostarcza informacji o właściwościach i strukturze pigmentów,
barwników i spoiw, wyjaśnia, na czym
polegają procesy schnięcia i twardnienia warstw malarskich oraz jaki jest
wpływ różnych związków chemicznych
(w tym zanieczyszczeń powietrza) na
obiekty zabytkowe. Obecnie, w wielu
konserwatorskich działaniach „szkiełko
i oko” chemika wspiera „czucie i wiarę”
konserwatorów dzieł sztuki.
Podstawowe wymogi, jakie muszą
spełniać wykorzystywane w badaniach
dzieł sztuki techniki analityczne, to ich
nieniszczący, a często również nieinwazyjny charakter. Uzyskiwane rezultaty
są pomocne w datowaniu i sygnowaniu
dzieł sztuki, rozpoznawaniu i określeniu
czynników niszczących, a niezbędne przy
niełatwym wyborze materiałów i metod
konserwatorskich. Coraz częściej badania
zabytków prowadzone są w wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoriach
różnorodnych placówek naukowych,
zajmujących się na co dzień badaniami
materiałowymi.

Ośrodek Synchrotronowy SOLEIL, Saclay, Francja
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dujących się tam kolekcji. Prym w tego
rodzaju pracach wiodą Francuzi, Włosi,
Amerykanie i Holendrzy. Do czołówki
dołączają ostatnio Belgowie.
Wśród używanych metod, oprócz
stosowanej od dawna radiografii i technik
fotograficznych, należy również wymienić
techniki spektroskopowe czy chromatograficzne, badania termograwimetryczne,
obrazowanie przy użyciu skaningowego
mikroskopu elektronowego z analizą składu chemicznego (SEM/EDX), jak również
techniki dyfrakcyjne.
Nowy rozdział w badaniach fizykochemicznych ciał stałych otworzyła
możliwość zastosowania promieniowania
synchrotronowego. We francuskich ośrodkach synchrotronowych ESRF, SOLEIL
czy niemieckim HASYLAB-ie można
uzyskać promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie długości
fali, co pozwala na wykorzystanie go
w różnych technikach spektroskopowych
i dyfrakcyjnych. Duża intensywność
i mikroskopijna średnica synchrotronowej wiązki promieniowania pozwalają na
badanie mikroskopijnej wielkości próbek,
skrócenie czasu pomiaru i uzyskanie bogatszych w szczegóły wyników.
Konserwatorzy z Muzeum van Gogha
w Amsterdamie zauważyli, że żółte partie
obrazów mistrza bledną i przybierają brązowawy odcień. Dlaczego tak się dzieje?

1920

Bohdan Szyszkowski (1873–1931), wychowanek i docent Uniwersytetu Kijowskiego,
objął stanowisko profesora zwyczajnego
chemii fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownika III Zakładu Chemicznego UJ. Prowadził prace z dziedziny
elektrolitów mocnych i słabych.

A. Rafalska-Łasocha

1924

Wnętrze ośrodka synchrotronowego SOLEIL, gdzie wykonywane są badania
obiektów dziedzictwa kulturowego

Co jest tego przyczyną? Czy można ten
proces zatrzymać, a nawet przywrócić
pierwotne barwy? Na te pytania, na podstawie wielu badań z zastosowaniem różnego rodzaju technik, odpowiedzi szukają
chemicy i fizycy. Przewodzi im Belg prof.
Koen Jansens i Holender prof. Joris Dik.
Van Gogh (1853–1890) celowo stosował intensywne w barwie syntetyczne pigmenty, które mocniej niż tradycyjne farby
wyrażały jego silne emocje. Bardzo lubił
wszelkie odcienie żółcieni. Każdy pewnie
zna reprodukcje słynnych Słoneczników,
jednego z najdroższych obrazów świata.

Fakt, że żółta chromowa – pigment, którego wzór chemiczny to PbCrO4, ciemnieje
pod wpływem światła, był znany już dawno. Pigment ten stosowano od początku
XIX wieku. Używał go również van Gogh.
Aby stwierdzić, jaka reakcja chemiczna,
powodująca zmianę barwy żółtej chromowej, zachodzi w niezwykle cienkiej
warstwie malarskiej bezpośrednio pod
werniksem, w przeprowadzonych eksperymentach badacze zastosowali uzyskaną
na synchrotronie wiązkę promieniowania
rentgenowskiego. Do badań wykorzystano
również inne techniki.

Maria Skłodowska-Curie (1867–1934), profesor fizyki na Sorbonie w Paryżu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla: w dziedzinie
fizyki (1903) i chemii (1911) za prace nad
właściwościami radu i innymi pierwiastkami promieniotwórczymi, otrzymała tytuł
doktora honoris causa filozofii i medycyny
nadany przez Uniwersytet Jagielloński.

1932

Bogdan Kamieński (1897–1973) objął
kierownictwo III Zakładu Chemicznego,
zwanego później Katedrą Chemii Fizycznej
i Elektrochemii. Jego prace badawcze dotyczyły głównie zjawisk na granicy faz oraz
flotacji i zastosowań metody chromatopotencjometrycznej w analizie chemicznej.

1938

Została odsłonięta tablica upamiętniająca
skroplenie powietrza przez profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego;
umieszczono ją w Kolegium Kołłątaja przy
ul. św. Anny 6.

6 LISTOPADA 1939

Sonderaktion Krakau – profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau.
Wśród wywiezionych byli chemicy uniwersyteccy: profesor chemii nieorganicznej
i analitycznej Tadeusz Estreicher, profesor
chemii organicznej Karol Dziewoński, profesor chemii fizycznej Bogdan Kamieński,
profesor chemii ogólnej Jan Kozak i docent
chemii organicznej Jan Moszew.

10 PAŹDZIERNIKA 1943

Uruchomiono studia chemiczne Tajnego
Uniwersytetu, zakonspirowane pod nazwą
firmy Freege.

16 LUTEGO 1945

A. Rafalska-Łasocha

Wydział Filozoficzny został przekształcony
w dwa wydziały:
– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
– Wydział Humanistyczny.
Zakłady chemiczne znalazły się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

27 PAŹDZIERNIKA 1945

Wydział Chemii UJ, pomiar mikrodyfrakcyjny fragmentu warstwy malarskiej w pracowni badawczej
Zespołu Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej

Inauguracja roku akademickiego 1945/1946.
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Nić jedwabna z metalowym oplotem z arrasu wawelskiego; zdjęcie SEM wykonane
przez dr Elżbietę Bielańską w IKiFP PAN

Przedmiotem badań były dwa obrazy
van Gogha: Widok na Arles z irysami oraz
Brzeg Sekwany. Wyniki wskazują, że powodem zmiany barwy żółtej chromowej
jest reakcja chemiczna, w której zawarty
w pigmencie sześciowartościowy chrom
ulega redukcji do chromu trójwartościowego. Reakcja ta zachodzi pod wpływem
światła. Badania są kontynuowane, a na
wyniki czekają konserwatorzy, którzy
wykorzystają je w restauracji innych
obiektów, gdzie występują żółte pigmenty
chromowe.

Badacze z Wydziału Chemii UJ współpracują w tej dziedzinie z kolegami w kraju
(Muzeum Narodowe w Krakowie, Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i w
Toruniu) i za granicą (ALMA Laboratory

w Czechach), Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France).
Wyniki badań prezentujemy na konferencjach naukowych i publikujemy
w czasopismach o międzynarodowym
zasięgu. Rezultatem naszych prac jest
poznanie materiałów, a czasem wgląd
w tajniki warsztatowe dawnych mistrzów.
Niekiedy podpowiadamy konserwatorom,
jakie materiały będą najlepsze w procesie
konserwacji, albo przestrzegamy, jakich
na pewno nie wolno stosować! Na razie
skromnie – nie badamy obrazów van
Gogha, ale naszych polskich artystów, bo
one też są warte uwagi.
W Krakowie, w latach 2006, 2008
i 2010, zorganizowaliśmy międzynarodowe konferencje X-ray Techniques in
Investigations of the Objects of Cultural
Heritage. W ich trakcie polscy konserwatorzy, chemicy i fizycy wymieniali
doświadczenia z kolegami pracującymi
w laboratoriach Luwru, Gemagallerie czy
w ośrodkach synchrotronowych w Grenoble i Hamburgu. Kolejną konferencję
planujemy zorganizować w 2012 roku.

Wiesław Łasocha
Alicja Rafalska-Łasocha

ARRASY WAWELSKIE
I OBRAZY POLSKICH MISTRZÓW
Kilka grup badawczych na Wydziale
Chemii prowadzi również prace badawcze obiektów dziedzictwa kulturowego.
Studia te dotyczą trwałości i degradacji
papieru, arrasów wawelskich, pigmentów
w gotyckich ołtarzach, a także w obrazach
Hadziewicza, Witkiewicza, Siemiradzkiego i innych malarzy. Stosowane techniki
chromatograficzne, spektroskopowe IR
i RS, jak również techniki dyfrakcyjne
pozwalają na uzyskanie ciekawych i użytecznych rezultatów.
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Powierzchnia skorodowanej metalowej nici z arrasu wawelskiego; zdjęcie SEM/EDX wykonane
przez dr Elżbietę Bielańską w IKiFP PAN

WYDZIAŁ CHEMII UJ WŚRÓD
NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW
CHEMICZNYCH EUROPY

1951

CHE-EXCELLENCE RANKING

W

roku 2009 Wydział Chemii UJ został
zaproszony do wzięcia udziału w ankiecie opracowanej przez Centrum Rozwoju
Szkolnictwa Wyższego (Center for Higher
Education Development, CHE), na podstawie której układany jest ranking wyższych
uczelni (ExcellenceRanking, www.che-excellenceranking.eu). CHE jest niezależną
placówką użyteczności publicznej z siedzibą
w Gütersloh w Niemczech, angażującą się
w reformy systemu edukacyjnego. Centrum
publikuje rokrocznie opracowany przez siebie ranking niemieckich oraz zagranicznych
szkół wyższych, przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę na studiach wyższych.
Dzięki temu rankingowi zarówno przyszli
studenci studiów podyplomowych Master,
jak i przyszli doktoranci mają możliwość
porównania najlepszych uniwersyteckich
placówek badawczych w Europie.
20 października 2010 w niemieckim
tygodniku „Die Zeit” zostały ogłoszone
wyniki ExcellenceRanking 2010, które
wskazały, że Uniwersytet Jagielloński należy do Excellence Group w dziedzinie chemii. CHE ExcellenceRanking 2010 zawiera
informacje uzyskane od ponad 4500 grup
badawczych z 19 krajów, z których mogą
skorzystać zainteresowane nimi młode kadry naukowców. W rankingu pokazano, że
Wydział Chemii UJ, w porównaniu z innymi
placówkami naukowymi w Europie, wyróżnia się silnym ukierunkowaniem na badania
naukowe oraz internacjonalizację.
O tym, czy dana uczelnia znalazła się
w rankingu, decydowało osiem najważniejszych kryteriów, które składały się na
pierwszą ocenę jednostki: liczba publikacji,
liczba cytowań, stopień mobilności studentów oraz liczba wykładowców, renoma
badaczy, istnienie programu edukacyjnego
Erasmus Mundus, możliwość uczestnictwa
w ramach uczelni w projektach programu

Działalność rozpoczęły trzy zakłady chemiczne:
I Zakład Chemiczny (chemia nieorganiczna
i analityczna) – kierownik prof. Tadeusz
Estreicher,
II Zakład Chemiczny (chemia organiczna)
– kierownik doc. Jan Moszew,
III Zakład Chemiczny (chemia fizyczna
i elektrochemia) – kierownik prof. Bogdan
Kamieński.
Zatrudnionych było łącznie 24 pracowników, w tym dwóch profesorów i dwóch
docentów.

Marie-Curie, fakt, czy badacze są laureatami
grantu przyznawanego przez Europejską
Radę ds. Badań Naukowych lub Nagrody
Nobla. Wydział Chemii UJ otrzymał trzy
wyróżnienia (gwiazdki) w tych kategoriach,
podobnie jak pozostałe trzy wydziały chemiczne na polskich uczelniach (UAM, UW
i UWr.). Kolejna ocena została dokonana
przez studentów i doktorantów, którzy wyróżnili organizację studiów, kompetencje
i współpracę z kadrą dydaktyczną, możliwość udziału w warsztatach, spotkaniach
naukowych, a także wykłady i laboratoria
prowadzone w sposób pozwalający na
uzyskanie dobrych wyników w testach
i egzaminach. Wydział Chemii UJ otrzymał aż sześć gwiazdek na 18 możliwych
w tej kategorii, co stanowi najlepszą ocenę
spośród pozostałych ocenianych wydziałów
chemicznych w Polsce. Trzecia nota została
wystawiona na podstawie oceny samej
instytucji, czyli, między innymi, liczby pracowników ze stopniem doktora, równowagi
obu płci wśród pracowników, doktorantów
i studentów, dostępu do czasopism naukowych czy udziału w komitetach redakcyjnych. W tej kategorii Wydział Chemii UJ
dostał jedno wyróżnienie, co sumarycznie
dało mu 10 gwiazdek, czyli najwyższą lokatę wśród czterech ocenionych wydziałów
chemicznych w Polsce.
Oprócz danych ilościowych CHE ExcellenceRanking zawiera wiele cennych informacji odnośnie studiów podyplomowych
Master czy kierunków na studiach doktoranckich oraz dane dotyczące grup badawczych
i głównych przedmiotów badań na danym
wydziale. Poza tym w rankingu zostały zamieszczone informacje odnośnie wielkości
wydziałów oraz warunków przyjęcia na
studia i możliwości zakwaterowania.

Małgorzata Barańska

Irene Joliot-Curie (1897–1956), fizyk i chemik, profesor Sorbony w Paryżu, otrzymała
tytuł doktora honoris causa filozofii (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJ).
Fryderyk Joliot (1900–1956), fizyk, profesor
College de France, otrzymał tytuł doktora
honoris causa filozofii (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJ).

1948

Utworzono Katedrę Chemii Jądrowej – kierownikiem został fizykochemik jądrowy
prof. Ignacy Złotowski (1907–1966). Był
współpracownikiem Ireny i Fryderyka Joliot.
Prace Ignacego Złotowskiego dotyczyły między innymi pomiarów energii emitowanej
podczas rozpadu promieniotwórczego radu.
Kierował katedrą w latach 1948–1952.

1947–1952

Prof. Bogdan Kamieński pełnił funkcję
dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

1951–1952

Prof. Jan Moszew pełnił funkcję prodziekana
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

1949

Rozpoczęto budowę nowego gmachu
dla chemików uniwersyteckich przy
ul. Krupniczej 41 (kolejne nazwy ulicy:
ul. Mieczysława Karasia 3, obecnie ul. Romana Ingardena 3).
W 1953 roku do nowego budynku przeniosły się wszystkie zakłady chemiczne.

1950

Powstała Katedra Chemii Ogólnej, której
kierownikiem został ówczesny docent
Bronisław Zapiór (1908–1987), fizykochemik. Prof. Zapiór zajmował się badaniami
zjawisk powierzchniowych i akustyką chemiczną. Kierował Katedrą/Zakładem Chemii
Ogólnej w latach 1950–1978.

1951

Powstała Katedra Technologii Chemicznej założona przez prof. Feliksa Polaka
(1901–1987) – technologa, wynalazcę,
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PRAKTYCZNA CHEMIA Z UJ
W

ydziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przoduje pod względem
projektów o charakterze wdrożeniowym,
jest Wydział Chemii. W latach 2007–2010
aż 21 z 41 zgłoszonych do CITTRU nowych wynalazków, które przerodziły się
w zgłoszenia patentowe, pochodziło właśnie
Lp.

z Wydziału Chemii. Niektóre już na etapie
przygotowania zgłoszenia patentowego
zdobyły zainteresowanie przedsiębiorcy
skłonnego zainwestować w badania przedwdrożeniowe. Kilka zostało wyróżnionych
i nagrodzonych na międzynarodowych
targach i konferencjach. O innowacyjności

nowych materiałów opracowywanych na
Wydziale Chemii świadczy również fakt,
że doskonale wpisują się one w panujące
na świecie trendy dbałości o środowisko
naturalne, rozwoju nanomateriałów oraz
znajdują zastosowanie w branży biotechnologicznej i medycynie.

Nazwa wynalazku

Twórcy

1.

Przyrząd do analizy jakościowej roztworu

dr Krzysztof Czarniecki

2.

Biozgodny implant do kontrolowanego uwalniania leków

dr Agnieszka Skórska-Stania, Maciej Domański

3.

Polimer szczepiony hydroksypropylocelulozy, sposób wytwarzania
polimeru szczepionego hydroksypropylocelulozy oraz zastosowanie
polimeru szczepionego

prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Kamila Gaweł, dr hab. Szczepan Zapotoczny

4.

Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

5.

Zastosowanie usieciowanego polimeru chitozanowego do usuwania
heparyny
Sposób bezpośredniego wytwarzania warstw węglowych na nośnikach
proszkowych
Sposób wytwarzania katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu
podtlenku azotu
Kompozycja do przedłużonego uwalniania heparyny i zastosowanie
żelu alginian-hydroksypropyloceluloza do przedłużonego uwalniania
heparyny

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Zastosowanie polimeru chitozanowego do neutralizacji heparyny
Fotokatalizatory hybrydowe, sposób ich otrzymywania oraz ich
zastosowanie
Fotokatalizator hybrydowy polimerowo-glinokrzemianowy, sposób jego
otrzymywania oraz jego zastosowanie
Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci
transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz
zastosowanie
Nanokrystaliczny koloid fotokatalityczny, sposób jego otrzymywania oraz
zastosowanie
Kompozytowy selektywnie promowany katalizator ferrytowy do syntezy
styrenu
Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
Katalizator do niskotemperaturowego dopalania cząstek sadzy i sposób
wytwarzania katalizatora do niskotemperaturowego dopalania cząstek
sadzy
Nanocrystalline photocatalytic colloid, a method of producing it and its
use
Zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji
heparyny
Kompozycja w postaci płynu do pielęgnacji soczewek kontaktowych
i materiałów medycznych
Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni
metalowych materiałów implantacyjnych i jej zastosowanie
Sposób molekularnego drukowania zasad azotowych i zastosowanie
polimeru drukowanego molekularnie do selektywnej adsorpcji zasad
azotowych
Sposób kalibracji oznaczeń analitycznych
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prof. Zbigniew Sojka, dr hab. inż. Andrzej Kotarba, dr Andrzej Adamski,
dr Witold Piskorz, mgr Filip Zasada, Paweł Stelmachowski
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Karolina Zazakowny, Kamil Kamiński
dr Marcin Molenda, prof. Roman Dziembaj, dr Andrzej Kochanowski,
prof. Edgar Bortel, Marek Drozdek, Zofia Piwowarska
prof. Zbigniew Sojka, dr hab. Andrzej Kotarba, dr Andrzej Adamski,
Paweł Stelmachowski
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Katarzyna Zasada, Anna Karewicz
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Karolina Zazakowny, Kamil Kamiński
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Dominik Drozd
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Dominik Drozd
prof. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk, Przemysław Łabuz
prof. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk, Przemysław Łabuz
prof. Zbigniew Sojka, dr hab. Andrzej Kotarba, Weronika Bieniasz
prof. Zbigniew Sojka, dr hab. Andrzej Kotarba, Monika Ruszak,
dr Stefan Witkowski
prof. Zbigniew Sojka, dr hab. Andrzej Kotarba, Weronika Bieniasz
prof. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk, Przemysław Łabuz
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Kamil Kamiński
prof. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk, Przemysław Łabuz
dr hab. Andrzej Kotarba, Monika Cieślik
prof. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka,
Katarzyna Wybrańska
prof. Paweł Kościelniak, dr Małgorzata Herman, dr Joanna Kozak,
dr Marcin Wieczorek

Jako wyjątkowo aktywne na polu nowych materiałów o potencjale wdrożeniowym na szczególną uwagę zasługują:
– Zespół Nanotechnologii Polimerów
i Biomateriałów, pod kierunkiem prof. Marii
Nowakowskiej,
– Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej
i Bionieorganicznej, pod kierunkiem prof.
Grażyny Stochel,
– Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała
Stałego, pod kierunkiem prof. Zbigniewa
Sojki, w tym Grupa Chemii Powierzchni
i Materiałów, pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Kotarby,

– Zespół Krystalochemii Leków, pod
kierunkiem prof. Barbary Oleksyn,
– Zespół Chemii Polimerów, pod kierunkiem prof. Edgara Bortela,
– Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów, pod kierunkiem prof. Romana Dziembaja.
Wszystkie wynalazki, które zrodziły się
w efekcie prac badawczych prowadzonych
na Wydziale Chemii i zostały zgłoszone do
ochrony patentowej w latach 2007–2010,
zestawiono w tabeli 1. Z analizy obszarów
zastosowań wynika, że dominującą grupę
stanowią materiały do zastosowań w me-

Obszar zastosowania
laboratoria dydaktyczne, pomoc naukowa
stomatologia, chirurgia szczękowa
wyroby medyczne,
np. implanty, mikrokapsuły do kontrolowanego uwalniania leków, soczewki kontaktowe
ochrona powietrza, instalacje przemysłowe
urządzenie medyczne do pozaustrojowego usuwania heparyny
akumulatory litowo-jonowe
ochrona powietrza, instalacje przemysłowe
farmaceutyki i wyroby medyczne, np. rusztowania w inżynierii tkankowej
farmaceutyk
oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych
oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych
wyroby medyczne,
np. płyn do soczewek kontaktowych, samosterylizujące cewniki, powierzchnie
wyroby medyczne, np. płyn do soczewek kontaktowych, samosterylizujące cewniki,
powierzchnie samoczyszczące
instalacje przemysłowe do produkcji styrenu
ochrona powietrza, instalacje przemysłowe
ochrona powietrza, instalacje przemysłowe oraz przemysł motoryzacyjny
wyroby medyczne, np. płyn do soczewek kontaktowych, samosterylizujące cewniki, powierzchnie
farmaceutyki i/lub urządzenia medyczne do pozaustrojowego usuwania heparyny
wyroby medyczne, okulistyka
chirurgia urazowa, produkcja implantów
diagnostyka medyczna, nowe metody analityczne
techniki pomiarowe, urządzenia laboratoryjne

pioniera chemii zeolitów w Polsce. Profesor
kierował Katedrą/Zakładem Technologii
Chemicznej w latach 1951–1972. Rozwinął
szeroką współpracę z wieloma zakładami
przemysłowymi z branży chemicznej oraz
Instytutem Technologii Nafty w Krakowie.

1952–1980

Utworzono Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii, w skład którego wchodził zespól
katedr chemicznych.
Funkcję dziekana Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii pełnili chemicy:
prof. Feliks Polak w latach 1952–1956,
prof. Bolesław Waligóra w latach 1975–
–1977,
prof. Julian Mirek w latach 1976–1980.
Funkcję prodziekana tego wydziału pełnili
chemicy:
prof. Bronisław Zapiór w latach 1956–
–1958,
doc. dr Zdzisław Wojtaszek w latach 1959–
–1962 i ponownie w latach 1962–1964,
doc. dr Alojzy Gołębiewski w latach 1966–
1969.

1952–1956

Prof. Jan Moszew pełnił funkcję prorektora
UJ ds. nauczania.

1952

Powstała pierwsza w Polsce katedra chemii teoretycznej, której założycielem był
prof. Kazimierz Gumiński (1908–1983)
– fizykochemik, chemik teoretyk, twórca polskiej szkoły chemii teoretycznej.
Głównym zadaniem katedry było szkolenie przyszłej kadry naukowej zdolnej do
podjęcia badań i prowadzenia dydaktyki
w dziedzinie teoretycznej fizyki chemicznej, chemii kwantowej i termodynamiki
chemicznej. Bardzo ważną rolę w rozwoju
dydaktyki chemii teoretycznej w Polsce
odegrały podręczniki akademickie prof.
Gumińskiego. Profesor kierował katedrą
w latach 1952–1970.

1956

Powstał Instytut Chemii UJ – tworzył go
zespół siedmiu katedr chemicznych.
Funkcję dyrektora Instytutu Chemii UJ w kolejnych latach pełnili:
1956–1968 prof. Bogdan Kamieński,
1969–1972 prof. Adam Bielański,
1972–1975 prof. Julian Mirek,
1977–1980 prof. Zdzisław Wojtaszek,
1980–1981 prof. Alojzy Gołębiewski.
Funkcje zastępców dyrektora Instytutu Chemii UJ w kolejnych latach pełnili:
1972–1975 doc. dr hab. Edgar Bortel,
1972–1975 doc. dr hab. Maciej Leszko
(1926–2002),
1975–1977 doc. dr hab. Tadeusz Senkowski
(1919–1989),
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dycynie oraz ochronie zdrowia. Znaczną
grupę stanowią również katalizatory do
ochrony powietrza.
W ostatnim czasie nowe pomysły do
CITTRU zgłosili także: prof. Mieczysława
Najbar, dr hab. Wiesław Makowski oraz
prof. Janusz Szklarzewicz. Warto podkreślić, że niektóre z wynalazków powstały
w efekcie współpracy z przemysłem bądź
innymi jednostkami badawczymi. Dobrym
przykładem są tu katalizatory do niskoi wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu, których działanie i sposób formowania przetestował Instytut Nawozów
Sztucznych w Puławach – jedyny polski
producent tego typu katalizatorów.
Współpraca z przemysłem to nie tylko
wspólne projekty badawcze, ale również
badania zlecone. Wyniki badań zrealizowanych przez dr. hab. Wojciecha Macyka
i Przemysława Łabuza na rzecz firmy
AVENIR Medical mają szansę przerodzić
się w nowy produkt rynkowy. Podczas
trwających osiem miesięcy badań sfinansowanych przez firmę opracowano skład
płynu do soczewek kontaktowych, które
zgodnie z planami spółki mają stać się
podstawą nowej działalności gospodarczej
właścicieli AVENIR Medical. Współpraca
z firmą Adamed ma już niemal stały charakter – w 2010 roku pracownicy Wydziału
Chemii wykonali kolejne zlecenie dla
tej firmy. Przykładem badań zleconych
realizowanych dla innej uczelni (w tym
wypadku dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) jest rozpoczęty w 2010 roku
projekt „Badania nad optymalizacją wstęp-

nej chemicznej degradacji masy lignocelulozowej”, kierowany przez dr. Macieja
Górę. Na podobnej zasadzie, czyli podwykonawstwa w dużym projekcie badawczym
prowadzone są również prace „Theoretical
studies on the dehydrogenation of ammonia
borane catalyzed by Pd(II) and Ni(II) based
complexes”. Zamawiającym jest wiodący
południowokoreański instytut badawczy
Korea Institute of Science and Technology,
a koordynatorem na Wydziale Chemii prof.
Artur Michalak. W sumie w 2010 roku zawarto umowy na badania zlecone o wartości
ponad 750 tysięcy złotych netto. Kolejnych
kilka umów jest w trakcie negocjacji i przygotowania1.
Wszystkie innowacje opracowane
na Wydziale Chemii były prezentowane
i promowane przez CITTRU na licznych
międzynarodowych targach i wystawach,
ciesząc się sporym zainteresowaniem.
Wiele z nich zostało dostrzeżonych, wyróżnionych i nagrodzonych. Prezentacja
wygłoszona przez dr. hab. Krzysztofa
Szczubiałkę, dotycząca fotokatalizatorów hybrydowych, została wyróżniona
jako najlepsza panelowa prezentacja na
Forum Nowych Materiałów w Walencji.
Wynalazki były tam oceniane pod kątem
potencjału biznesowego, doświadczenia
grupy badawczej, istoty dla gospodarki
oraz przewagi konkurencyjnej. Weronika
Bieniasz prezentowała katalizator do dopalania sadzy, którego jest współtwórcą,
w trakcie multimedialnego panelu dyskusyjnego na targach POLLUTEC 2009
w Paryżu, podczas którego omawiano

KONFERENCJE DZIEKANÓW
WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH
Środowisko chemii akademickiej posiada wyjątkową zdolność do samoorganizacji. Koronnym przykładem są doroczne
spotkania dziekanów, organizowane od
początku lat 90. Spotkanie „zerowe” odbyło się w roku 1990 w Poznaniu, z inicja-
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tywy ówczesnego prodziekana Wydziału
Chemii UAM prof. Andrzeja Burewicza.
Wzięli w nim udział prodziekani do spraw
studenckich uniwersyteckich wydziałów
i instytutów chemii. Pierwsze spotkanie
z udziałem dziekanów i prodziekanów

pięć najbardziej obiecujących i znaczących wynalazków dla ochrony powietrza.
Katalizator ten został także wyróżniony
w konkursie GRAND PRIX EXPOCHEM
2010 w kategorii ochrona środowiska, na
targach EXPOCHEM 2010 w Katowicach.
W 2008 roku na 57. Światowych Targach
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli katalizator do
niskotemperaturowego rozkładu podtlenku
azotu nagrodzono srebrnym medalem. Rok
później na tych samych targach katalizator
ferrytowy do syntezy styrenu zdobył srebrny medal w kategorii przemysł chemiczny,
natomiast przewodzące warstwy węglowe
do otrzymywania kompozytów elektrodowych w akumulatorach Li-Ion został
wyróżniony złotym medalem w kategorii
elektryczność i elektronika. W 2010 roku,
podczas 38. Międzynarodowej Wystawy
Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki
i Wyrobów w Genewie, te same wynalazki
odznaczono medalami srebrnymi.
Wart podkreślenia jest również fakt, że
zespoły naukowe z Wydziału Chemii pozyskują znaczne środki zarówno na badania
naukowe, jak i rozbudowę infrastruktur
w ramach funduszy strukturalnych w konkursach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
W programach tych uzyskano finansowanie
11 projektów na łączną kwotę około 136
milionów złotych.

Gabriela Konopka-Cupiał
1

Wg danych Krystiana Gurby, koordynatora prac zleconych
w CITTRU.

odbyło się w Kazimierzu Dolnym w marcu
1991; uczestniczyło w nim około 30 osób
z kilkunastu uczelni (uniwersytety i szkoły
pedagogiczne). Organizatorem spotkania
był dziekan Wydziału Chemii UMCS prof.
Andrzej Dąbrowski. UMCS zorganizował
też trzy kolejne spotkania, przy podobnej
frekwencji. Spotkania były poświęcone
głównie zagadnieniom dydaktycznym
(nowe programy studiów). W roku 1995
Wydział Chemii UMCS zrezygnował
z organizacji spotkania. Inicjatywę przejął
wówczas Wydział Chemii UJ, wspierany
przez swojego byłego dziekana prof. Stanisława Hodorowicza – uczestnika spotkań
w Kazimierzu Dolnym, piastującego w la-

1975–1977 doc. dr hab. Edgar Bortel,
1977–1980 doc. dr hab. Tadeusz Senkowski,
1977–1980 dr hab. Andrzej Parczewski.

1960

W Katedrze Chemii Nieorganicznej powstał
Zakład Kriogeniczny, którego kierownikiem
został ówczesny docent Zdzisław Wojtaszek (1915–1980) – chemik nieorganik,
kriogenik, historyk nauki.
Uczestnicy Zjazdu Dziekanów podczas wycieczki górskiej

tach 1993–1999 stanowisko prorektora UJ.
Profesor Hodorowicz zaproponował jako
miejsce spotkań Krynicę – Czarny Potok.
Podjęto też decyzję o poszerzeniu formuły
spotkań – dołączono jako współorganizatora Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz skierowano zaproszenia do
wszystkich uczelni prowadzących studia
w zakresie chemii, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. W spotkaniu
w roku 1995 wzięło udział ponad 100 osób
z ponad 30 uczelni. Na konferencje zaczęto też zapraszać chemików działających
w różnych organizacjach kształtujących
politykę naukową i szkolnictwo wyższe
w Polsce i na świecie. Spotkania przebiegały w przyjacielskiej atmosferze, a po
dyskusjach merytorycznych zawsze był
czas na wypady w góry (np. na Jaworzynę
Krynicką) czy też tworzenie limeryków,
moskalików i innych ulotnych form poetyckich. Podczas konferencji w Krynicy
(do roku 2007) i późniejszych w Krakowie
(od roku 2008), oprócz dyskusji i wymiany
informacji, podejmowano również wspólne
inicjatywy całego akademickiego środowiska chemicznego w Polsce, na przykład
system zarządzania chemikaliami, decyzje
odnośnie propozycji standardów programowych, wspólne stanowisko w sprawach
akredytacji akademickiej (wspólna akredy-

tacja wydziałów chemicznych uniwersytetów i uczelni technicznych). Nie zawsze
działalność środowiskowa cieszyła się
wsparciem gremiów rektorskich, ale czas
pokazał, że „nasza sprawa jest słuszna”
i różnego typu rozwiązania tworzone przez
nasze środowisko były potem przedstawiane jako rozwiązania wzorcowe.
W czerwcu bieżącego roku odbędzie
się kolejna – już dwudziesta pierwsza
– konferencja dziekanów wydziałów chemicznych, organizowana przez Wydział
Chemii UJ i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jak zwykle,
będą dyskutowane różne ważne dla naszego środowiska sprawy – nowe prawo
o szkolnictwie wyższym, pakiet ustaw
dotyczących nauki, dynamika Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Być może ponownie przedyskutujemy
możliwość utworzenia ogólnopolskiego
systemu PCIM (Polish Chemistry Information Management). Pojawią się też (jak co
roku) nowe pomysły. Potraktujemy je jak
substancje chemiczne – będziemy je analizowali, będziemy dokonywali syntezy
różnych idei i nadal będziemy się starali
być katalizatorami przemian w polskim
i europejskim szkolnictwie wyższym.

Marek Frankowicz

1960

Wojciech Świętosławski (1881–1968), fizykochemik, profesor Politechniki Warszawskiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

1963

Powstała Katedra Krystalochemii i Krystalofizyki, której kierownikiem został ówczesny docent Józef Chojnacki (1913–1975).
Profesor Chojnacki – chemik krystalograf,
kierował Katedrą/Zakładem Krystalochemii
i Krystalofizyki w latach 1963–1975.

1964

Linus Pauling (1901–1994), chemik i fizyk,
profesor California Insitute of Technology,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1954) za badania fundamentalnych
właściwości wiązań chemicznych i ich
zastosowania do poznania chemicznych
struktur skomplikowanych substancji oraz
laureat pokojowej Nagrody Nobla (1962)
za wkład w kampanię przeciwko próbom
z bronią jądrową, która przyczyniła się do
zaprzestania przez USA i ZSRR przeprowadzania próbnych wybuchów w atmosferze –
otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

1964

Piotr Leonidowicz Kapica (1894–1984),
fizyk, dyrektor Instytutu Problemów Fizycznych Akademii Nauk ZSRR, laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki (1978), wspólnie
z Arno Penziasemi i Robertem W. Wilsonem
za odkrycie zjawiska nadciekłości helu,
otrzymał doktorat honoris causa Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

1964

W Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzono Zakład Chemii Koloidów,
którego założycielem był ówczesny docent
Bolesław Waligóra.

1965

Spotkania przebiegały w przyjacielskiej atmosferze, a po dyskusjach merytorycznych
zawsze był czas na wypady w góry

Powstały cztery zakłady w Katedrze Chemii
Teoretycznej:
Zakład Chemii Kwantowej – kierownik
ówczesny docent Alojzy Gołębiewski
(1927–1987),
Zakład Teoretycznej Fizyki Molekularnej – kierownik ówczesny docent Andrzej Witkowski
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KSZTAŁCENIE NA WYDZIALE CHEMII UJ
C

hemia jest wyjątkową dziedziną
wiedzy – jest nauką przyrodniczą,
nauką ścisłą, nauką techniczną. Począwszy od starożytności, w znaczący
sposób wpływa na rozwój cywilizacyjny, a w ostatnich stuleciach rozwinęła
własny, potężny przemysł. Choć może
to się wydawać zaskakujące, chemia
jako nauka jest dziedziną stosunkowo
młodą – symboliczny moment jej narodzin umieszcza się zwykle w XVII lub
XVIII wieku naszej ery1.
Obszar zainteresowań chemii i jej
misja znacząco zmieniały się w ciągu
wieków. W znacznym uproszczeniu
można powiedzieć, że chemia w XIX
wieku odkrywała związki chemiczne
i ich przemiany, podczas gdy wiek
XX przyniósł rozwój jej podstaw
matematycznych i fizycznych oraz
zaawansowanych metod i technik badawczych, a także eksplorację interdyscyplinarnych obszarów z pogranicza

chemii i fizyki, biologii
czy medycyny. Wiek XXI
jawi się jako era racjonalnego projektowania nowych struktur chemicznych
i nowych materiałów o pożądanych, ostro zadanych
właściwościach fizycznych
i użytkowych, do konkretnych zastosowań w różnych
dziadzinach nauki i techniki
oraz we wszystkich sferach
życia codziennego.
Nauczanie na nowoczesnym uniwersytecie
w zakresie każdej dziedziny wiedzy musi odzwierciedlać jej aktualny
stan, perspektywy rozwoju,
potencjał zastosowań oraz
powiązania z innymi obszarami wiedzy. W przypadku
chemii na obecnym etapie jej rozwoju
stwarza to nowe
możliwości, ale
również stawia
wiele wyzwań
i niesie wiele
potencjalnych
niebezpieczeństw. Znaczenie
interdyscyplinarnych badań
w chwili obecnej daje podstawę do tworzenia nowych,
atrakcyjnych kierunków studiów. Rozwój tych nowych
obszarów kształcenia nie może
jednak oznaczać zmniejszania
roli kierunków podstawowych. Dlatego strategia rozwoju dydaktyki przyjęta przez
Radę Wydziału Chemii UJ
kładzie nacisk na dalszy rozwój podstawowego kierunku
prowadzonego na Wydziale
Chemii, któremu towarzyszyć
powinien rozwój kierunków
interdyscyplinarnych, prowadzonych wspólnie z innymi
wydziałami. Istotne tutaj wydaje się zachowanie równowaDyplomy akredytacji międzynarodowej Eurobachelor
gi. Na rynku pracy, nawet do
i Euromaster
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rozwiązywania problemów o charakterze
interdyscyplinarnym, będą ciągle potrzebni solidnie wykształceni chemicy „podstawowi” (podobnie jak fizycy, biolodzy czy
matematycy) obok absolwentów studiów
interdyscyplinarnych.
Uniwersytet Jagielloński zawsze wytyczał nowe kierunki kształcenia w naszym
kraju. Unikatowymi kierunkami studiów
I i II stopnia, w których uczestniczy Wydział Chemii, są zaawansowane materiały
i nanotechnologia (prowadzony wspólnie
z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej od roku 2007/2008; kierunek ten zastąpił wcześniejszą inżynierię
materiałową) oraz biochemia (prowadzony
wspólnie z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii od roku akademickiego 2010/2011). Ochrona środowiska to
kierunek studiów utworzony na Wydziale
Chemii UJ już w roku 1993/1994 (wspólnie z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi).
Jest on obecnie dość powszechny na wielu

uniwersytetach i uczeniach technicznych.
Tym bardziej warto podkreślić, że w momencie utworzenia, z inicjatywy prof.
Adama Juszkiewicza, ochrona środowiska
na UJ była pierwszą w Polsce. Kierunek
ten od samego początku prowadzony był
w formule „3+2”, czyli jako studia licencjackie i magisterskie.
Znaczenie interdyscyplinarności we
współczesnych badaniach naukowych oraz
zastosowaniach praktycznych osiągnięć
nauk przyrodniczych i ścisłych podkreślane jest także w programie studiów na
kierunku chemia. W szczególności studia
II stopnia na Wydziale Chemii UJ charakteryzuje unikalna, wyjątkowo bogata
oferta specjalizacji: studenci mają do wyboru 15 paneli specjalizacyjnych. Do tych
cieszących się największą popularnością
zaliczyć należy chemię sądową, fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
oraz chemię biologiczną. Znowu warto
podkreślić, że chemia sądowa, utworzona
z inicjatywy prof. Pawła Kościelniaka
w roku 1997, jest jedyną taką ścieżką
kształcenia w Europie; prowadzona jest
ona w ścisłej współpracy z Instytutem
Ekspertyz Sądowych. Podobnie chemia
biologiczna – utworzona w roku 1993
przez prof. Grażynę Stochel, prof Barbarę
Oleksyn i prof. Krzysztofa Lewińskiego
była pierwszą tego typu specjalizacją
w Polsce.
Jednym ze strategicznych celów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji studiów.
Na Wydziale Chemii realizowany jest
on poprzez systematyczne rozszerzanie oferty kursów w językach obcych

i wymiany międzynarodowej, aktywne
uczestnictwo w europejskich programach
edukacyjnych, a także rozwój magisterskich studiów bilateralnych. Przykładem takiej międzynarodowej ścieżki
kształcenia jest wspomniana już chemia
biologiczna, gdzie dzięki współpracy
z Uniwersytetem w Orleanie (Francja)
można uzyskać dyplomy dwóch uczelni.
W ramach tego programu odbywa się nie
tylko wymiana studentów, lecz również
wymiana kadry dydaktycznej: co roku
część zajęć w Krakowie prowadzona jest
przez wykładowców z Orleanu, a profesorowie z UJ prowadzą wykłady dla
studentów francuskich.
Uzyskanie podwójnego dyplomu
możliwe jest także w ramach studiów
magisterskich Advanced Spectroscopy in
Chemistry, prowadzonych jako program
Erasmus Mundus wspólnie z sześcioma
innymi uniwersytetami europejskimi
(w Lille, Bergen, Bolonii, Helsinkach,
Lipsku i Madrycie); w przypadku tego
programu każdy jego uczestnik może
studiować na dwóch, trzech lub czterech
uczelniach spośród tych uczestniczących
w konsorcjum. W kwietniu 2011 roku
podpisana została nowa umowa międzynarodowa pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim i Cranfield University, na
podstawie której, począwszy od roku akademickiego 2011/2012, zostanie utworzona nowa ścieżka międzynarodowa
w ramach studiów na kierunku ochrona
środowiska, prowadząca także do uzyskania dyplomów dwóch uczelni.
Jednym z podstawowych warunków
koniecznych do zwiększenia stopnia in-

Zakład Półprzewodników Organicznych
– kierownik prof. Kazimierz Gumiński,
Zakład Termodynamiki i Teorii Procesów
Nieodwracalnych – kierownik ówczesny
docent Andrzej Fuliński.

1966–1968

Prof. Adam Bielański pełnił funkcję prorektora UJ.

1966

W Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii powstał Zakład Fizyki Chemicznej,
kierowany przez ówczesną docent Janinę Janikową (1925–1993). Głównym kierunkiem
prac doc. Janikowej była dynamika molekuł
i grup molekularnych w ciekłych kryształach
i kryształach molekularnych w powiązaniu
z badaniami przejść fazowych. Tematyka
badawcza przez wiele lat realizowana była
w ramach międzyinstytutowego zespołu
badawczego pod nazwą Krakowska Grupa
Kryształów Molekularnych i Ciekłych Kryształów, w skład której wchodzili pracownicy
Zakładu Fizyki Chemicznej UJ, Instytutu
Fizyki UJ i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Grupą kierował prof. Jerzy Janik.

1968

W Katedrze Chemii Nieorganicznej powstał Zakład Chemii Analitycznej, którego
kierownikiem został ówczesny docent
Andrzej Rokosz. W Zakładzie Chemii
Analitycznej, a od 1970 roku w Zespole
Chemii Analitycznej, powadzone były pod
kierunkiem prof. Rokosza prace dotyczące
optymalizacji metod analitycznych, efektów
interferencyjnych, substancji wzorcowych.
Profesor Andrzej Rokosz odegrał ważną rolę
w rozwoju dydaktyki chemii analitycznej.

1969/1970

Rozpoczęło działalność Studium Doktoranckie Chemii w Instytucie Chemii UJ (studia
doktoranckie były wówczas 3,5-letnie). Pierwszym kierownikiem został ówczesny docent
Andrzej Witkowski. Studium doktoranckim
kierowali kolejno: doc. Andrzej Witkowski
(1969–1976), prof. Kazimierz Gumiński
(1976–1977), prof. Andrzej Witkowski (1978–
1980), prof. Andrzej Rokosz (1980–2002),
prof. Piotr Petelenz (2002 – do dziś).

1969/1970

Interdyscyplinarne kierunki studiów na „mapie nauk przyrodniczych”

Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu Chemii UJ, oddzielenie dydaktyki od
badań naukowych. W miejsce dawnych
katedr chemicznych utworzono dziesięć
zakładów, które miały prowadzić wyłącznie
działalność dydaktyczno-wychowawczą.
Były to: Zakład Chemii Nieorganicznej,
Zakład Chemii Organicznej, Zakład Chemii
Fizycznej i Elektrochemii, Zakład Chemii
Ogólnej, Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki, Zakład Chemii Teoretycznej, Zakład
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Studenci panelu specjalizacyjnego chemia biologiczna w laboratorium syntezy i badań związków
bioaktywnych i biomateriałów

ternacjonalizacji studiów jest stworzenie
mechanizmów promujących prowadzenie
kursów w języku angielskim oraz ułatwiających uczestnictwo studentów w międzynarodowych programach wymiany.

Na Wydziale Chemii UJ przyjęto zasadę,
że wszystkie zajęcia nieobowiązkowe
prowadzone mogą być w języku obcym,
na przykład na wniosek studentów lub
w przypadku uczestnictwa studentów

zagranicznych. W przypadku zajęć
obowiązkowych wymagana jest zgoda
studentów, wówczas tworzone są osobne
grupy, dla których zajęcia prowadzone są
w języku angielskim. Studenci Wydziału
Chemii uczestniczący w międzynarodowych programach wymiany mogą liczyć
na indywidualną organizację studiów,
która ma im ułatwić, po powrocie z uczelni zagranicznej, spełnienie wszystkich
wymogów programu studiów wynikających z obowiązujących standardów
kształcenia.
Warto także wspomnieć, że w program
studiów licencjackich na kierunku chemia
został wbudowany – jako element obowiązkowy – tzw. moduł samokształcenia
EChemTest, w ramach którego studenci
przygotowują się do zaliczenia, w języku
angielskim, Europejskiego Testu Kompetencji EChemTest z dwóch spośród
podstawowych dziedzin chemii. Było

Tabela. Wybrane statystyki dotyczące kształcenia na Wydziale Chemii UJ
Liczba studentów i doktorantów ogółema)
kierunek chemia – studia I stopniab)
kierunek chemia – studia II stopniab)
kierunek chemia – studia jednolite magisterskie (ostatni rocznik)b)
kierunek chemia – niestacjonarne studia I stopniab)
kierunek ochrona środowiska – studia I stopniab)
kierunek ochrona środowiska – studia II stopnia b)
kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia – studia I i II stopniab)
kierunek inżynieria materiałowa – studia jednolite magisterskie (ostatni rocznik)b)
kierunek biochemia – studia I i IIstopniab)
Liczba doktorantówb)
Łączna liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznychc),
w tym:
zajęcia dla kierunków prowadzonych przez Wydział Chemii UJ
zajęcia zamawiane przez inne wydziały
Liczba nauczycieli akademickichd),
w tym:
profesorów
doktorów habilitowanych
doktorów
Liczba wypełnionych ankiet studenckichc)
Liczba ocenionych prowadzącychc)
Liczba w grupie ocenionych bardzo wysoko i wysokoc),
w tym:
bardzo wysoko
wysoko
Liczba w grupie ocenionych przeciętnie
Liczba w grupie ocenionych słabo
Liczba w grupie ocenionych bardzo słabo
Liczba studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowejf),
w tym:
liczba studentów Wydziału Chemii – wyjeżdżających
liczba studentów zagranicznych – przyjeżdżających
a)
b)
c)
d)
e)
f)

łączna liczba studentów i doktorantów (zaliczanych jako studentów) Wydziału Chemii; stan na 30 listopada 2010
łączna liczba studentów na kierunku/stopniu kształcenia; stan na 30 listopada 2010
w roku akademickim 2009/2010
stan na 15 kwietnia 2010
na podstawie ankiet przeprowadzonych w roku akademickim 2008/2009 oraz 2009/2010
w roku akademickim 2010/2011
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1396
487
129
128
12
305
153
109
9
49
126
42979
41788
1191
160
27
27
106
10471
278
260
154
106
14
1
0
44
25
19

to możliwe dzięki temu, że na Wydziale
Chemii UJ od 2007 roku działa – jako
jedyne w Polsce – jedno z ośmiu Europejskich Centrów Testowych EChemTest,
w którym każdy może sprawdzić swoje
kompetencje merytoryczne w zakresie różnych obszarów chemii na kilku
poziomach (szkoły średniej, licencjatu
i specjalistycznych kursów na poziomie
studiów magisterskich) określonych przez
standardy wypracowane przez ECTNA2.
Europejskie testy EChemTest wykorzystywane są także w procesie rekrutacji
na studia magisterskie: kandydaci, którzy
legitymują się certyfikatem potwierdzającym zaliczenie jednego z testów, uzyskują
dodatkowe punkty.
Rosnąca rola interdyscyplinarności
oraz internacjonalizacji dotyczy także
prowadzonych studiów III stopnia. Wydział Chemii UJ prowadzi od lat studia
doktoranckie w zakresie chemii. W ostatnich latach oferta studiów III stopnia
została poszerzona o międzynarodowe
studia doktoranckie3 oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie o nazwie nauki
molekularne dla medycyny4.
Szczególne miejsce w strategii Wydziału Chemii zajmuje stałe zwiększanie roli technologii informatycznych
w kształceniu i organizacji procesu
dydaktycznego. Kształcenie powiązane
jest ze stopniowym wdrażaniem nowoczesnych metod dydaktycznych opartych
na zdalnym nauczaniu (tzw. e-learningu).
W przypadku zajęć na kierunkach ścisłych
i przyrodniczych trudno wyobrazić sobie
sytuację, w której kursy prowadzone
bezpośrednio przez wykładowcę mogłyby
być zastąpione zajęciami odbywającymi
się w trybie nauczania zdalnego. E-learning może być jednak z powodzeniem
stosowany jako narzędzie wspomagające
tradycyjne kursy. W ramach jednego
z projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki5 realizowanego na Wydziale
Chemii UJ opracowane zostały materiały
do takiego wspomagania przedmiotów
obowiązkowych na studiach licencjackich
chemia i ochrona środowiska. Warto przy
okazji dodać, że w ramach tego projektu
opracowane zostały również nowe zajęcia
wyrównawcze dla studentów I roku, obejmujące wszystkie kluczowe przedmioty
na prowadzonych kierunkach studiów.
Kształcenie w zakresie nauk ścisłych
i przyrodniczych wymaga podwyższania
kwalifikacji studentów mających na celu
ich lepsze dostosowanie do wymagań

rynku pracy. Studia na kierunkach chemia
i ochrona środowiska objęte są obowiązkowym systemem praktyk. Tym niemniej,
wydział dąży do rozszerzania oferty
kursów oraz dodatkowych, nieobowiązkowych praktyk i staży. Znaczną pomocą
są, również w tym przypadku, fundusze
strukturalne: środki pozyskane w ramach
projektu Wiking6 przeznaczone są w dużej
mierze na praktyki i staże studenckie oraz
rozwój wydziałowego biura karier, w którym absolwenci mogą uzyskać pomoc
w wejściu na polski i międzynarodowy
rynek pracy. Warto podkreślić, że Biuro
Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ
działa już od 2002 roku.
Jednym z podstawowych problemów,
z którymi borykały się uczelnie prowadzące studia chemiczne w poprzednich
latach, był brak środków finansowych,
które można byłoby wydatkować na
modernizację aparatury do zajęć laboratoryjnych. Problem dotyczył głównie
studiów I stopnia, gdyż do dydaktyki na
studiach magisterskich, bezpośrednio
powiązanej z prowadzonymi badaniami
naukowymi, w znacznej mierze wykorzystywana była zawsze nowoczesna
aparatura badawcza. Sytuacja zmieniła
się wraz z napływem środków finansowych poprzez fundusze strukturalne.
Środki pozyskane przez Wydział Chemii
UJ w ramach programów Projektu Operacyjnego Innowacja i Środowisko7 oraz
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego8 przeznaczone na zakup
najnowocześniejszej aparatury i sprzętu
laboratoryjnego do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, pozwolą na epokową zmianę w tym zakresie. Planowane
zakupy aparatury umożliwią organizację
nowych laboratoriów dydaktycznych na
najwyższym światowym poziomie.
Osiągnięcie strategicznych celów
Uniwersytetu wymaga aktywnych działań
polegających nie tylko na ciągłym dostosowywaniu oferty dydaktycznej do zmieniających się warunków zewnętrznych,
ale także na wpływaniu na te warunki
na poziomie krajowym i europejskim;
Wydział Chemii UJ aktywnie uczestniczy w działaniach ECTNA2 od początku
istnienia tego stowarzyszenia – od roku
1996. Niezwykle istotna jest także szeroka akcja promocyjna zarówno w zakresie
promocji nauk ścisłych, jak i promocji
Wydziału. Na tym polu w sposób wyjątkowy zaznacza się działalność Zakładu
Dydaktyki Chemii, a także wiele akcji

Technologii Chemicznej, Zakład Fizyki
Chemicznej, Zakład Chemii Analitycznej.
Po tej reorganizacji funkcje kierowników
Zakładu Chemii Nieorganicznej pełnili
kolejno: doc. dr hab. Tadeusz Senkowski
(1970–1976 i ponownie 1984–1987), prof.
Zdzisław Wojtaszek (1976–1980), prof.
Krystyna Dyrek (1978–1981 i ponownie
1993–1997), prof. Alina Samotus (1981–
–1984), prof. Zofia Stasicka (1987–1991),
prof. Roman Dziembaj (1992–1993), prof.
Jerzy Datka (1997–2003), dr hab. (od 2005
profesor) Zbigniew Sojka (2003–2009), dr
hab. Andrzej Kotarba (2009 – do dziś).
Kierownikami Zakładu Chemii Organicznej
po reorganizacji byli kolejno: prof. Julian
Mirek (1970–1980), prof. Wanda Żankowska-Jasińska (1980–1985), prof. Krystyna
Bogdanowicz-Szwed (1985–1991), doc.
dr hab. Janusz Sepioł (1991–1994), doc. dr
hab. Janusz Jamrozik (1994–2000) i dr hab.
Barbara Rys (2000 – do dziś).
Zakładem Chemii Fizycznej i Elektrochemii kierowali: prof. Bolesław Waligóra
(1970–1989), prof. Jan Najbar (1989–1991),
prof. Maria Paluch (1992–2009), prof. Maria
Nowakowska (2009 – do dziś).
Zakładem Fizyki Chemicznej kierowali:
prof. Janina Janik (1970–1993), prof. Leonard Proniewicz (1994–2009) i prof. Edward
Mikuli (2009 – do dziś).
Zakładem Chemii Ogólnej po reorganizacji
kierowali: prof. Bronisław Zapiór (1970–
–1978), prof. Maciej Leszko (1978–1996)
i prof. Adam Juszkiewicz (1996 – do dziś).
Zakładem Technologii Chemicznej kierowali: prof. inż. Feliks Polak (1970–1972),
prof. Edgar Bortel (1972–1997) i prof. Roman Dziembaj (1997 – do dziś).
Zakładem Chemii Teoretycznej jako jednostką dydaktyczną od 1970 roku kierowali:
prof. Alojzy Gołębiewski, prof. Andrzej
Witkowski, prof. Roman Nalewajski, prof.
Piotr Petelenz, prof. Marek Pawlikowski,
dr hab. Marek Frankowicz i dr hab. Jacek
Korchowiec (2009 – do dziś).
Zakładem Krystalochemii i Krystalofizyki
kierowali: prof. dr Józef Chojnacki (1970–
1975), dr Łukasz Lebioda (1976–1980), dr
Barbara Oleksyn (1981–1984), profesor
Stanisław Hodorowicz (1984–1990), prof.
Barbara Oleksyn (1990–1997), prof. Wiesław Łasocha (1997–2003), prof. Katarzyna
Stadnicka (2003–2009), prof. Krzysztof
Lewiński (2009 – do dziś)
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organizowanych przez Naukowe Koło
Chemików UJ.
Jakość kształcenia na Wydziale Chemii UJ znajduje odzwierciedlenie w przeprowadzanych po każdym semestrze ankietach, w których sami studenci bardzo
wysoko oceniają prowadzone zajęcia.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu
merytorycznego i jakości kształcenia
na prowadzonych kierunkach studiów
są uzyskane akredytacje krajowe (Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej)
i międzynarodowe (ECTNA) – Chemistry
Eurobachelor i Chemistry Euromaster,
a także zakwalifikowanie Wydziału do
grupy Excellence w renomowanym europejskim rankingu CHE. Należy jedynie
mieć nadzieję, że czekające nas w najbliż-

szych latach zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego pozwolą
utrzymać wysoki poziom programów
studiów realizowanych przez Wydział
Chemii UJ.

Artur Michalak

1

1661 r. – publikacja przez Roberta Boyle’a traktatu The
Sceptical Chymist przeciwstawiającego naukową chemię
wcześniejszej alchemii; 1783 r. – sformułowanie prawa
zachowania masy przez Antoine Lavoisiera i odrzucenie
teorii flogistonu.
2
European Chemistry Thematic Network Association – stowarzyszenie zrzeszające w chwili obecnej 120 jednostek
szkolnictwa wyższego kształcących chemików w całej Europie.
3
Projekt MPD w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej; łączny budżet projektu ok. 6,5 mln zł.
4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 4.1.1; projekt
„Interdyscyplinarne studia doktoranckie »Nauki molekularne dla medycyny (MOL-MED)«” z udziałem Instytutu

Katalizy i Fizykochemii PAN, Instytutu Farmakologii PAN,
Wydziału Chemii UJ oraz Wydziału Lekarskiego UJ; łączny
budżet projektu: ok. 13,7 mln zł.
5
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 4.1.2; projekt „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
realizowany przez Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki; łączny budżet projektu: ok. 15,7 mln zł
(w tym Wydział Chemii: ok. 6,8 mln zł).
6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 4.1.1; projekt
„Wiedza i kompetencje z fizyki chemii i informatyki na potrzeby gospodarki – WIKING”, realizowany przez Wydział
Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
oraz Wydział Matematyki i Informatyki; łączny budżet projektu: ok. 7,7 mln zł (w tym Wydział Chemii: ok. 1,8 mln zł).
7
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie
13.1; projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”;
łączny budżet projektu: ok. 65,5 mln zł (w tym Wydział
Chemii: ok. 10 mln zł).
8
Małopolski Regionalny Program Operacyjny; projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”;
łączny budżet projektu: ok. 10 mln zł (w tym Wydział Chemii: ok. 2 mln zł).

MIĘDZYNARODOWE PROJETY DOKTORANCKIE
d września 2009 najlepsi młodzi
naukowcy mogą prowadzić badania
na Wydziale Chemii UJ dzięki wsparciu finansowemu ze środków programu
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
(MPD). Grant finansowany przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich wspiera dwadzieścia tematów
badawczych realizowanych przez najlepszych młodych naukowców, wybranych
w czasie dwóch otwartych konkursów.
Innowacyjność projektu MPD dotyczy planowanych badań obejmujących
najnowsze dziedziny chemii i tematów
multidyscyplinarnych. Istotną wartością
jest również możliwość prowadzenia
badań w ścisłym kontakcie z najlepszymi
ośrodkami na świecie. W ramach programu finansowane są wyjazdy zagraniczne
doktorantów oraz ich stypendia w czasie
prowadzenia badań za granicą.
W grupie doktorantów pracujących
w programie znaleźli się Osama El-Sepelgy z Egiptu oraz Smita Basu z Indii.
Obydwoje realizują prace w Zespole Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.
Tematyka ich badań obejmuje zagadnienia
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A. Wojnar

O

Koordynator programu prof. Jacek Młynarski (pierwszy z lewej) z doktorantami: Smitą Basu (czwarta
z lewej) i Osamą El-Sepelgym (piąty z lewej), oraz promotor dwóch projektów – prof. Barbara Sieklucka
(trzecia z lewej) ze swoimi doktorantami: Szymonem Chorążym (pierwszy z prawej) i Olafem Stefańczykiem (drugi z lewej)

syntezy związków biologicznie aktywnych
oraz farmaceutyków z zastosowaniem
nowych, przyjaznych dla środowiska i nie-

toksycznych katalizatorów zawierających
cynk i żelazo. Tematem badań doktorantów jest również naśladująca elegancję

1972

i prostotę mechanizmu działania enzymów
synteza monosacharydowych elementów
lipopolisacharydów bakteryjnych (LPS).
Doktoranci MPD zaangażowani są
w prowadzone w Zakładzie Chemii Organicznej ćwiczenia laboratoryjne w języku
angielskim. Ta skierowana do studentów
chemii propozycja dydaktyczna Zakładu
spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Nowoczesna chemia to również projektowanie i badanie właściwości nowych
materiałów. W Zespole Nieorganicznych
Materiałów Molekularnych badania
prowadzi dwóch doktorantów projektu
MPD: Szymon Chorąży i Olaf Stefańczyk.
Magnetyczne układy molekularne, czyli
tzw. molekularne magnesy, od kilkudziesięciu lat budzą ogromne zainteresowanie
i zaangażowanie naukowców z całego
świata. Źródłem tego zainteresowania jest
możliwość ich racjonalnego projektowania i w rezultacie otrzymywania nowych
materiałów magnetycznych o pożądanej
charakterystyce magnetycznej i dodatkowych właściwościach.

Wykorzystując metody inżynierii
krystalicznej i stosując odpowiednie
bloki budulcowe, otrzymuje się magnesy
wykazujące dodatkowe funkcjonalności:
fotomagnesy – połączenia reagujące na
pole magnetyczne pod wpływem światła,
gąbki magnetyczne – połączenia zmieniające swoją charakterystykę magnetyczną
w wyniku odwracalnej sorpcji cząsteczek
rozpuszczalnika, magnesy chiralne. Powiązanie tak różnorodnych właściwości
fizykochemicznych w ramach jednego
układu molekularnego daje potencjalnie
multifunkcjonalny materiał molekularny,
który może być użyty do konstrukcji nowoczesnych urządzeń, jak molekularne
przełączniki fotomagnetyczne i elektromagnetyczne, a nade wszystko jako urządzenia do przechowywania i przetwarzania
informacji na poziomie molekularnym.
Więcej informacji o badaniach i sukcesach doktorantów na stronie: www.chemia.
uj.edu.pl/mpd

Jacek Młynarski

Program „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)” został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej środków
z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007–2013.

Utworzono w Instytucie Chemii UJ Zakład
Metodyki Nauczania Chemii, który oprócz
zajęć dydaktycznych dla studentów chemii prowadzi szkolenia nauczycieli szkół
średnich i podstawowych, a także zajęcia
dla młodzieży szkolnej. Założycielem
i pierwszym kierownikiem zakładu został
ówczesny docent Maciej Leszko. Kierował
zakładem do 1980 roku. Kolejnymi kierownikami byli: dr Zofia Kluz (1981–1987), prof.
Zofia Stasicka (1987–2003) i prof. Anna
Migdał-Mikuli (2003 – do dziś).

1972

Reaktywowano w Instytucie Chemii UJ
Zakład Chemii Jądrowej, którego kierownikiem został fizykochemik jądrowy doc.
dr hab. Mieczysław Zieliński (1933–2003).
Pełnił funkcję kierownika tego zakładu do
1981 roku, a następnie kierował Pracownią
Chemii Jądrowej (1981–1998). Docent
Zieliński prowadził badania kinetycznych
efektów izotopowych węgla-14, węgla-13,
deuteru i trytu w reakcjach chemicznych.
Pracownia została rozwiązana w 1998 roku,
po przejściu doc. Mieczysława Zielińskiego
na emeryturę.

1972

Utworzenie Środowiskowego Laboratorium
Analiz Fizykochemiczych i Badań Strukturalnych (ŚLAFiBS) jako międzyuczelnianej
jednostki organizacyjnie związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wyposażonej
w unikalną i bardzo kosztowną aparaturę.
Utworzono dziewięć pracowni (później
liczba ich wzrosła do jedenastu), które zlokalizowano w budynkach: Instytutu Chemii
UJ (pięć pracowni), Wydziału Chemicznego
Politechniki Krakowskiej (trzy pracownie), Wydziału Inżynierii Materiałowej
AGH (dwie pracownie), Instytutu Podstaw
Metalurgii PAN (trzy pracownie). Celem
działalności ŚLAFiBS było świadczenie
szeroko pojętej pomocy w rozwiązywaniu
problemów naukowych środowisk akademickich i wykonywanie specjalistycznych
analiz dla zespołów naukowych, instytucji,
a także przemysłu.
Kierownikami byli kolejno: prof. Andrzej
Barański (1972–1995), dr Jacek Grochowski (1995–1996), dr hab. Eugeniusz Rokita
(1997–1999), prof. Leonard M. Proniewicz
(2000–2009). Obecnie na Wydziale Chemii
UJ znajduje się sześć pracowni ŚLAFiBS, od
1 października 2009 roku kierownikiem jest
prof. Roman Dziembaj.

PRZEŁOM LAT 70. I 80.

Instytut Chemii UJ prowadził Studium Doktoranckie dla Pracujących, którym kierował
prof. Adam Bielański. Przewody doktorskie
otwierano głównie pracownikom przemysłu
chemicznego i instytutów branżowych.
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INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
I

nterdyscyplinarne studia doktoranckie
społeczeństwo – technologie – środowisko (STŚ) to projekt realizowany
ze środków Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki finansowanego Poddziałania 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy” i skierowany do słuchaczy studiów doktoranckich, młodych doktorów
i pracowników dziewięciu wydziałów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz
Wydziału Chemii beneficjentami projektu
będą również pracownicy i doktoranci wydziałów: Biologii i Nauki o Ziemi; Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej;
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Matematyki i Informatyki; Historycznego;
Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
Filozoficznego; Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Wartość projektu wy-

nosi prawie 25 milionów złotych, a okres
realizacji obejmuje lata 2011–2015.
Celem ogólnym projektu jest polepszenie jakości i umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów oraz rozwój młodej kadry
naukowej. W ramach projektu stworzony
zostanie, w całości anglojęzyczny, program
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, do którego corocznie rekrutowanych
będzie przynajmniej 60 najlepszych doktorantów pierwszego roku z wymienionych
wydziałów. Wraz z nowymi możliwościami
kształcenia studenci ci otrzymywać będą
także stypendia w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pierwszy nabór odbędzie
się w końcu września 2011 roku. W ramach
programu zapraszani będą również najlepsi
zagraniczni wykładowcy, którzy uzupełnią
ofertę edukacyjną o kursy skierowane do
szerszej społeczności uniwersyteckiej.
Jednym z celów szczegółowych projektu jest także przyciągnięcie najlepszych

młodych doktorów do pracy na Uniwersytecie. Do nich skierowany jest program
wsparcia w postaci 40 dwuletnich staży
podoktorskich, przyznawanych w ramach
dwóch rekrutacji: w listopadzie 2011
i 2012 roku.
Program finansowania zagranicznych
staży, szkół i warsztatów naukowych
skierowany jest do wszystkich doktorantów (także spoza STŚ) oraz pracowników
wydziałów zaangażowanych w projekt.
W ciągu pięciu lat z tej części projektu ma
skorzystać minimum 156 osób, a pierwszy
nabór odbędzie się już w czerwcu 2011
roku.
Szczegółowe informacje dotyczące
projektu będą się ukazywać tymczasowo
na stronie internetowej: www.uj.edu.pl/
web/isd, a docelowo na stronie projektu:
www.set.uj.edu.pl

NAUKI MOLEKULARNE DLA MEDYCYNY
G

ranice między dziedzinami nauki
zacierają się coraz bardziej. Dotyczy to również chemii, która już dawno
wkroczyła w obszary badań typowe dla
inżynierii materiałowej, fizyki, biologii,
biotechnologii, farmacji, medycyny
i innych dziedzin nauki. Grupy badawcze
stają się coraz bardziej interdyscyplinarne,
a laboratoria tracą swój dotychczasowy
charakter. Zmiany te, odzwierciedlające
potrzeby współczesnej nauki i gospodarki, pociągają za sobą konieczność coraz
bardziej wszechstronnego wykształcenia.
Uniwersytet Jagielloński oferuje coraz
więcej kierunków studiów organizowanych wspólnie przez dwa lub więcej
wydziałów. Przykładem mogą być studia
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matematyczno-przyrodnicze lub organizowane przez Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej oraz Wydział
Chemii studia I i II stopnia zaawansowane
materiały i nanotechnologia.
Interdyscyplinarność wkracza również
na studia III stopnia. W bieżącym roku
akademickim uruchomione zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie nauki
molekularne dla medycyny (MOL-MED).
Dzięki współfinansowanemu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki możliwe było
zorganizowanie studiów, w których realizację zaangażowane są instytuty Polskiej
Akademii Nauk (Instytut Katalizy i Fizy-

Szczepan Zapotoczny

kochemii Powierzchni, będący liderem
projektu, i Instytut Farmakologii) oraz dwa
wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Wydział Chemii i Wydział Lekarski. Projekt
skierowany jest do 40 absolwentów studiów
wyższych z wydziałów ścisłych, przyrodniczych, medycznych i im pokrewnych.
Prace doktorskie realizowane w ramach
studiów obejmować będą następujące obszary: chemia, biochemia, chemia leków,
nanotechnologia, inżynieria materiałowa,
(bio)kataliza, farmakologia, medycyna.
Specyfiką realizowanych prac doktorskich będzie opieka merytoryczna dwóch
samodzielnych pracowników z różnych
jednostek biorących udział w projekcie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy doktorant będzie miał zapewnioną profesjonalną
pomoc w przynajmniej dwóch dziedzinach, na przykład chemii i farmakologii
czy biokatalizie i medycynie. Realizacja
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w takiej formule przyczyni się
do wzmocnienia współpracy naukowej
między Wydziałem Chemii i Wydziałem
Lekarskim oraz instytutami Polskiej Akademii Nauk, czemu sprzyjać będzie dodatkowo możliwość zrealizowania dwunastu
staży podoktorskich w jednostkach partnerskich. Kolejnym elementem projektu
są szkolenia pracowników dydaktycznych
doskonalące ich kwalifikacje dydaktyczne
i językowe.

W grudniu ubiegłego roku w drodze
konkursowej wyłonionych zostało siedemnaście tematów prac doktorskich. Pierwszy
nabór na studia, prowadzony na podstawie
rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, został przeprowadzony na przełomie
stycznia i lutego bieżącego roku. Podobna
procedura zostanie przeprowadzona ponownie w maju i czerwcu (wybór tematów)
oraz wrześniu (rozmowy kwalifikacyjne).
W październiku studia doktoranckie podejmą kolejne 23 osoby. Program czteroletnich
studiów obejmować będzie nie tylko realizację prac doktorskich, ale również zajęcia
– wykłady i ćwiczenia – z chemii, farmakologii, medycyny. Regularnie organizowane
będą warsztaty, w czasie których wykłady
poprowadzą zaproszeni specjaliści z Polski
i z zagranicy. Doktoranci będą mieli możliwość prezentowania wyników swoich
prac zarówno w trakcie warsztatów, jak i na
wybranych krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych.
Więcej informacji dotyczących organizacji studiów, proponowanych tematów
prac doktorskich oraz zasad rekrutacji
można znaleźć na stronie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej
Akademii Nauk: http://www.ik-pan.
krakow.pl/Interdyscyplinarne-MOLMED.401.0.html

Wojciech Macyk

STUDIA MAGISTERSKIE
W JĘZYKU ANGIELSKIM

1981

Wyodrębnił się Wydział Chemii UJ. Stał się
wówczas szóstym, najmłodszym, wydziałem Uniwersytetu.

1981

Prof. Alojzy Gołębiewski objął funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ. Pełnił tę funkcję
niespełna miesiąc – z powodu wyboru na
prorektora UJ.

1981–1984

Prof. Alojzy Gołębiewski pełnił funkcję
prorektora ds. współpracy z zagranicą.
Ilya Prigogine (1917–2003), fizykochemik
i fizyk, profesor Uniwersytetu w Brukseli,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
(1977) za wkład w rozwój termodynamiki
nierównowagowej procesów nieodwracalnych, a w szczególności za teorię struktur
dyssypatywnych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1981/1982

Doc. dr hab. Stanisław Hodorowicz został
wybrany przez Radę Wydziału Chemii UJ
na stanowisko dziekana.
Z powodu wyjazdu doc. Hodorowicza do
USA obowiązki dziekana powierzono w zastępstwie doc. dr hab. Zofii Stasickiej.

1982–1984

Doc. dr hab. Zofia Stasicka została wybrana
przez Radę Wydziału Chemii na stanowisko
dziekana. Była pierwszą kobietą na naszym
wydziale, której powierzono tę funkcję.
W latach 1981–1984 funkcje prodziekanów
Wydziału pełnili:
doc. dr hab. Andrzej Parczewski – prodziekan ds. badań i współpracy,
doc. dr hab. Zofia Stasicka – prodziekan ds.
dydaktycznych i p.o. dziekana (w latach
1981–1982),
doc. dr hab. Tadeusz Senkowski – prodziekan ds. dydaktycznych (w latach
1982–1984).
Utworzono stanowisko dyrektora Wydziału
Chemii UJ ds. organizacyjno-technicznych;
zajmował je w latach 1982–1984 dr Adam
Juszkiewicz.

1982

O

d 2006 roku na Wydziale Chemii we
współpracy z siedmioma uczelniami
partnerskimi prowadzone są prestiżowe
studia magisterskie w języku angielskim
Advanced Spectroscopy in Chemistry,
realizowane w ramach programu Erasmus
Mundus. Studia posiadają akredytację
European Chemistry Thematic Network
Association, przyznaną w 2008 roku na
okres pięciu lat.

Erasmus Mundus to europejski program
współpracy, którego celem jest promocja
Unii Europejskiej jako centrum doskonałości kształcenia na poziomie II i III
stopnia. Program EM oferuje stypendia dla
wyróżniających się studentów spoza UE,
które umożliwiają podjęcie studiów na co
najmniej dwóch europejskich uniwersytetach partnerskich, prowadzące do uzyskania
podwójnego lub wspólnego dyplomu.

Utworzono „studia specjalne” na Wydziale
Chemii UJ w celu kształcenia doktorantów
(w miejsce zawieszonych w 1981 roku
studiów doktoranckich). Fundusze na stypendia Wydział Chemii musiał wygospodarować we własnym zakresie.

1982

Prof. Adam Bielański został odznaczony
medalem Merentibus za szczególne zasługi
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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w Lille, Uniwersytetem
w Lipsku, Uniwersytetem Bolońskim, Uniwersytetem w Bergen,
Uniwersytetem Complutense w Madrycie –
mają na celu przygotowanie absolwentów do
podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej
i naukowej w dziedzinie
zaawansowanej analizy
chemicznej oraz analizy
i charakterystyki strukturalnej materiałów. Szeroko zakrojony program
mobilności zapewnia
dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów
i unikalnych technik badawczych dostępnych
w uczelniach partnerskich. Studia trwają dwa
lata (cztery semestry po
30 punktów ECTS).
Pierwszy, wspólny, semestr poświęcony jest
Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego realizacji przedmiotów
stanowiących podstawę
programową
studiów
ASC, obejmującą
Studia Advanced Spectroscopy in
spektroskopię
jądrowego
rezonansu magChemistry – realizowane we współnetycznego,
spektrometrię
mas, spektropracy z Uniwersytetem w Helsinkach,
skopię
optyczną
oraz
metody
dyfrakcyjne.
Uniwersytetem Science et Technologies

W semestrze drugim i trzecim studenci, na
jednym z siedmiu uniwersytetów partnerskich, zapoznają się z bardziej praktycznymi zastosowaniami zaawansowanych
metod spektroskopowych w chemii,
biologii, nauce o materiałach i nanotechnologii, medycynie oraz „zielonej chemii”. Specjalizacją Wydziału Chemii UJ
są kursy Quantum-Chemical Molecular
Modelling (modelowania molekularnego
metodami chemii kwantowej), Optical
Spectroscopy (spektroskopii optycznej)
oraz Forensic Chemistry (chemii sądowej),
który cieszy się dużym zainteresowaniem
studentów ASC. Celem pogłębienia wiedzy studentów organizowane są letnie
szkoły tematyczne, na które zapraszani
są wykładowcy z uczelni partnerskich.
Projekt magisterski jest realizowany w semestrze czwartym i obejmuje 30 punktów
ECTS. Studia kończą się przyznaniem
podwójnego/wspólnego dyplomu Chemistry Euromaster® of Science in Advanced
Spectroscopy in Chemistry.

Zbigniew Sojka

CHEMIA SĄDOWA
NA WYDZIALE CHEMII UJ
J

ednym z interdyscyplinarnych obszarów działalności dydaktycznej i naukowej studentów i pracowników Wydziału
Chemii naszego Uniwersytetu jest chemia
sądowa.
Od razu nasuwa się pytanie, jak doszło
do tego, że problematyka sądowa – z pozoru tak odległa od zagadnień chemicznych,
postrzegana głównie jako domena prawników lub co najwyżej lekarzy czy psycho-
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logów – znalazła miejsce
właśnie na Wydziale
Chemii? Otóż niewątpliwie sprzyjającą okolicznością było istnienie
w Krakowie Instytutu
Ekspertyz Sądowych
im. prof. Jana Sehna
– placówki naukowo-badawczej o niezwykle

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie

wysokiej renomie, od ponad 80 lat działającej na rzecz zwalczania przestępczości
w naszym kraju. Współpraca Wydziału
Chemii i Instytutu ma długą tradycję,
która początkowo obejmowała głównie
działalność dydaktyczną. Pod koniec lat
80. ubiegłego wieku pracownicy Instytutu
zaoferowali studentom wykłady z zakresu
toksykologii w ramach istniejącej wówczas na Wydziale Chemii specjalności
analityka przemysłowa i środowiskowa.
Z tamtego okresu pochodzi pierwsza praca
magisterska Oznaczanie śladowych stężeń
metanolu we krwi oraz jego znaczenie
diagnostyczne, która powstała na bazie
wyników badawczych osiągniętych w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Dalszy rozwój wzajemnych kontaktów i wspólnych
działań zaowocował powstaniem w roku
1997 i wprowadzeniem do programu studiów na kierunku chemicznym nowego,
unikalnego w skali kraju, modułu dydaktycznego pod nazwą chemia sądowa.
Pamiętam wątpliwości i nieporozumienia, z jakimi nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale również termin „chemia sądowa”
spotykały się początkowo w środowisku
chemików. Co to pojęcie oznacza, jakie
ma uzasadnienie? – to były najczęściej
zadawane pytania. Zaraz za nimi szły inne,
bardziej merytoryczne, wyrażające zwykle

obawę o właściwy poziom tych zajęć i o
ich odpowiedni „ładunek” naukowy. Powoli jednak idea wprowadzenia chemii
sądowej do programu studiów chemicznych zyskiwała coraz więcej zwolenników. Przekonujący był argument, że tego
typu zajęcia – wprawdzie bardzo rzadko
spotykane na uczelniach europejskich –
odbywają się w różnorodnej formie na
wielu uniwersytetach amerykańskich. Do
wyobraźni przemawiał też fakt, że sam
Karol Olszewski, wielki chemik i patron
Wydziału Chemii UJ, prowadził liczne
badania analityczne i toksykologiczne dla
potrzeb sądowych; pojawienie się chemii
sądowej na Wydziale zaczęło być zatem
w dużej mierze postrzegane jako nawiązanie do tej chlubnej tradycji.
Należy podkreślić, że gorącymi orędownikami powstania i rozwoju ścisłej
współpracy Wydziału Chemii i Instytutu
Ekspertyz Sądowych w zakresie chemii
sądowej byli zarówno ówczesna dziekan
prof. Maria Nowakowska, jak i dyrektor
Instytutu, niestety nieżyjący już, Aleksander Głazek.
Na początku działalności niemal
wszystkie zajęcia, włącznie z pracami magisterskimi, były realizowane w Instytucie
Ekspertyz Sądowych. W miarę upływu
czasu część obowiązków dydaktycznych

22 WRZEŚNIA 1983

Jubileusz 200-lecia chemii na Uniwersytecie
Jagiellońskim i 100-lecia skroplenia składników powietrza przez Karola Olszewskiego
i Zygmunta Wróblewskiego. Nadanie sali
audytoryjnej Wydziału Chemii UJ nazwy:
Aula im. Bogdana Kamieńskiego. Kamieński
był wybitnym polskim fizykochemikiem,
twórcą szkoły badań w dziedzinie fizykochemii powierzchni.

1984–1987

Prof. Alojzy Gołębiewski ponownie został
wybrany na prorektora UJ ds. współpracy
z zagranicą.

1984–1987

Doc. dr hab. Zofia Stasicka (od 1987 profesor) ponownie pełniła funkcję dziekana
Wydziału Chemii UJ.
Prodziekanami Wydziału byli:
doc. dr hab. Krystyna Dyrek (od 1986 profesor) – ds. badań i współpracy,
doc. dr hab. Stanisław Hodorowicz (od
1987 profesor) – ds. naukowych,
doc. dr hab. Piotr Petelenz (od 1995
profesor) – ds. dydaktycznych, w latach
1984–1986,
doc. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed
(od 1996 profesor) – ds. dydaktycznych
w 1986 roku,
doc. dr hab. Roman Dziembaj (od 1996
profesor) – ds. dydaktycznych, w latach
1986–1987.

1984

Adam Bielański (ur. 1912), profesor zwyczajny Wydziału Chemii UJ, otrzymał tytuł
doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej za wybitne osiągnięcia naukowe
w dziedzinie katalizy heterogenicznej
i fizykochemii ciała stałego, jak również za
zasługi w powojennej odbudowie Uczelni
oraz zainicjowanie powstania krakowskiej
szkoły katalizy.

1987–1990

Prof. Stanisław Hodorowicz ponownie pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ.
Prodziekanami Wydziału Chemii byli:
doc. dr hab. Roman Nalewajski (od 1991
profesor) – ds. badań i aparatury,
prof. Krystyna Dyrek – ds. współpracy
z zagranicą,
doc. dr hab. Janusz Jamrozik – ds. nauczania.

1987

Fragment oryginalnego dziennika laboratoryjnego prof. Karola Olszewskiego, świadczący o jego pracy
w roli toksykologa sądowego

Pamięć prof. Kazimierza Gumińskiego,
twórcy szkoły chemii teoretycznej, jego uczniowie i współpracownicy, Rada Wydziału
Chemii i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
uczcili, nadając Zakładowi Chemii Teoretycznej nazwę: Zakład Chemii Teoretycznej
im. Kazimierza Gumińskiego.
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Zajęcia seminaryjne prowadzone w Pracowni Chemii Sądowej

przejęli nauczyciele akademiccy Wydziału
Chemii, wywodzący się głównie z Zakładu
Chemii Analitycznej. Kolejnym rezultatem
wspólnej działalności pracowników obu
instytucji było powstanie w 2000 roku
na Wydziale Chemii laboratorium występującego pod nazwą Pracownia Chemii
Sądowej – pierwszej i dotąd jedynej
jednostki dydaktycznej i badawczej w polskich szkołach wyższych o takim profilu
działalności. Istnienie tego laboratorium
nie tylko ułatwiło pracę dydaktyczną, ale
również stworzyło możliwość prowadzenia samodzielnych badań z zakresu chemii
sądowej, które mogły być podstawą prac
magisterskich i doktorskich.
Obecnie chemia sądowa stanowi jeden
z kilkunastu istniejących na studiach magisterskich Wydziału Chemii UJ tzw. paneli
specjalizacyjnych. Program tej specjalizacji obejmuje dwie główne i oparte w największej mierze na wiedzy chemicznej
dyscypliny nauk sądowych: toksykologię
sądową i fizykochemię kryminalistyczną.
Na wykładach z tych przedmiotów studenci mają okazję zapoznać się z podstawową,
szeroko i ogólnie ujętą problematyką obu
dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów chemicznych.
Celem zajęć seminaryjnych jest przybliżenie studentom bardziej szczegółowych
zagadnień teoretycznych i praktycznych
związanych z określonymi tematami
badawczymi. Na ćwiczeniach laboratoryjnych przedstawiane są doświadczalne
drogi realizacji tych tematów, a także

64

ALMA MATER nr 136

prezentowane możliwości, jakie w tym
względzie oferują rozmaite specjalistyczne
systemy aparaturowe. Studenci mają szansę zapoznać się praktycznie z metodami
badania trucizn najczęściej związanych
z przypadkami popełnianych przestępstw
(środki psychotropowe i odurzające,
wybrane leki, alkohol etylowy, trucizny
nieorganiczne), a także z metodami
analizy identyfikacyjnej i porównawczej
śladów powszechnie spotykanych na
miejscu popełnienia przestępstwa (lakier
samochodowy, szkło, włókna, materiały
kryjące).
Zajęcia ściśle specjalizacyjne uzupełniane są głównie przedmiotami o charakterze analitycznym, takimi jak chemometria i biometria, kalibracja analityczna
czy analiza radiometryczna. Zostały one
wprowadzone do programu specjalizacji
ze względu na szczególnie istotną rolę,
jaką chemia analityczna odgrywa zarówno w toksykologii sądowej, jak i w
badaniach kryminalistycznych. Oprócz
tego studenci uczęszczają na wybrane
przez siebie wykłady monograficzne
prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim z innych dyscyplin nauk sądowych,
co znakomicie rozszerza i pogłębia ich
wiedzę i zainteresowania.
Swoje umiejętności badawcze studenci mogą dalej rozwijać w ramach
prac magisterskich i doktorskich, które są
realizowane zarówno w Pracowni Chemii
Sądowej, jak i w laboratoriach Instytutu.
W ramach tych prac biorą udział w badaniu

rozmaitych problemów kryminalistycznych i toksykologicznych, stanowiących
przedmiot szczególnego zainteresowania
i zaangażowania ekspertów sądowych. Jest
to również dla nich okazja do wykazania
swoich zdolności w zakresie koncepcyjnego i doświadczalnego opracowywania
nowych metod i technik pomocnych w rozwiązywaniu tych problemów. Współudział
w tego typu badaniach jest dla nich nie
tylko atrakcyjny i pouczający, ale daje
im ogromną satysfakcję osobistą i poczucie odpowiedzialności za uzyskiwane
wyniki.
Warto podkreślić, że w ciągu 14 lat istnienia specjalizacji chemia sądowa prace
magisterskie obroniło już 118 jej studentów. Spośród nich 12 osób zdecydowało się
na kontynuowanie nauki w formie studiów
doktoranckich w zakresie chemii sądowej
i ukończyło lub wkrótce ukończy te studia
obronami swoich prac doktorskich. Wszyscy ci młodzi badacze osiągają z reguły
bardzo wartościowe wyniki, cenione przez
ekspertów sądowych w kraju i za granicą.
Dowodem tego są liczne prezentacje ich
prac na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in.
na najbardziej prestiżowych spotkaniach
przedstawicieli różnych specjalności
sądowych z cyklu European Academy of
Forensic Science Meeting), a także liczne
publikacje tych prac w renomowanych
czasopismach zarówno z zakresu nauk
sądowych (np. „Forensic Science International”, „Journal of Forensic Science”),
jak i chemii analitycznej (np. „Trends in
Analytical Chemistry”, „Analytica Chimica Acta”, „Talanta”).
Specjalizacja chemia sądowa od początku zaistnienia na Wydziale Chemii UJ
cieszy się bardzo dużym, niesłabnącym
zainteresowaniem studentów – liczba
kandydatów chętnych na kontynuowanie
studiów chemicznych w tej dziedzinie na
ogół znacznie przekracza limit miejsc,
który obecnie ukształtował się na poziomie 10–14 rocznie. Trudno jednoznacznie
określić, co jest tego przyczyną. Niewątpliwym atutem jest sama problematyka –
intrygująca poprzez swoją różnorodność
i odmienność od innych, z którymi studenci zapoznają się w ciągu pierwszych lat
studiów chemicznych. Dodatkową atrakcję
stanowi z pewnością bezpośredni kontakt
z Instytutem Ekspertyz Sądowych i jego
pracownikami, często postrzeganymi jako
współcześni detektywi, zdolni do rozwikłania najtrudniejszych spraw kryminalis-

1988

Powstał Zakład Metod Obliczeniowych
Chemii, którego założycielem i pierwszym
kierownikiem był ówczesny doc. dr hab.
Roman Nalewajski. Od 1997 do 2009 roku
zakładem kierował dr hab. Janusz Mrozek,
a następnie dr hab. Andrzej Eilmes (od 2009
do dziś). Podstawowe zadania dydaktyczne
zakładu obejmują informatykę chemiczną
dla studentów, modelowanie molekularne,
matematykę stosowaną.

1988

Reaktywowano na Wydziale Chemii UJ
czteroletnie środowiskowe Studium Doktoranckie Chemii i Biochemii z udziałem:
Akademii Medycznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Rolniczej, Instytutu
Ekspertyz Sądowych, Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN, Politechniki Krakowskiej.

1989

Wyposażenie aparaturowe Pracowni Chemii Sądowej służące studentom do prowadzenia badań

tycznych. Nade wszystko jednak – jak się
wydaje – interesująca dla studentów jest
możliwość przekonania się, w jakim stopniu wiedza i umiejętności chemiczne nabyte w trakcie studiów mogą być przydatne
do rozwiązania praktycznych problemów
badawczych. Jest to dla nich tym bardziej
ekscytujące, gdy uświadamiają sobie, że
wyniki chemicznych badań doświadczalnych mogą mieć w konsekwencji wpływ
na orzeczenie o winie lub niewinności
konkretnej osoby.
W ostatnich latach zajęcia specjalizacyjne prowadzone są również w języku
angielskim i jako takie weszły do oferty
dydaktycznej studiów międzynarodowych
prowadzonych w ramach programu Erasmus Mundus „Advanced Spectroscopy
in Chemistry”. W bliskiej przyszłości
planuje się przygotowanie nowych kursów
w formie interaktywnych zajęć pokazowych z wykorzystaniem takich środków
przekazu, jak filmy, materiały internetowe
czy symulacyjne programy komputerowe;

zajęcia tego typu umożliwią studentom zapoznanie się z takimi zdarzeniami i badaniami sądowymi, do których bezpośredni
dostęp jest trudny lub wręcz niemożliwy
(np. pobieranie i zabezpieczanie dowodów rzeczowych na miejscu zdarzenia,
procedura badawcza analizy DNA czy
rozprawa sądowa z udziałem chemika jako
eksperta). W nadchodzących miesiącach
Pracownia Chemii Sądowej wzbogaci się
o dodatkową, nowoczesną aparaturę pomiarową (m.in. system do chromatografii
cieczowej połączonej ze spektrometrią
mas oraz system do elektroforezy kapilarnej), co pozwoli na zaoferowanie studentom nowych, interesujących tematów
badawczych. Wszystko to pozwala sądzić,
że chemia sądowa nie tylko znalazła swoje
stałe miejsce w murach Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również ma tutaj bardzo dobre perspektywy
dalszego rozwoju.

Paweł Kościelniak

Alois Haas (ur. 1933), chemik, profesor Uniwersytetu Ruhry w Bochum, wybitny uczony, który zapoczątkował i rozwinął nowe
kierunki w chemii fluoru, siarki i krzemu,
kształcił wielu chemików organików z naszego wydziału, organizował pomoc materialną dla pracowników UJ w okresie stanu
wojennego – otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1989

Wiktor Skopenko (ur. 1935), profesor i rektor Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
w Kijowie, specjalista w dziedzinie chemii
związków koordynacyjnych i bionieorganicznych, otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1990–1993

Prof. Krystyna Dyrek pełniła funkcję
prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej.

1990–1993

Prof. Stanisław Hodorowicz ponownie
został wybrany na dziekana Wydziału
Chemii UJ.
Funkcje prodziekanów pełnili:
doc. dr hab. Roman Nalewajski (od 1991
profesor) – ds. badań i aparatury,
doc. dr hab. Maria Nowakowska (od 1992
profesor UJ, od 1997 profesor) – ds. współpracy z zagranicą,
dr hab. Marek Frankowicz – ds. studiów.

1993–1996

Prof. Stanisław Hodorowicz pełnił funkcję
prorektora UJ ds. badań.

1993–1996

Prof. Maria Nowakowska pełniła funkcję
dziekana Wydziału Chemii UJ.
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CHEMIA
NIEJEDNO MA IMIĘ
N

a początku XVII wieku w Niemczech
Krzysztof Helwig i Joachim Jung, a w
Czechach Jan Amos Komeński użyli po raz
pierwszy nowego terminu: „dydaktyka”.
Słowo to, pochodzące z języka greckiego
(didakticos – pouczający, didosko – uczę),
określa wszystkie problemy związane z nauczaniem i uczeniem się.
Jan A. Komeński, zwany ojcem pedagogiki nowożytnej, jest autorem dzieła
pod tytułem Wielka dydaktyka obejmująca
sztukę uczenia wszystkich wszystkiego.
Dzisiaj, oczywiście, zdajemy sobie
doskonale sprawę, że nie nauczymy wszystkich wszystkiego, ale zagadnienia związane
z nauczaniem są niezwykle ważne i powinny być w centrum uwagi każdego państwa,
bo jak za Andrzejem Fryczem Modrzewskim powtórzył Jan Zamoyski (1595 r.):
Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie
ich młodzieży chowanie... Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna
zgodnych i dobrych robi obywateli.
Młodzież przekraczająca progi wyższych
uczelni, wybierająca z bardzo wielu możliwości ten jeden wymarzony kierunek studiów,
została najczęściej ukierunkowana przez swoich nauczycieli. Szczególnie dużą rolę mają
nauczyciele przedmiotów, które wymagają od
uczniów znacznego wysiłku intelektualnego.
Ankiety przeprowadzone wśród uczniów
kończących gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne wskazują, że chemiczny bakcyl
zostaje im zaszczepiony przede wszystkim
poprzez wykonywanie na lekcjach doświadczeń, bo, jak mówi stare chińskie przysłowie:
Mogę zapomnieć, o czym usłyszałem, albo
zachować w pamięci to, co zobaczyłem. To,
co zrobiłem, mogę zrozumieć.
Drugim ważnym elementem jest ukazywanie młodzieży znaczenia chemii w życiu
codziennym, bo:
Od chemii się wszystko zaczyna,
bo wszystko chemiczny ma skład.
Oddajmy jej pokłon, bo wielki
w historię ludzkości ma wkład.
(Golec uOrkiestra)
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Studenci rozpoczynający naukę na Wydziale
Chemii UJ mają przede
wszystkim nadzieję, że
wybrana przez nich uczelnia wyposaży ich w cały
olbrzymi zasób wiedzy.
Jednak student pierwszego roku dostaje zawrotu
Plakat prezentowany przez nauczycieli podczas sesji naukowej
głowy już po przeczytaniu
spisu zajęć, w którym znajdują się nie tylko wielkiej wagi posługi dla ludzi. Nie rozupodstawy chemii i chemia organiczna, ale miej, że kiedy umiesz czytać, pisać i liczyć,
także spektroskopia molekularna, analiza jużeś zdatny, jak należy dawać wychowanie
przepływowa, chemia teoretyczna, analiza dzieciom.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim od
strukturalna itp. Nie dla wszystkich jest to
dawna przygotowywano studentów do zazrozumiałe.
Studenci niejednokrotnie zastanawiają wodu nauczyciela. Już w roku akademickim
1917/1918 Rada Wydziału Filozoficznego
się, co będą robić po skończeniu studiów.
Możliwości jest sporo: studia doktoran- zorganizowała zajęcia dydaktyczne z przedckie, laboratoria analityczne, praca w prze- miotów matematyczno-przyrodniczych
myśle chemicznym, praca w instytutach i humanistycznych wykładanych w szkonaukowych, praca w instytutach ochrony łach średnich. W 1921 roku powstało tu
środowiska. Także praca w szkole, aby Studium Pedagogiczne. Jego pracownicy
przekazać swoją wiedzę, swoje fascynacje prowadzili wykłady i ćwiczenia z pedamłodemu pokoleniu – uczniom, którzy gogiki i psychologii, a zajęcia z dydaktyk
w przyszłości znowu przekroczą progi szczegółowych zlecano pracownikom
Instytutu Chemii, bo zrozumieli i uwierzyli z różnych wydziałów. Podobny układ
w słuszność słów Atkinsa: Prawdziwy świat obowiązywał po wojnie, do roku 1952.
jest niewyobrażalnie złożoną konstrukcją, W następnych latach zajęcia z dydaktyk
lecz nieskończenie piękną. Nawet świat szczegółowych prowadzili na zlecenie rad
nieożywiony, nieorganiczny, świat skał wydziałów nauczyciele szkół krakowskich,
i kamieni, rzek, oceanów i powietrza jest a z pedagogiki i psychologii – pracownicy
czymś cudownym. Jeśli dodamy do tego nie- naukowi Wydziału Filozoficzno-Spozwykłość zjawiska życia, cud powiększa się łecznego. Dopiero w latach 70. zaczęły
do rozmiarów, których nie sposób ogarnąć powstawać katedry (zakłady) dydaktyk
myślą. A tymczasem ta przeogromna liczba szczegółowych.
Na wniosek rektora w Instytucie Chemii
różnych rzeczy to zaledwie sto kilka składników odpowiednio wymieszanych i połą- 1 listopada 1972 roku powstał Zakład Metoczonych między sobą, zupełnie jak litery dyki Nauczania Chemii. Od początku praca
alfabetu. Tak samo jak litery alfabetu kryją zakładu spotkała się z wielką życzliwością
w sobie potęgę tworzenia dzieł literackich, i pomocą pracowników wydziału, a w
pierwiastki Królestwa Okresowości tworzą szczególności prof. Adama Bielańskiego,
prof. Aliny Samotus, prof. Zofii Stasickiej,
intrygujące zbiory o zawiłej konstrukcji.
Zdają sobie sprawę ze słuszności słów dr. hab. Tadeusza Senkowskiego, prof. JaGrzegorza Piramowicza – uczestnika prac nusza Jamrozika. W roku 2006, na wniosek
Komisji Edukacji Narodowej: Jest zatem Rady Wydziału, zmieniono nazwę tej jedpowinnością Twoją sposobić się do tej nostki na Zakład Dydaktyki Chemii.

Praca Zakładu Dydaktyki Chemii
rozwija się w trzech kierunkach. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie
studentów do zawodu nauczyciela, czyli
prowadzenie zajęć z dydaktyki chemii
dla studentów chemii, biologii, ochrony
środowiska, a od roku 2004/2005 również
dla kierunku nowe materiały i nanotechnologia oraz biotechnologii. Program zajęć
ze studentami jest wciąż modyfikowany
zarówno ze względu na rozwój chemii, jak
i światowej i polskiej dydaktyki.
Drugim kierunkiem pracy zakładu jest
pomoc nauczycielom w ich trudnej pracy,
szczególnie w dobie zmieniających się
programów i, niestety, stale zmniejszającej
się liczby godzin nauczania przedmiotów
przyrodniczych, w tym i chemii. Dwa razy
do roku pracownicy Zakładu Dydaktyki
Chemii razem z Sekcją Dydaktyczną
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
organizują sesje naukowe dla nauczycieli,
podczas których omawiane są wszystkie
aktualne problemy dydaktyczne, a także
nauczyciele mają możliwość zapoznania się
z osiągnięciami współczesnej chemii. Podczas sesji wiosennej nauczyciele prezentują
swoje osiągnięcia dydaktyczne w formie
plakatów. Streszczenia opracowań nauczycielskich są zawsze drukowane w postaci
materiałów zjazdowych. Zainteresowanie
sesjami jest bardzo duże. Oprócz nauczy-

Strona tytułowa czasopisma „Niedziałki”

cieli z Krakowa i okolic niejednokrotnie
przyjeżdżają zainteresowani i z Rzeszowa,
i ze Śląska, z Bieszczadów, a nawet ze
Szczecina i Warszawy!
Od roku 1995 w zakładzie wydawane
jest czasopismo pod tytułem wyłonionym
w drodze konkursu: „Niedziałki”. Autorem
tego termiu jest prof. Emilian Czyrniański,
który mówił: Niedziałki są to najdrobniejsze, ostateczne, chemiczne cząstki wszystkich ciał, pomiędzy sobą równe co do ilości
i jakości, objawiające się przyciąganiem
i ruchem wirowym, i te ich działania są
nawzajem dopełnicze.
„Niedziałki” przeznaczone są zarówno
dla nauczycieli, jak i dla uczniów.
Dla historii wydawania „Niedziałek”
ważna jest data: kwiecień 1998 roku. W tym
roku bowiem uzyskano poręczenie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od numeru
4. z 1998 roku na drugiej stronie okładki
„Niedziałek” pojawiło się logo PTCh oraz
zalecenie publikacji do użytku szkolnego.
Właściwie od początku wydawania
czasopisma utrzymują się te same działy:
popularyzacja chemii i jej osiągnięć, historia chemii, opracowania dydaktyczne,
konkursy wiedzy chemicznej, informacje.
Autorami artykułów popularnonaukowych
są przede wszystkim samodzielni pracownicy naukowi. Artykuły Adama Bielańskiego,
Zofii Stasickiej, Ewy Śledziewskiej, Aliny Samotus, Krystyny Bogdanowicz-Szwed, Anny Migdał-Mikuli
czy Barbary Rys są bardzo ważną
pomocą nie tylko dla nauczycieli
i uczniów, ale i studentów chemii. Artykuły ukazujące historię
chemii uczą pokory wobec trudnej, pionierskiej pracy chemików, którzy położyli fundamenty
pod osiągnięcia współczesnej
chemii. Wrócisława Bergandy
przybliżyła czytelnikom historię
klasyfikacji pierwiastków, wkład
Polaków w rozwój chemii czy
trudną drogę prowadzącą aż do
otrzymania dwóch Nagród Nobla
Marii Skłodowskiej-Curie. Kulisy
otrzymania tych nagród odsłonił
Józef Hurwic.
W części dydaktycznej swoje
miejsce znajdują bardzo różnorodne opracowania, na przykład
uwagi na temat sposobu wprowadzania w praktyce szkolnej
niektórych trudnych zagadnień,
jak kataliza, reakcje utlenieniaredukcji, hybrydyzacja orbitali

Prodziekanami byli:
doc. dr hab. Piotr Petelenz (od 1995 profesor) – ds. badań i współpracy,
prof. UJ dr hab. Roman Dziembaj – ds. aparatury
i zaplecza technicznego (od 1996 profesor),
dr hab. Marek Frankowicz – ds. studiów.

1 PAŹDZIERNIKA 1993

Wydział Chemii UJ wspólnie z Wydziałem
Biologii i Nauk o Ziemi uruchomił dwustopniowe interdyscyplinarne studia pod nazwą
ochrona środowiska. Obsługę administracyjną
prowadził dziekanat Wydziału Chemii UJ.
Studiami kierowali: doc. dr hab. Adam
Juszkiewicz (1993–1998), dr hab. Jacek Wasilewski (1999–2005), prof. Andrzej Górecki
(2005–2008) i dr hab. Lucjan Chmielarz
(2008 do dziś).

1994

Pracownicy Zakładu Metodyki Nauczania
Chemii rozpoczęli wydawanie czasopisma
„Niedziałki”, adresowanego do nauczycieli
i uczniów.

1994

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Chemicznego w Warszawie podjął uchwałę
o nazwaniu imieniem Janiny Janikowej nagrody za najlepszą pracę magisterską, wręczanej
corocznie na zjeździe Polskiego Towarzystwa
Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego.

3 LISTOPADA 1995

Ustanowiona została aktem notarialnym
fundacja „PRO CHEMIA” przy Wydziale
Chemii UJ.

1996–1999

Prof. Stanisław Hodorowicz ponownie pełnił funkcję prorektora UJ ds. badań.

1996–1999

Prof. Maria Nowakowska ponownie pełniła
funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ.
Prodziekanami byli:
prof. Piotr Petelenz – ds. badań i współpracy,
prof. Roman Dziembaj – ds. aparatury i zaplecza technicznego,
doc. hab. Barbara Oleksyn – ds. studiów.

1996

Robert G. Parr (ur. 1933), profesor Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel
Hill, jeden z twórców chemii kwantowej,
który przyczynił się do jej wyodrębnienia
jako nowej dyscypliny naukowej, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

1996

Andrzej Witkowski (ur. 1930), profesor
zwyczajny Wydziału Chemii UJ, otrzymał
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Wręczenie nagród, czyli zakończenie kolejnej edycji konkursu

atomowych itp. Dużym zainteresowaniem
zarówno nauczycieli, jaki i uczniów cieszą
się pojawiające się w każdym numerze
przykłady zadań z konkursów wiedzy
chemicznej.
Pomocą dla nauczycieli są również
programy, podręczniki, zeszyty ćwiczeń,
zbiory zadań, poradniki, których autorami są pracownicy Zakładu. Niektóre
podręczniki uzyskały nawet wyróżnienie
komisji Polskiej Akademii Umiejętności
ds. oceny podręczników szkolnych za ich
poprawność merytoryczną.
Dla nauczycieli są również organizowane nieprzerwanie od roku 1970/1971
studia podyplomowe dające uprawnienia
do nauczania chemii.
Pracownicy zakładu nie zapominają
również o uczniach. Od roku 1988 organizowany jest Wojewódzki Konkurs
Wiedzy Chemicznej dla młodzieży liceów
ogólnokształcących, osobno dla klas II i III
(do czasu zmiany struktury szkół – także
dla klas IV). Zakres materiału obejmuje
wyłącznie treści zawarte w obowiązującej
podstawie programowej. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbywa się w Krakowie, Nowym Targu, Olkuszu, Tarnowie
i Wadowicach, a drugi etap już wyłącznie
na Wydziale Chemii UJ. Zadania od początku są recenzowane: najpierw przez prof.
Alinę Samotus, obecnie przez prof. Zofię
Stasicką, a tworzone i poprawiane przez
pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym świadczy
niewyobrażalna liczba uczestników. Od
początku historii konkursu wzięło w nim
udział ponad 20 tysięcy uczniów, a komisja
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konkursowa wyłoniła blisko tysiąc laureatów i przyznała ponad tysiąc wyróżnień.
Wielu laureatów konkursu podejmuje studia
na naszym Wydziale, a potem zasila kadry
doktorantów, a w konsekwencji pracowników naukowych.
Zakończenie konkursu jest zwykle połączone z tzw. Dniem Otwartym. Dziekan
informuje wtedy uczniów o przebiegu studiów na Wydziale. Potem młodzież słucha
wykładu, a następnie zwiedza pracownie.
Pracownicy zakładu są również we władzach Krakowskiego Komitetu Olimpiady
Chemicznej, organizując zawody I i II
etapu. Krakowski oddział na I etapie reprezentuje zwykle największa w Polsce liczba
uczniów. Finalistami zostaje każdego roku
8–10 uczniów, którzy już w liceum zgłębili
wiedzę uniwersytecką. Rozpoczynając studia, zwykle od początku mają zapewniony
indywidualny tok studiów.
W celu ukazania młodzieży innego
wizerunku chemii – nieznanego z nauki
szkolnej, pracownicy Zakładu Dydaktyki
Chemii od wielu lat organizują pokazy
ciekawych doświadczeń. Aula Wydziału
Chemii jest zawsze pełna – młodzież przyjeżdża nie tylko z Krakowa, ale i z wielu
odległych miejscowości. W ciągu ubiegłego
roku w pokazach uczestniczyło około 3500
uczniów. Wybuchy, wulkany, węże, ognie
bengalskie, „otrzymywanie” złota, znicze
olimpijskie, zapałki bez główek, palenie
pieniędzy, które się nie spalają, wzbudzają
zachwyt u słuchaczy, a pokazy kończą się
zwykle brawami.
Dla młodzieży, która ma już większy
zasób wiedzy, od roku 2010/2011 organizowane są wykłady pod wspólnym tytułem

Chemia niejedno ma imię. W ciągu tego
roku młodzież poznała wiedzę o zeolitach
(prof. Jerzy Datka), rolę przypadków w odkryciach chemicznych (dr hab. Ewa Witek),
dowiedziała się o świecących białkach
(dr hab. Małgorzata Barańska) czy o niezwykłym stanie materii – czyli o ciekłych
kryształach (prof. Anna Migdał-Mikuli).
Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii
UJ, prowadząc zajęcia kursowe czy pracując
z nauczycielami, starają się uzmysłowić słuchaczom, że ktokolwiek uczy, winien o tym
pamiętać, że zachęca albo zniechęca, że
zraża albo pociąga, że podnieca ciekawość
albo też, kładąc grubą rękę na budzącą się
duszę, tłumi jej brzmienie, dławi jej poryw.
Odpowiedzialność nauczyciela jest więc
bezgraniczna (Wojciech Natanson). Jak
również, że ani najlepszy program, ani doskonałe metody, ani długie doświadczenie
nie zapewni sukcesu – liczy się nauczyciel,
który jest budowniczym i rzeźbiarzem duszy
młodego pokolenia – jest to trud chyba
najcięższy z trudów życia (Zenon Klemensiewicz). A także, że dla każdego, kto
podejmuje zadanie przewodnika w krainę
zjawisk chemicznych, droga osobliwie jeży
się od trudności. Przede wszystkim z samej
istoty procesu chemicznego wynika, że dla
nas dostępne są tylko początek i koniec jego,
i tak w procesie rdzewienia żelaza spostrzegamy jedynie gotowy produkt – rdzę... Ta
swoistość świata zjawisk chemicznych tłumaczy nam, dlaczego tyle mozołu potrzeba
do wprowadzenia ucznia w zakres myślenia
chemicznego, do przezwyciężenia pokusy
traktowania chemii jako umiejętności podług recepty (Jan Harabaszewski).
Dodatkowo wszystkim przekazujemy
słowa Jana Śniadeckiego, które do dzisiaj
nie straciły na aktualności, a które napisał
we wstępie do trzeciego wydania podręcznika Początki chemii dla użycia słuchaczów
przy imperatorskim wileńskim uniwersytecie
ułożone: Chemiia, tak się w czasach naszych
stała ulubioném zatrudnieniem prawdziwych miłośników umieiętności rzetelnych,
iż pielęgnowana we wszystkich częściach
wykształconego świata, i w tysiącznym przerabiana ręku, doskonali się i wygładza bez
przerwy, a odmienia niemal codziennie.

Zofia Kluz
Michał M. Poźniczek

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU CHEMII UJ
W TWORZENIU NOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W MAŁOPOLSCE
O

d 1998 do 2010 roku powołano w kraju
36 państwowych wyższych szkół zawodowych. W większości uczelnie te zostały
zlokalizowane w miejscowościach oddalonych od ośrodków akademickich, w których
bądź nie było możliwości podjęcia studiów,
bądź też te możliwości były ograniczone do
studiów płatnych w szkołach prywatnych,
na ogół prowadzących kształcenie w ograniczonym zakresie dziedzin wiedzy, głównie
na kierunkach biznesowych oraz zarządzania i marketingu w Małopolsce powołano
dwie Państwowe Wyższe Szkoły zawodowe
z inicjatywy pracowników Wydziału Chemii
UJ: jedną w Tarnowie (prof. Adam Juszkiewicz) a drugą w Nowym Targu (prof.
Stanisław Hodorowicz).
W 1996 roku zostałem mianowany
pełnomocnikiem rektora UJ ds. utworzenia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie. Uczelnia ta została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów
z 19 maja 1998 jako pierwsza w kraju
szkoła zawodowa nowego typu, kształcąca
na poziomie licencjackim i inżynierskim.
Jednym z głównych celów wpisanych
w misję szkoły jest pomoc młodzieży
z małych ośrodków wiejskich i miejskich
w uzyskaniu wyższego wykształcenia.
1 lipca 1998 minister edukacji narodowej
powołał mnie na stanowisko rektora tej
uczelni, które następnie zajmowałem przez
dwie czteroletnie kadencje, do 2007 roku.
PWSZ w Tarnowie prowadzi przede
wszystkim studia stacjonarne, gdzie nauka
jest bezpłatna, a studiującym przysługuje
pomoc materialna w postaci stypendiów
socjalnych oraz – od drugiego roku studiów
– stypendiów naukowych za dobre wyniki
w nauce. W roku akademickim 2010/2011w
PWSZ w Tarnowie studiuje około pięciu
tysięcy studentów. Ogółem w latach 1998–
2010 na uczelni podjęło naukę przeszło 22
tysiące studentów.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Uczelnia prowadzi kształcenie na
14 kierunkach studiów i 28 specjalnościach
w pięciu instytutach dydaktycznych:

Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

– Instytucie Humanistycznym, na
kierunkach: filologia polska, filologia
angielska, filologia germańska, filologia
romańska,
– Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym, na kierunkach: matematyka, chemia,
– Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym, na kierunkach: administracja,
ekonomia,
– Instytucie Ochrony Zdrowia, na
kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo,
wychowanie fizyczne,
– Instytucie Politechnicznym, na kierunkach: elektrotechnika, informatyka,
inżynieria materiałowa.
PWSZ w Tarnowie zawarła umowy patronackie z Uniwersytetem Jagiellońskim,
Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią
Wychowania Fizycznego w Krakowie
i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
Współpraca z powyższymi uczelniami
zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz
realizację programów studiów porównywalnych z tymi, jakie są realizowane
w tych uczelniach na I stopniu kształcenia.
Z tych uczelni pochodzi też najlepsza
kadra prowadząca zajęcia na tarnowskiej

uczelni. Stwarza to możliwość dla najlepszych absolwentów PWSZ w Tarnowie kontynuacji studiów na studiach II
stopnia (magisterskich) w wymienionych
uczelniach, a także innych uczelniach
akademickich w całej Polsce.
Wysoki poziom kształcenia w PWSZ
w Tarnowie został potwierdzony przez
Państwową Komisję Akredytacyjną, która dla wszystkich 14 kierunków studiów
wystawiła oceny pozytywne i akredytowała te kierunki na pięć lat. W ciągu 13
lat funkcjonowania uczelni ukończyło
ją przeszło 10 tysięcy osób. Rokrocznie
mury uczelni opuszcza około 1200 absolwentów. Blisko połowa z tej liczby
podejmuje dalsze kształcenie na studiach
II stopnia na uczelniach akademickich
Krakowa i innych miast polskich. Pozostali podejmują zatrudnienie. Absolwenci
PWSZ w Tarnowie cieszą się dobrą opinią
u pracodawców.
O wysokim poziomie kształcenia
w PWSZ w Tarnowie mogą świadczyć
miejsca, jakie uczelnia zajmuje w ogólnopolskich rankingach („Rzeczpospolita”) w swojej kategorii: trzecie miejsce
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W 2005 roku rozpoczęto realizację
inwestycji pod nazwą Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny, którą zakończono w grudniu 2006
roku. W budynku Centrum znajduje się
20 sal wykładowych i seminaryjnych,
10 sal laboratoryjnych i aula na 300 miejsc.
Od roku 2013 uczelnia będzie dysponowała własną bazą sportową oraz salami
dydaktycznymi dla Instytutu Ochrony
Zdrowia. W maju 2010 uczelnia rozpoczęła budowę obiektu Instytutu Ochrony
Zdrowia składającego się z budynku
dydaktycznego, hali sportowej i basenu,
o łącznej powierzchni około 14 tysięcy
metrów kwadratowych. Projekt jest współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego UE.
W 2007 roku uczelnia przejęła na
własność Dom Nauczyciela, który został
przeznaczony na Dom Studenta. Zamieszkuje w nim prawie 200 studentów.
BIBLIOTEKA UCZELNIANA
w 2005, pierwsze miejsce w 2006 i drugie
miejsce w 2007 roku. Oferta edukacyjna
PWSZ w Tarnowie jest dostosowana do
aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy
i planów rozwojowych regionu.
Szczególną uwagę władze uczelni
przywiązują do kształcenia w zakresie
nauk ścisłych i technicznych, takich
jak chemia, matematyka z informatyką,
elektrotechnika, informatyka stosowana,
technologia materiałów, elektronika i telekomunikacja oraz ochrona środowiska.
Uczelnia uzyskała na kształcenie na tych
kierunkach siedem grantów w ramach
Programu Operacyjnego, Działanie 4.1.1.
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
uczelni” i 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
na łączną kwotę 10 milionów 100 tysięcy
złotych. Absolwenci tych kierunków uzyskują niezbędne umiejętności i kompetencje obejmujące osiągnięcia współczesnej
wiedzy w zakresie:
– nowoczesnych technologii wytwarzania materiałów, w tym technologii
materiałów polimerowych i ceramicznych,
nanotechnologii, biotechnologii,
– technologii informacyjnych i ich
aplikacji: w telekomunikacji, w telemedycynie, w automatyce i robotyce, w sterowaniu procesami technologicznymi,
w zarządzaniu.
W programach kształcenia na tych kierunkach istotną rolę odgrywa problematy-
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ka ochrony środowiska, związana zarówno
z produkcją przemysłową, jak i z ochroną
przyrody i dziedzictwa kulturowego.
PWSZ w Tarnowie prowadzi również
kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo
i fizjoterapia, dostarczając regionowi niezbędną liczbę specjalistów dla placówek
ochrony zdrowia, a także kształcenie
nauczycieli języka polskiego i języków
obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, cieszących się dobrą opinią,
szczególnie w ośrodkach wiejskich.
BAZA MATERIALNA UCZELNI
Główną siedzibą uczelni jest budynek
przy ul. Mickiewicza w Tarnowie (budynek byłych koszar wojskowych), w którym
mieści się rektorat wraz z całą administracją i 40 sal dydaktycznych oraz, w części
hotelowej na najwyższej kondygnacji,
osiem pokoi przeznaczonych dla nauczycieli akademickich.
W 2001 roku został oddany do użytku
nowy pawilon dydaktyczno-biblioteczny,
w którym znajdują się dwie sale audytoryjne, cztery sale ćwiczeniowe, trzy pracownie komputerowe, dwa laboratoria
technologii materiałów, trzy laboratoria
chemiczne, laboratorium ochrony środowiska, laboratorium biologiczne,
czytelnia dla 100 osób oraz czytelnia
komputerowa z możliwością korzystania
z internetu, wypożyczalnia i magazyny
książek.

Uczelnia posiada bibliotekę, która
jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, realizującą zadanie dydaktyczne, naukowo-techniczne i usługowe.
Księgozbiór biblioteki obejmuje piśmiennictwo naukowe krajowe i zagraniczne, głównie z tych dziedzin wiedzy,
które stanowią przedmiot nauczania
w PWSZ. Ponadto w bibliotece funkcjonuje czytelnia komputerowa oraz
czasopism, gdzie można skorzystać
z 18 stanowisk służących do przeglądania
serwisów internetowych i baz elektronicznych. Można też skorzystać z czytelni
czasopism, w której znajduje się blisko
140 tytułów prasowych będących w bieżącej prenumeracie.
Biblioteka jest skomputeryzowana,
co umoż liwia wyszukiwanie pozycji
w księgozbiorze za pomocą katalogów
komputerowych OPAC po przez sieć
internetową. Ponadto każdy zapisany do
biblioteki czytelnik ma możliwość sprawdzenia stanu swoich wypożyczeń, logując
się do własnego konta elektronicznego.
Biblioteka nie posiada tradycyjnych katalogów szufladkowych.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Tarnowska PWSZ współpracuje
z zagranicznymi uczelniami i instytucjami w ramach umów dwustronnych oraz
programów Unii Europejskiej. Najwięk-

sza liczba studentów i nauczycieli bierze
udział w programie Lifelong Learning –
Erasmus. Uczelnia tarnowska współpracuje z wieloma uczelniami: Universita
degli Studi di Trieste (Włochy), Pädagogische Hochschule w Wiedniu (Austria),
Haute Ecole Catolique du Luxembourg
Blaise Pascal w Bastogne (Belgia),
Universitatea Babes-Bolyai w Cluj – Napoca (Rumunia), Hochschule Wismar
(Niemcy), Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu – Mellersta Ósterbottens
Yrkeshögskola Politechnika w Kokkoli
(Finlandia), National Technical University of Athens (Grecja), Haute Ecole de
Namur w Malonne (Belgia), Universite
Sorbone Nouvelle w Paryżu (Francja),
Universite de Nantes (Francja). W ramach
programu ERASMUS realizowane są
też praktyki i staże (w ostatnich latach,
między innymi, w Belgii, Estonii, Austrii,
Niemczech). Studenci i wykładowcy
PWSZ w Tarnowie biorą też udział
w zajęciach w Plantijn Hogeschool w Ant werpii (Belgia) w ramach kursu intensywnego Erasmusa zatytułowanego
NANOCHEM.
W ramach z kolei asystentury językowej programu Comenius absolwenci
mogą odbywać roczny staż w szkołach
poza granicami naszego kraju.
Uczelnia uczestniczy też w projektach
międzynarodowych. Najważniejsze z nich
to: projekt ESTIA EARTH sieci tematycznej w ramach programu Erasmus 3 TN na
temat interdyscyplinarności na kierunkach

technicznych, projekt VOCATIONAL
SCHOOLS and SOCIAL COHESION –
projekt partnerski w Leonardo da Vinci,
projekt KEYTONATURE w ramach Innovation Framework Programme, projekt
TECHNO TN – Archipelag Sieci Tematycznych z Zakresu Nauk Przyrodniczych
i Technicznych, projekt Sieć Tematyczna
Chemii Europejskiej (ECTN 4 - European
Chemistry Thematic Network). PWSZ
w Tarnowie bierze też udział w działaniach FREREF – europejskiej fundacji
wspierającej badania na rzecz kształcenia
ustawicznego.
Studenci Instytutu Administracji
Publicznej, kierunku ekonomia, mają
możliwość odbycia staży studenckich
i praktyk zawodowych w USA (program
stypendialny OIAHIP).
Dzięki współpracy z uniwersytetem
w Perugii PWSZ w Tarnowie, jako jedyny
ośrodek w naszym regionie, prowadzi
certyfikację znajomości języka włoskiego
na pięciu poziomach zaawansowania.
Uczelnia jest również wewnętrznym
ośrodkiem egzaminacyjnym British Council i University of Cambridge na egzaminy
Business English Certificate, Preliminary
English Test i Key English Test.
PLANY ROZWOJU UCZELNI
NA NAJBLIŻSZE LATA
Obecnie trwają prace nad projektem
rozbudowy i modernizacji infrastruktury
dydaktycznej uczelni. Przewiduje się

w nim utworzenie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę nowych laboratoriów dla kierunków eksperymentalnych:
laboratorium technologii materiałów
i nanomateriałów, laboratorium zaawansowanych metod chemii analitycznej,
laboratorium zaawansowanych metod
badania materiałów, laboratorium sterowania mikroprocesorowego, laboratorium
pomiarów elektrycznych niskoprądowych, laboratorium obliczeniowe, laboratorium odnawialnych źródeł energii oraz
laboratorium diagnozy i kształtowania
potencjału biopsychicznego człowieka.
Laboratoria będą zlokalizowane w istniejących budynkach szkoły po ich niewielkiej przebudowie i modernizacji.
Włączenie powyższych laboratoriów
w proces dydaktyczny na kierunkach
chemia, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja,
informatyka, inżynieria materiałowa i fizjoterapia stworzy nową jakość, która będzie procentowała na przyszłość lepszym
przygotowaniem absolwentów tych kierunków do pracy w szybko zmieniającej
się i modernizującej gospodarce. Planuje
się również zbudowanie dla uczelni budynku biblioteki. Realizacja tych planów
zdecydowanie poprawi jakość i warunki
studiowania w PWSZ w Tarnowie, a cała
infrastruktura dydaktyczna szkoły będzie
jedną z najnowocześniejszych w kraju, jakiej nie posiadają nawet niektóre uczelnie
akademickie.

Adam Juszkiewicz
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NAUKOWE KOŁO CHEMIKÓW UJ

nie skończyło się na współpracy samego
koła z LOPP (Ligą Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej). Utworzono sekcję
gazową oraz zorganizowano kursy obrony
przeciwlotniczo-gazowej i pirotechniczny.
Absolwenci kierunku chemia nie byli
atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy,

C

hemiczne koło naukowe działające
przy naszej Uczelni wykrystalizowało
się w 1904 roku, jako drugie na ziemiach
polskich (rok po Kółku Politechniki
Lwowskiej) pod nazwą Kółko Chemików
Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kuratorem Kółka został jeden z najwybitniejszych polskich chemików prof. Karol
Olszewski.
W tamtych latach najważniejszym
celem kół naukowych było tworzenie bibliotek. Inna działalność, taka jak zebrania
naukowe, sklepiki, kontakty z zakładami
produkcyjnymi, była traktowana jako
drugorzędna. Pieniądze na zakup książek
organizowano poprzez sprzedaż wydawanych wówczas przez Koło skryptów.
Niejednokrotnie w historii działalności
Koła taka forma zarobku znacząco zasilała
jego budżet.
W okresie pierwszej wojny światowej,
jak nietrudno się domyślić, działalność
Koła została zahamowana. Jego członkowie dzielnie walczyli, wielu zginęło. Dla-

Uczestnicy obozu Naukowego Koła Chemików na
Mazurach, 1979 r. Marian Gröger w otoczeniu
wodnych nimf – po lewej Jolanta Kulibaba, po
prawej Barbara Dobosz
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Pamiątkowe zdjęcie studentów z Koła Chemików Studentów UJ wykonane w grudniu 1945 r.
W pierwszym rzędzie od lewej: Zoﬁa Czajka, Bronisław Rausch, prof. Tadeusz Estreicher

tego w okresie międzywojennym
zbudowano nowy zarząd. Powołano w nim nowe funkcje, takie jak
referenta skryptów, praktyk oraz
posad, a także gospodarza koła.
W późniejszym okresie (1928) do
życia powołane zostały sekcje: naukowa, wydawnicza, towarzystwa,
praktyk, posad oraz handlowa.
Zarząd był wtedy najliczniejszy
w dziejach Koła. Źródłami finansowania stały się także dochody
z balów i spotkań towarzyskich,
lepiej zorganizowano sprzedaż.
Prężniej rozwijała się działalność
naukowa – nie tylko w postaci prelekcji i wygłaszania referatów, ale
także organizowania kursów (np.
krystalografii) czy repetytoriów.
Koło Chemików wystosowywało postulaty na skalę ogólnopolską,
przykładem tego jest propozycja,
aby studenci chemii nie byli angażowani w zwykłą służbę wojskową,
ale odbywali ją w batalionach
chemicznych, szkoląc się z zakresu
obrony przeciwgazowej. Ostatecz-

Dr hab. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, opiekun Naukowego
Koła Chemików, ze studentami, 1993 r.

Małopolska Noc
Naukowców 2010;
pokazy w Auditorium
Maximum

doktorat honoris causa Uniwersytetu w Perpignan we Francji za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie teoretycznej spektroskopii
molekularnej (11 października 1996).

1 LIPCA 1998

Doc. dr hab. Adam Juszkiewicz został powołany przez ministra edukacji narodowej
na stanowisko rektora Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie. W prowadzeniu
zajęć na studiach licencjackich z chemii
i ochrony środowiska w tej szkole uczestniczy wielu samodzielnych i pomocniczych
pracowników Wydziału Chemii UJ.

1999–2002

Prof. Maria Nowakowska pełniła funkcję
prorektora UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej.

1999–2002

Prof. Roman Dziembaj pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ.
Prodziekanami Wydziału byli:
dr hab. Leonard M. Proniewicz – ds. badań
i współpracy naukowej,
dr hab. Grażyna Stochel – ds. reformy studiów i integracji europejskiej,
doc. dr hab. Janusz Jamrozik – ds. studiów.

XXXI Ogólnopolska Szkoła Chemii w Murzasichlu

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał 5 czerwca 2000
wybitny chemik prof. Michel Che (ur. 1941)
z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu.
Przyznając prof. Che godność doktorską,
Senat UJ podkreślił nie tylko jego wybitne
osiągnięcia naukowe, ale również aktywność
w organizacji Amnesty International, w której
wielokrotnie podejmował akcje na rzecz
prześladowanych politycznie naukowców.
Prof. Che organizował także pomoc dla
Polski w okresie stanu wojennego.
Michał Szwarc (ur. 1909), chemik, specjalista w dziedzinie fizycznej chemii organicznej i chemii polimerów, profesor w New
York State College, organizator New York
State Polymer Center, otrzymał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(5 czerwca 2000).

Herbatka z ciekawym człowiekiem – prof. Adamem Bielańskim (w środku)

2001

Adam Bielański (ur. 1912), emerytowany
profesor zwyczajny Wydziału Chemii UJ,
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie katalizy i fizykochemii
powierzchni ciała stałego.
Przy Wydziale Chemii UJ utworzono Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska. Jego prezesem został student III roku
Tomasz Pietrusiak, zaś opiekunem Koła –
ówczesny docent Adam Juszkiewicz (od
2002 profesor).
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udzielała się w tajnej Organizacji Bratniej
Pomocy. W 1945 roku byli członkowie
zarządu wrócili w większości na swoje
stanowiska. Członkowie Koła skupili się
na odnajdywaniu bibliotecznych zbiorów
oraz remoncie zniszczonych pracowni, co
zakończyło się ogromnym sukcesem.
W historii Koła w okresie stalinowskim
odnotował się dosyć drastyczny w skutkach
„incydent”. W 1949 roku Koło gościnnie
przyjęło do swojej siedziby Związek Akademicki Młodzieży Polskiej (ZAMP). W rok
później ów związek, uchwałą Senatu UJ,
przejął lokal Koła na własność, a także cały
jego majątek, zakończywszy jednocześnie
VIII Naukowy Rajd Chemika
istnienie Koła. Trwające dwa lata usilne
próby wskrzeszenia nie przyniosły rezulktóry w tym czasie budował głównie przetatów. Dopiero przełomowy dla polskiego
mysł. Nie pozostało to obojętne dla Koła,
narodu rok 1956 i zainicjowane wtedy
które niejednokrotnie poruszało sprawę
przemiany objęły także rozwiązanie znieuzyskiwanego przez absolwentów tytułu
nawidzonej przez wszystkich organizacji
magistra filozofii. Ponadto Koło pozyskiZAMP. Znienawidzonej do tego stopnia, że
wało miejsca na praktykach w zakładach
powstała organizacja do niej opozycyjna –
przemysłowych dla swoich członków. OrZrzeszenie Studentów Polskich (ZSP).
ganizowano to bezpośrednio oraz poprzez
W 1957 reaktywowano Koło i zatwierliczne wycieczki grup „kołowiczów” do
dzono jego nowy statut. Opiekę nad kołem
zakładów. Z inicjatywy Koła przeprowaobjął prof. Jan Moszew, a także, w kwestii,
dzono także reformę programu studiów –
między innymi, finansowej – ZSP.
powstała bowiem Katedra Technologii
Lata 60. i początek 70. to okres wzmoChemicznej oraz Katedra Naukowej
żonej działalności Koła, które liczyło
Organizacji Pracy. Ponadto członkowie
wtedy ponad 200 członków. W 1959 roku
koła walczyli o zwiększenie liczby godzin
Koło Chemików wzięło udział w II Ogólchemii w szkołach oraz o prawa nauczania
nopolskim Zjeździe Kół Chemicznych
w liceach przez absolwentów UJ.
w Gdańsku, a rok później podjęło się orgaKursy organizowane we współpracy
nizacji trzeciej edycji tego zjazdu. Ponadto
z LOPP już w 1939 roku okazały się dla
organizowano liczne sympozja i seminaria
„kołowiczów” niezwykle przydatne. Dzianaukowe również na skalę ogólnopolską.
łalność Koła w okresie drugiej wojny świaJako ciekawostkę podsycającą wyobraźnię
towej zamarła, jednak część jego członków
dodam, że owe seminaria
miały miejsce na łonie natury, w takich miejscach
jak Hala Gąsienicowa,
Polana Chochołowska
czy Turbacz. Członkowie
Koła brali czynny udział
w zjazdach organizowanych przez inne ośrodki.
Tego rodzaju zgromadzenia bardzo często miały
ściśle określoną tematykę
chemiczną.
W tym czasie Koło
prowadziło zorganizowaną pomoc dla studentów
z zakresu fizyki oraz matematyki, współpracowało z krakowskimi liceami.
Organizowano z własnej
XXXII Ogólnopolska Szkoła Chemii w Pokrzywnej
inicjatywy kursy, nawią-

74

ALMA MATER nr 136

zano liczne kontakty międzynarodowe:
z Wilnem, Czechosłowacją, kontynuowano
współpracę ze studentami z Jeny, przyjmowano licznych gości. W 1971 roku dwójka
członków Koła zaangażowała się po raz
pierwszy w historii w projekt badawczy
PAN.
Po małej reformie Koła powstała, między innymi, sekcja ochrony środowiska.
Połowa lat 70. to okres, w którym uwaga
społeczna skupiała się na ochronie środowiska. Propagowano ideę zrównoważonego
rozwoju. W dziejach Koła przejawiło się
to zorganizowaniem wielu obozów naukowych, na których studenci wykonywali analizy środowiskowe. Często testowali nowe
procedury analityczne (np. oznaczenie
NO2 w atmosferze metodą Amayi-Sugiury).
Organizowano liczne zjazdy o tematyce
ekologicznej. Koło wzięło czynny udział
w Międzynarodowym Dniu Ziemi 1990,
nie tylko pomagając w organizacji, ale
także wychodząc z własnymi inicjatywami. W 1989 roku Koło wydało pierwszy
numer czasopisma „Zielone Brygady”,
które z czasem zyskiwało coraz większe
znaczenie. Po przetasowaniach w redakcji
miesięcznika i zatrudnieniu osób niebędących chemikami UJ „Zielone Brygady”
wyodrębniły się jako osobna jednostka.
Pokój numer 100 Instytutu Chemii UJ stał
się siedzibą dwóch niezależnych organizacji, które wzajemnie sobie przeszkadzały.
Do ponownej współpracy doszło w 1992
roku. Trwała ona do czasu, gdy miesięcznik znalazł sobie nowe lokum.
Wśród opiekunów koła znajdziemy tak
wybitne osobowości, jak wspominany już
Karol Olszewski, a także Tadeusz Estreicher, Jan Moszew, Leon Marchlewski,
Karol Dziewoński, Julian Mirek czy bliżsi
nam czasowo: Adam Bielański, Elżbieta
Szczepaniec-Cięciak, Roman Dziembaj
i wreszcie obecny opiekun koła prof. Artur
Michalak. Każda z tych wielkich postaci
świata chemii miała i ma duży wpływ
na kształtowanie się młodych umysłów
wstępujących w szeregi NKCh.
Dziś Naukowe Koło Chemików UJ
liczy 68 członków, którzy angażują się
w liczne i różnorodne inicjatywy przez
Koło podejmowane. Trzeba tu wspomnieć
organizację Naukowych Rajdów Chemika, na których obok obcowania z naturą,
chodzenia po górach, zdobywania nowych
szczytów, dyskutowane są zawiłe kwestie
chemiczne.
Szansą do dyskusji są także otwarte
seminaria, podczas których prezentowane

Utworzono międzywydziałowy kierunek
studiów inżynieria materiałowa, prowadzony przez ówczesny Wydział Matematyki
i Fizyki UJ oraz Wydział Chemii UJ.

2002

Wydział Chemii UJ uzyskał dla kierunków
chemia i ochrona środowiska akredytację
na pięć lat, udzielaną przez Uniwersytecką
Komisję Akredytacyjną.

VIII Naukowy Rajd Chemika

są wyniki badań własnych członków Koła
oraz referaty popularnonaukowe. Jest to
także czas na poszerzanie horyzontów
naukowych w przyjemnej atmosferze,
przy herbacie i ciastku. Kameralny nastrój
oraz efektowne tematy to słowa najlepiej
opisujące ducha otwartego seminarium
NKCh UJ. Podczas licznych wystąpień
prowadzone są żywe dyskusje, w których
biorą udział zarówno studenci, jak i chętnie
uczestniczący w spotkaniach pracownicy
naukowi. Seminaria te stają się często
pierwszym sprawdzianem przed różnorodnymi konferencjami, w których bardzo
licznie uczestniczą członkowie NKCh.
Nierzadko staramy się także podjąć organizacji dużych, ogólnopolskich konferencji.
Nasze sukcesy na tym polu to, między
innymi, V OSChem w Murzasichlu, XXIV
OSChem w Kościelisku, XXXI OSChem
w Murzasichlu.
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. Z młodymi zapaleńcami
Warsztaty w Kleszczowie

spotykamy się także podczas naszej regularnej wycieczki po szkołach Małopolski,
gdzie przeprowadzamy pokazy najciekawszych i najbardziej spektakularnych
doświadczeń. W tym roku podobny pokaz,
tylko dla znacznie większej publiczności,
odbył się w Auditorium Maximum UJ
z okazji Małopolskiej Nocy Naukowców.
Przedstawienie odbywało się w siedemnastowiecznej pracowni alchemicznej,
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.
Koło naukowe to również Herbatka
z ciekawym człowiekiem. Jest to cykl spotkań z wybitnymi postaciami świata chemii.
Herbatki stają się niepowtarzalną okazją
do poruszenia tematyki, na którą nie ma
miejsca na wykładach, ćwiczeniach czy
w laboratoriach. Goście, oprócz tematów
„chemicznych”, opowiadają o swoich
zainteresowaniach, wolnym czasie czy
okresie studiów i wczesnej młodości.

Prof. Grażyna Stochel została powołana na
członka zespołu ekspertów Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej do opracowania
standardów nauczania kierunku chemia.
Prof. Adam Bielański został odznaczony
brązowym medalem Cracoviae Merenti.
Prof. Adam Bielański otrzymał srebrny
Medal 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Prof. Krystyna Dyrek została odznaczona
medalem Merentibus za zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej naszej
uczelni.

2002–2005

Prof. Maria Nowakowska ponownie pełniła
funkcję prorektora UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej.

2002–2005

Prof. Leonard M. Proniewicz pełnił funkcję
dziekana Wydziału Chemii UJ.
Prodziekanami Wydziału byli:
prof. Paweł Kościelniak – ds. badań i współpracy naukowej,
prof. Grażyna Stochel – ds. kształcenia
i integracji europejskiej,
dr hab. Janusz Jamrozik, prof. UJ – ds.
studenckich.
Jerome Karle (ur. 1918), specjalista w dziedzinie krystalografii kwantowej, krystalografii makrocząsteczek i biologii molekularnej,
profesor w Laboratorium Struktury Materii
w Instytucie Badawczym Marynarki Wojennej USA w Waszyngtonie, laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii (1985) – otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Isabella Lugoski-Karle (ur. 1921), specjalista
w dziedzinie krystalografii, profesor w Laboratorium Struktury Materii w Instytucie
Badawczym Marynarki Wojennej USA
w Waszyngtonie, otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zostały uruchomione międzywydziałowe,
interdyscyplinarne pięcioletnie studia inżynieria materiałowa, prowadzone wspólnie
przez Wydział Matematyki, Fizyki i Infor-
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Spotkania przy herbacie odbywają się
cyklicznie, raz w miesiącu. Trudno jest
zliczyć rzeszę znamienitych gości, którzy zgodzili się poświęcić swój czas na
spotkanie ze studentami. Ostatnio byli
wśród nich prof. Adam Bielański, prof.
Stanisław Penczek, prof. Zbigniew Sojka
czy prof. Piotr Petelenz. Relacje z Herbatek stają się niejednokrotnie tematem
artykułów w „Głosie z probówki”. Pod
tą, być może dla niektórych komicznie
brzmiącą nazwą, kryje się periodyk
wydawany przez członków Naukowego
Koła Chemików UJ. Ukazują się w nim
głównie artykuły o charakterze popularnonaukowym, ale także te opisujące
życie studenckie i różnego rodzaju inicjatywy podejmowane przez rzeczone

NKCh. Mimo niezbyt dużego nakładu,
„Głos...” cieszy się dużą poczytnością
zarówno wśród grona pracowniczego, jak
i studenckiego. To pierwsze nie szczędzi
słów wsparcia i konstruktywnej krytyki
poszczególnych artykulików, co niewątpliwie przyczynia się do lepszej jakości
tej literackiej odnogi Koła.
Naukowe Koło Chemików UJ obecnie
jest jednym z najprężniej działających
kół naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na stałe wpisuje się w historię
i życie Wydziału Chemii UJ. Niech
podsumowaniem, a jednocześnie spojrzeniem naprzód będą słowa obecnego
opiekuna koła prof. Artura Michalaka:
Jak zmieni się Naukowe Koło Chemików
UJ w ciągu kolejnych dziesięcioleci

– oczywiście nie sposób dokładnie przewidzieć. Jednak można spodziewać się,
że jego rola w życiu Wydziału Chemii
pozostanie podobna. Wszystkie pokolenia
aktywnych członków Koła łączy bowiem
młodzieńczy, studencki entuzjazm, który
wraz z potrzebą przełamywania barier
narzucanych przez otaczającą rzeczywistość pozwala realnie wpływać na życie
wydziału i jego aktualny kształt1.

Karol Dudek
Marzena Krzek

1

A. Michalak, Posłowie, [w:] Karty dziejów Naukowego
Koła Chemików UJ. Wspomnienia studentów i absolwentów, red. E. Szczepaniec-Cięciak, K. Łopata, Kraków
2008, s. 522.

POSTAWILI NA CHEMIĘ
Magdalena Garnysz, studentka II roku studiów matematyczno-przyrodniczych
□ Skąd decyzja o wyborze
studiów matematycznoprzyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ Jestem z Łodzi i zawsze
chciałam studiować gdzieś
daleko, w innym mieście.
Rodzice również mnie do tego
namawiali. Kraków był dla
mnie naturalnym wyborem,
ponieważ połowa mojej rodziny pochodzi z tych okolic. Jest
to więc dla mnie miejsce, do
którego bardziej wróciłam, niż
wyjechałam. A studia matematyczno-przyrodnicze znalazłam właściwie przez przypadek, kiedy
przeglądałam kierunki oferowane przez Uniwersytet Jagielloński.
□ Czyli najpierw wybrała Pani UJ, a potem kierunek studiów?
■ Jeszcze zanim zaczęłam zastanawiać się nad konkretną uczelnią,
myślałam o medycynie, ale interesowała mnie praktycznie tylko
medycyna sądowa. Te studia trwają bardzo długo i wymagają ogromnego zaangażowania. Dodatkowo nie ma pewności, że dostanie się
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na wybraną specjalizację. Dlatego stwierdziłam, że jednak nie byłby
to dla mnie dobry wybór. Potem przyszedł pomysł, żeby wyjechać do
Krakowa. Przez moment wahałam się pomiędzy chemią a biologią,
ale ostatecznie zwyciężyła ta pierwsza. A kiedy zobaczyłam ofertę
studiów matematyczno-przyrodniczych, doszłam do wniosku, że
mogę zrobić coś więcej niż tylko ten jeden kierunek.
□ Co dają pani te studia?
■ Dzięki indywidualnemu tokowi studiów od pierwszego roku razem
z opiekunem naukowym ustalamy specjalny program studiowania,
dostosowany do moich zainteresowań. Jako studentka SMP mam
możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez różne
wydziały UJ. Istnieją tu oczywiście pewne ograniczenia, na przykład z jednego wybranego kierunku mam obowiązek zrealizować
minimum programowe i na trzecim roku muszę wybrać tak zwany
kierunek wiodący. W moim przypadku będzie to właśnie chemia.
Dlatego teraz zaliczam wszystkie podstawowe przedmioty, a dodatkowo dobieram sobie kursy z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (na
przykład antropologia, zróżnicowanie człowieka współczesnego,
anatomia człowieka) oraz z Wydziału Biotechnologii (badanie
DNA dla celów sądowych). Generalnie chciałabym iść w kierunku
antropologii i jakiś sposób to z chemią właśnie połączyć.
□ Skąd wybór jako wiodącego kierunku właśnie chemii?

■ Przyszłam tutaj ukierunkowana na chemię sądową i taką właśnie specjalizację zamierzam
wybrać. Natomiast już w ramach tego panelu będę musiała określić, czy pójdę bardziej
w stronę kryminalistyki czy toksykologii. Jeszcze nie zdecydowałam, ponieważ drugi rok
studiów to jest trochę wcześnie i muszę poznać obie dziedziny, aby mieć stuprocentową
pewność, czym chcę się zajmować. Myślę, że ta decyzja zapadnie w przyszłym roku.
Natomiast miejsce na panelu specjalizacyjnym chemia sądowa mam już zagwarantowane.
Na pierwszym roku otrzymałam nagrodę dr Aliny Madej, przyznawaną studentowi, który
otrzymał najlepsze wyniki z kursu chemia analityczna. Jedną z nagród jest właśnie wstęp
na wybraną specjalizację prowadzoną przez Zakład Chemii Analitycznej.

matyki (obecnie Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej) i Wydział Chemii.
Dostępne są specjalności: nanostruktury
i nanotechnologie, inżynieria układów
molekularnych, inżynieria materiałów
magnetycznych, półprzewodnikowych
i nadprzewodzących, fotonika i inżynieria
stanów kwantowych, polimery naturalne
i syntetyczne, materiały nano- i supramolekularne, biomateriały.

2003

□ Co fascynuje Panią w chemii sądowej?
■ Chemia sądowa to zagadka, łamigłówka, coś, co trzeba rozwiązać. Nie chciałabym,
żeby mnie źle zrozumiano: nie mówię tutaj o czymś, co znamy z seriali telewizyjnych,
bo to zupełnie inaczej wygląda. Chodzi mi raczej o szukanie nowych procedur, metod,
które będą na tyle wiarygodne, że zostaną zaakceptowane w procesie sądowym. Zasada
Edmunda Locarda mówi, że każdy kontakt pozostawia ślad. My jednak nie zawsze potrafimy go odnaleźć i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Istnieje tyle różnych rzeczy, które
można badać, a którymi nikt się do tej pory nie zajmował. Chemia sądowa to nie tylko
mechaniczne odtwarzanie istniejących procedur, chociaż ten element też jest tutaj bardzo
istotny i nie należy go pomijać. Nie ma tu jednak monotonii.
□ A wymarzona praca po studiach?
■ Idąc na studia, nie myślałam o tym w kontekście późniejszej konkretnej pracy. Przez
moment, kiedy jeszcze zastanawiałam się nad biologią i chemią, przyszło mi do głowy, że
mimo wszystko po chemii jest większa szansa na zatrudnienie. Ale to była jedyna chwila,
kiedy myślałam o karierze zawodowej. W tym momencie nie mam jakiegoś wymarzonego stanowiska. To leży gdzieś w przyszłości. Na razie chciałabym się skupić na tym, aby
korzystając z możliwości, jakie dają studia matematyczno-przyrodnicze, tak podobierać
kursy, żeby zajmować się tym, co mnie ciekawi, poszerzać maksymalnie swoją wiedzę. Chcę
również poznać ludzi zajmujących się interesującymi mnie zagadnieniami. Moim celem
nie jest zdobycie tylko tytułu naukowego. Chcę rozwijać swoją pasję i zainteresowania.
Na tym właśnie powinny, według mnie, polegać studia.

Utworzono Biuro Karier i Promocji Wydziału
Chemii UJ (17 kwietnia), którego kierownikiem został dr hab. Marek Frankowicz. W kolejnych latach biurem kierowali: dr Elżbieta
Stobiecka, dr hab. Marek Frankowicz i mgr
Alicja Rafalska-Łasocha (2009 – do dziś).
Wprowadzono rejestrację elektroniczną
kandydatów na studia prowadzone przez
Wydział Chemii UJ (program pilotażowy).
Tytuły profesora honorowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego otrzymali: prof. Krystyna Dyrek z Wydziału Chemii UJ i prof. Stanisław
Penczek z Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

2004

W skład powołanej przez rektora UJ Stałej
Rektorskiej Komisji ds. Procesu Bolońskiego
weszli przedstawiciele Wydziału Chemii UJ:
dr hab. Marek Frankowicz (przewodniczący
komisji) i dr Anna Kolasa (członek).

□ Dziękuję za rozmowę.

Jubileuszowy Zjazd Chemików Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji
100-lecia Naukowego Koła Chemików
(27 listopada 2004). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka odznaczył
Naukowe Koło Chemików Medalem 600-lecia
Odnowienia Akademii Krakowskiej.

Monika Parafiniuk, studentka kierunku chemia, I rok studiów
II stopnia

Rozpoczyna działalność Zakład Neurobiochemii, którego kierownikiem został prof.
dr hab. Jerzy Silberring.

2005

□ Jak doszło do tego, że wybrała
Pani studiowanie chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ Już w gimnazjum moim marzeniem było, aby zostać profesorem.
W liceum chciałam studiować medycynę. Dostałam się na ten kierunek na dawną Akademię Medyczną
w Białymstoku, jednak równocześnie
złożyłam papiery właśnie na chemię
na Uniwersytecie Jagiellońskim i te
studia w końcu wybrałam, z czego
jestem bardzo zadowolona.

Józef. J. Ziółkowski (1934–2008), jeden z najwybitniejszych polskich chemików nieorganików, światowy autorytet w dziedzinie katalizy
homogenicznej z udziałem związków koordynacyjnych, otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2005–2008

Prof. Leonard M. Proniewicz ponownie pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ.
Prodziekanami Wydziału byli:
prof. Paweł Kościelniak – ds. badań i organizacji,
dr hab. Artur Michalak – ds. studenckich,
prof. Zbigniew Sojka – ds. kształcenia i integracji europejskiej.
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□ Pochodzi Pani z Terespola, więc skąd pomysł na studiowanie
właśnie w Krakowie?
■ Pomimo tego, że blisko mojego rodzinnego miasta są takie
ośrodki akademickie jak Lublin czy Warszawa, to pojawił się
pomysł: może Uniwersytet Jagielloński? Tak więc wybrałam
Kraków, miasto o niepowtarzalnej atmosferze.
□ Co w chemii najbardziej Panią fascynuje?
■ Zdecydowanie chemia teoretyczna, jednak droga do wyboru
tej specjalizacji była długa. Przychodząc na studia, myślałam
o chemii biologicznej, ponieważ w liceum uwielbiałam biologię.
W ciągu trzech lat studiów zmienił mi się całkowicie światopogląd i wybrałam chemię teoretyczną, która, niestety, nie budzi
dużego zainteresowania wśród studentów na naszym Wydziale.
Większość raczej jej unika. Owszem, jest trudna, jednak nie
należy się jej bać. Wychodzę z założenia, że wszystkiego da się
w życiu nauczyć, wystarczy tylko chcieć i, najważniejsze – lubić
to, co się robi.

■ Być może uda mi się kiedyś spełnić moje marzenie i pozostać
na uczelni. Chciałabym zostać nauczycielem akademickim. Jak
na razie są to tylko marzenia, ich spełnienie będzie wymagało
ode mnie dużo pracy i samozaparcia.
□ Oprócz studiowania pełni Pani też funkcję prezesa Koła
Naukowego Chemików. Co daje Pani ta działalność?
■ Moje raczkowanie w Kole zaczęło się na pierwszym roku studiów. Rok później rzucono mnie na głęboką wodę – zostałam
prezesem. Działalność w Kole traktuję jako dobrą przygodę
i szkołę życia. Nauczyłam się dobrze zarządzać swoim czasem, co wcale nie było i nie jest takie proste. Bycie prezesem
porównuję do bycia managerem firmy, tu trzeba wszystko
planować z wyprzedzeniem, zarówno realizowane projekty,
jak i fi nanse, dobrze reprezentować organizację zarówno
w akademickim środowisku Krakowa, jak i Polski, nauczyć
się funkcjonowania w systemie administracji, który czasami
jest skomplikowany.

□ Czy chemia teoretyczna ma jakieś przełożenie na praktykę?

□ Czy jest Pani zadowolona ze studiowania tutaj, czy też
coś jeszcze by Pani zmieniła?

■ Oczywiście. Obecnie jestem w Zespole Chemii Kwantowej,
który zajmuje się modelowaniem molekularnym, między innymi profili energetycznych reakcji chemicznych. Zajmuję się
badaniem odwodornienia cząsteczki borazanu za pomocą dwóch
kompleksów opartych na palladzie. Proces ten polega na uwalnianiu cząsteczki wodoru ze związku – borazanu.
Cząsteczka borazanu stanowi obiecujący materiał w technologii magazynowania wodoru. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
zastąpienia „tradycyjnych” paliw samochodowych (benzyna,
ropa, gaz ziemny) cząsteczkowym wodorem. Tak więc badania
te mają bezpośrednie przełożenie na przemysł.

■ Jestem bardzo zadowolona, ale mam też kilka uwag. Uważam, że należałoby przeorganizować niektóre kursy, przypisane
do poszczególnych lat studiów. Na pewno chemia teoretyczna
powinna się znaleźć na trzecim roku, ponieważ daje dobre
podwaliny do zdobywania wiedzy z przedmiotów, które realizowane są w kolejnych semestrach. Być może dzięki obecnej
reformie szkolnictwa wyższego uda sie stworzyć uczelniom
własne minima programowe, tak aby większość kursów
obowiązkowych została zrealizowana na studiach I stopnia,
natomiast na II stopniu studiów student miał czas na własne
badania i pogłębianie wiedzy z wybranej specjalizacji.

□ Jakie są Pani plany zawodowe po zakończeniu studiów?

□ Dziękuję za rozmowę.

Karol Dudek, student chemii, I rok studiów II stopnia
□ Jak doszło do tego, że
wybrał Pan właśnie studiowanie chemii?
■ To zasługa głównie moich
nauczycielek z gimnazjum
i z liceum, szczególnie dr
Barbary Pac, która pracuje
u nas na Wydziale w Zakładzie Chemii Teoretycznej. To
właśnie dzięki niej poszedłem
na ten kierunek. Miałem ułatwioną sytuację, ponieważ
wygrałem indeks na studia
w Wojewódzkim Konkursie
Chemicznym, co roku orga78
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nizowanym przez Zakład Dydaktyki Chemii UJ. Dodam jeszcze,
że zawsze chciałem być nauczycielem, a dopiero potem przyszła
fascynacja chemią. Nie chciałem też opuszczać Krakowa, dlatego
wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego stał się optymalny.
□ Jaką specjalizację wybrał Pan na chemii?
■ Jestem na panelu chemia organiczna – nowoczesna synteza
i stereochemia organiczna, natomiast cały swój czas poświęcam
na przedmioty realizowane przez Zakład Dydaktyki Chemii UJ,
dotyczące w szczególności metodyki nauczania chemii w gimnazjum i liceum. Interesuję się również rozwijaniem metodologii
bardzo popularnej w Europie, a u nas, w Polsce jeszcze, niestety,
nierozpowszechnionej – nauczania przez odkrywanie. Zakład
Dydaktyki Chemii bierze udział w międzynarodowych projektach
w tym zakresie, a jeden z pracowników – dr Paweł Bernard uczący

w Kolegium Europejskim w Krakowie, stosuje tę metodologię, przygotowując swoich
uczniów do międzynarodowej matury.
□ Na czym polega nauczanie przez odkrywanie?
■ Zacznijmy od tego, że w polskich szkołach w procesie nauczania chemii nie są
wykorzystywane doświadczenia praktyczne w takim stopniu, w jakim uczniowie
by chcieli i w jakim jest to potrzebne. Jedynie w placówkach przygotowujących do
międzynarodowej matury wprowadzone jest nauczanie problemowe. Polega ono na
tym, że uczniowie samodzielnie projektują i wykonują doświadczenia chemiczne, co
niewątpliwie zapewnia lepsze zrozumienie tematu. Niestety, w większości polskich
szkół mamy do czynienia z metodami podającymi, czyli uczniom wskazuje się, czego mają się nauczyć, a potem ta wiedza jest jedynie sprawdzana. Tylko w niewielu
przypadkach uczeń sam projektuje, w jaki sposób może na przykład zmierzyć entalpię
danej reakcji chemicznej czy zbudować własny kolorymetr. Nauczyciele nie realizują
takich doświadczeń głównie z powodu braku czasu i odpowiedniego, często drogiego,
sprzętu. W mojej pracy magisterskiej będę się skupiał na metodzie nauczania przez
odkrywanie opartej na zagadnieniach chromatografii gazowej.

2008–2012

Prof. Grażyna Stochel pełniła funkcję dziekana Wydziału Chemii UJ, zaś prodziekanami
byli:
prof. Zbigniew Sojka – ds. nauki i współpracy,
dr hab. Barbara Rys – ds. ogólnych,
prof. Artur Michalak – ds. dydaktyki.
26 maja 2010 doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał wybitny
chemik prof. Rudi van Eldik z Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Prof.
van Eldik jest światowej sławy badaczem
mechanizmów reakcji chemicznych.

Elżbieta Szczepaniec-Cięciak

□ Czyli swoją przyszłość zawodową łączy Pan z pracą w szkole?
■ Tak, na pewno chcę pracować w szkole. Myślę także o doktoracie w Zakładzie
Dydaktyki Chemii UJ. Interesuje mnie bezpośrednia praca z uczniami w liceum.
Aczkolwiek po ukończeniu studiów będę miał również uprawnienia do nauczania
przyrody w szkole podstawowej. Bardziej jednak chcę się skupić na wiedzy typowo
chemicznej. Chciałbym być kiedyś tak dobrym nauczycielem jak pani dr Barbara Pac,
która uczyła mnie w II LO w Krakowie, czy pani dr Ewa Odrowąż z Zakładu Dydaktyki
Chemii, osoba o niezwykle przyjaznym i wychowawczym stosunku do uczniów, która
z cierpliwością i serdecznością znosi moje ciągłe nękania kolejnymi nasuwającymi
mi się pytaniami.

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
na Wydziale Chemii UJ

□ Czy miał już Pan okazję w trakcie studiów pracować z uczniami?
■ Tak, podczas praktyk w gimnazjum oraz dzięki działalności w Naukowym Kole
Chemików, gdzie we współpracy z Zakładem Dydaktyki Chemii organizujemy warsztaty zatytułowane „Ostatni dzwonek przed maturą”. Ostatnie odbywały się 9 kwietnia
i wzięło w nich udział ponad 200 tegorocznych maturzystów. Przygotowaliśmy dla
nich wykład dotyczący zagadnień maturalnych oraz warsztaty, w trakcie których uczniowie rozwiązywali praktyczne zadania. Z przeprowadzonej później ankiety wynika,
że przedsięwzięcie zostało uznane za bardzo potrzebne i udane, dlatego jeśli dostaniemy pieniądze, to będziemy prowadzić takie warsztaty od przyszłego roku cyklicznie
– w jedną sobotę w miesiącu. Wysoki poziom warsztatów zapewniają opiekunowie
merytoryczni: dr Zofia Kluz i dr Michał M. Poźniczek, którzy dotychczasową pracą
i oddaniem w kształceniu przyszłych pokoleń budzą szacunek i najwyższe uznanie.

Przedstawiciele Wydziału Chemii w uroczystym
pochodzie inauguracyjnym, 2008

□ Czy jest Pan zadowolony ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?
■ Troszkę rozczarowujące dla mnie było na początku to, że za mało się uczymy. To znaczy,
że za mało się wymaga od studentów. Chodzi o program studiów. Jest dobrze skonstruowany
pod względem tematyki, gorzej jest z rozłożeniem przedmiotów na poszczególnych latach.
Ale też trzeba podkreślić, że jesteśmy pierwszym rocznikiem studiującym w systemie
3 + 2, więc to na pewno będzie modyfikowane. Na kimś trzeba to było przetestować.
Jednak ogólnie jestem bardzo zadowolony ze studiów i wszystkich zajęć na Wydziale Chemii – oczywiście z jednych bardziej, z innych mniej. Uważam, że wszystkie
zajęcia realizowane w Zakładzie Chemii Organicznej, Zakładzie Dydaktyki Chemii
oraz Zakładzie Chemii Teoretycznej są zawsze perfekcyjnie przygotowane i można
się na nich dużo nauczyć.
□ Dziękuję za rozmowę.

Alchemia czterech żywiołów, Noc Naukowców 2010
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Marcin Tomala, student kierunku chemia, I rok studiów II stopnia,
oraz biotechnologii, II rok studiów II stopnia
□ Co Pana skłoniło do wyboru chemii jako kierunku
studiów?
■ Już będąc w gimnazjum, postanowiłem, że moją przyszłość
zwiążę z chemią, ponieważ ta
dziedzina nauki szczególnie
mnie interesowała. Najpierw
traktowałem chemię jak hobby
i zabawę, potem zauważyłem,
że teoria jest również ciekawa i
dobrze mi to idzie. W zasadzie
od 13. roku życia wiedziałem,
że będę studiował chemię.
□ Czy już przy wyborze kierunku studiów myślał Pan o studiowaniu chemii pod kątem znalezienia potem konkretnej
pracy?
■ Tak, w liceum postanowiłem, że pójdę w stronę chemii organicznej, która daje możliwość syntetyzowania związków, które
mogą stać się potem komponentami leków. Czyli w grę wchodzi
praca w przemyśle farmaceutycznym, ale interesuje mnie także
przemysł kosmetyczny, gdzie chemicy tworzą, na przykład, różnego rodzaju olejki zapachowe.
□ Czy od razu był Pan zdecydowany podjąć studia właśnie
na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy w grę wchodziła także
inna uczelnia?
■ Myślałem też o Uniwersytecie Warszawskim, ale nie jako o
lepszej uczelni, raczej chodziło o zmianę miasta i poznanie nowego środowiska. Natomiast moją pasją jest chodzenie po Tatrach,
dlatego postanowiłem zostać bliżej gór. Najpierw, kierując się
zainteresowaniem farmacją powiązaną z biologią, rozpocząłem
studia na kierunku biotechnologia. Nie byłem natomiast w pełni
zadowolony z programu tych studiów, ponieważ było tam dla
mnie za mało chemii. Dlatego po pierwszym roku studiów wróciłem do dawnych zainteresowań i rozpocząłem drugi kierunek
studiów, czyli właśnie chemię. Kontynuuję studia na biotechnologii, ale całym sercem jestem chemikiem.

□ Na czym polega Pana działalność w Kole Naukowym
Chemików?
■ W tym roku moja działalność w Kole sprowadza się głównie
do organizowania różnego rodzaju pokazów chemicznych
i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów. Uważam, że, szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach, przedmioty ścisłe są bardzo zaniedbane.
Zmniejszenie liczby godzin chemii nie pozwala nauczycielom
na przeprowadzanie praktycznych doświadczeń, co dawniej
bywało wykonywane. Pojawiają się także ograniczania dotyczące trzymania w szkołach pewnych odczynników, które
nie są szkodliwe, a były przydatne w praktycznym nauczaniu
chemii. Cięcia budżetowe i zakazy powodują, że szkoły nie
mają możliwości, aby prowadzić pokazy doświadczeń chemicznych.
Działalność naszego Koła skupia się więc na tym, aby
organizować w szkołach praktyczne zajęcia, pokazujące równego rodzaju doświadczenia chemiczne. Mamy swój program,
zawierający kanon doświadczeń, z których wszystkie muszą
być bezwzględnie bezpieczne, natomiast staraliśmy się je tak
dobrać, żeby były atrakcyjne dla uczniów i prowadziły do
zainteresowania chemią. W ten sposób promujemy też Uniwersytet Jagielloński i Wydział Chemii.
□ Może więc praca w szkole w przyszłości?
■ Rozważałem taką możliwość, aby ewentualnie pozostać na
uczelni, natomiast jeśli chodzi o pracę w szkole, to rozpocząłem w tym roku kurs dydaktyczny, jednak traktuję to bardziej
jako rezerwę niż faktyczne plany na przyszłość.
□ Czy studiowanie chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim
spełniło Pana oczekiwania?
■ W większości przypadków tak. Na początku napotkałem trochę trudności z przedmiotami takimi jak matematyka i fizyka,
ale tak naprawdę wyszło mi to na dobre, ponieważ zostałem
niejako zmuszony, aby się tego nauczyć, i cieszę się z tego, ponieważ wcześniej czy później ten brak wiedzy i tak by dał znać
o sobie. Generalnie jednak większość wspomnień ze studiów
mam pozytywnych i gdybym jeszcze raz miał wybierać, to tak
samo zdecydowałbym się na studiowanie chemii na UJ.

□ Czy wybrał Pan już tematykę pracy magisterskiej?
□ Dziękuję za rozmowę.
■ Jestem w tej chwili na panelu specjalizacyjnym chemia organiczna i przy tej tematyce zostanę, natomiast tematy prac magisterskich zostaną rozdane na początku piątego roku studiów.
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Rozmowy przeprowadziła Anna Wojnar

ZŁOM,
KTÓRY CIESZY
Sztucznie hodowane kryształy bizmutu

N

rozebrać na czynniki pierwsze i przekonać
się w namacalny sposób, z jak wielu mniej
lub bardziej nudnych elementów się składają. Moim większym dziecięcym dziełem
na tym polu było rozebranie programatora
do pralki automatycznej. Rodzice nie
dostrzegli w tym jednak jakichkolwiek
wartości poznawczych, choć wykazali niezwykłą determinację w zachęceniu mnie
do podjęcia równie kształcącej próby jego
ponownego złożenia. Nauczyłem się wówczas, że małe kółka zębate, które zostają
po złożeniu, mają jednak coś wspólnego
z działaniem programatora, niezależnie
od tego, jak dobrze wygląda jego drugie
wcielenie.
Mnie jako ewoluującego chemika
pierwiastki chemiczne intrygowały tym,
że są elementarnymi substancjami budującymi znany świat. Zastanawiał mnie fakt,
że choć niektóre z nich mogą wyglądać
bardzo podobnie, mają niesłychanie indywidualny charakter. Fakt, że nie mogę
ich „rozebrać” na elementy składowe
dostępnymi narzędziami, by przekonać
się, dlaczego tak jest, jedynie pogłębiał
ciekawość co do ich natury. Tak zrodziło
się moje dążenie do zdobycia choćby małej próbki każdego z nich.
Można by powiedzieć, że
to wariactwo, ale biorąc
pod uwagę, że puszki po
piwie, guziki, kapelusze czy
porcelanowe figurki św. Mikołaja mogą być podstawą
obsesyjnych i bezkresnych
kolekcji, nie rozważałbym
tego w kategoriach szaleństwa. W przeciwieństwie do
nich zbieranie pierwiastków
chemicznych ma tę zaletę,
że to kolekcja mająca swój
Z tyłu, od lewej cylinder z hafnu i wstęga niobu,
kres.
z przodu kryształy tytanu

ie bardzo pamiętam, co zrodziło moje
zainteresowanie chemią, ale miałem
wtedy mniej niż 11 lat. Prawdopodobnie
wcześniej, niż to przewidują standardy
edukacyjne, wpadł mi w ręce jakiś kolorowy Układ Okresowy Pierwiastków, a ja
zacząłem się zastanawiać: „Co to u licha
jest?” i „Co oznaczają te wszystkie literki
w kratkach?”. Wtedy nikt nie był w stanie
mi tego wyjaśnić.
To by tłumaczyło, czemu zaczęło się
od swego rodzaju fascynacji pierwiastkami
chemicznymi i ich właściwościami, jakie
stopniowo poznawałem, przeglądając liczne książki. Wiele z tego, co przeczytałem
lub usłyszałem na ich temat, wydawało mi
się niezwykłe i intrygujące, tym bardziej
że, w przeciwieństwie do bajek, pokazywało rzeczywistość. Nie mogłem tego tak
zostawić. Dziecięca ciekawość świata –
najpotężniejsza siła we Wszechświecie –
nie pozwala oprzeć się żadnemu wyzwaniu. „To jest pokrzywa. Nie należy jej
dotykać” – rzekł do mnie ojciec podczas
jednego ze spacerów po lesie. Pamiętam
ten dzień chyba dlatego, że przez jego resztę darłem się wniebogłosy. Wiele przedmiotów w naszym otoczeniu możemy

Większość pierwiastków to metale,
dlatego taka kolekcja może wielu kojarzyć
się głównie ze zbiorem nudnych drutów,
blach czy innych kawałków, będących
swego rodzaju „stertą złomu”. Podobnie,
jak minerały potrafią wzbudzać zachwyt,
tak i metale mogą prezentować się w zaskakująco pięknych formach. Wspaniałe
kryształy są często efektem końcowym
metod ich otrzymywania i rafinacji. Rzadko kiedy możemy się o tym przekonać,
bo w końcu nie po to się je wytwarza, by
zdobiły biurka w charakterze kuriozalnych przycisków do papieru. Niezwykłe
jest móc obejrzeć kryształy metali tak
reaktywnych, że kilkusekundowy kontakt
z powietrzem spowodowałby ich całkowitą korozję. Długie na kilka centymetrów,
przypominające szable kryształy strontu
są na razie najbardziej niezwykłym okazem takiego metalu w moich zbiorach.
Oczywiście, nie każdy pierwiastek potrafi zaskoczyć swoim wyglądem (trudno
o szczególnie interesujący okaz azotu czy
tlenu), ale w końcu nie to jest sednem
sprawy dla kogoś, kto chce mieć ich pełną
kolekcję.
W przeciwieństwie do zbierania minerałów stworzenie kolekcji pierwiastków
napotyka jednak spore trudności. Dostępność czystych pierwiastków podyktowana
jest głównie przez ich zastosowanie i tłumaczy pewien dostrzegalny podział: na
takie, o które potykamy się na co dzień,
takie, które czasem znajdują przypadkowo
jedynie pracownicy naukowi w swoich
szafach, robiąc porządek, i takie, których
właściwie nikt nie widział poza samym
producentem. Czemu więc nie kupić
wszystkich od razu u dostawcy chemikaliów? Gdy minie zamroczenie spowodowane naiwnym rzutem oka do katalogu
cen, przychodzi refleksja – „Może lepiej
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Porównanie 6 gramów litu (metalu o najmniejszej
gęstości) i irydu (metalu o największej gęstości)

kupić nowy samochód?”. Po drugie, firmy
chemiczne nie są zainteresowane odbiorcami o tak nietypowym hobby, dlatego
trudno liczyć na zdobycie ciekawie wyglądających okazów.
Większość metali można znaleźć
w litej formie ukazującej barwę i postać
krystaliczną. Są jednak takie, stosowane
na przykład jako katalizatory reakcji
chemicznych, które występują w handlu
jedynie w formie proszków. W innej postaci nie mają żadnego zastosowania i trudno
liczyć na zakup ładnej sztabki czy innego
atrakcyjnego obiektu. Do takich zaliczają
się na przykład osm i ruten należące do
grupy platynowców. Ten fakt był dla mnie
przez długi czas źródłem czarnej rozpaczy
i przekonania, że tej bariery nie pokonam.
Metale szlachetne należące do grupy platynowców to dość egzotyczna rodzina.
Ta nazwa większości osób przywiedzie
na myśl platynę (jakże trafna i oczywista
myśl), może jeszcze pallad i iryd. Jednak
mało kto zna, a jeszcze mniej ludzi je
widziało, takie metale szlachetne jak osm,
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ruten, rod i ren. Ten ostatni, co prawda, nie
zalicza się do platynowców, ale dorównuje
im ceną. Osm od dawna mnie intrygował,
jako metal o największej gęstości (wraz
z irydem) i błękitnej barwie, jak głosiły
książki. Widziałem kiedyś zdjęcie złotego
pierścionka, w którym zamiast „kamienia”
znajdowała się kulka z czystego osmu.
Kontrast barw był ujmujący. Jednak czytać
o czymś, a widzieć i dotknąć – to nie to
samo. Na szczęście, żyjemy w świecie
pełnym możliwości. Kilka życzliwych
osób, kilka długich maili, kilka tysięcy złotych, kilka tygodni cierpliwości
– i niezapomniana chwila, gdy po latach
zadręczania się otworzyłem małą przesyłkę z niezwykłą zawartością: czterema
metalami szlachetnymi osmem, rutenem,
irydem i renem, o wysokiej czystości,
w postaci lśniących pereł otrzymanych
przez stopienie proszków tych metali
wiązką elektronów w wysokiej próżni.
Możliwość zdobycia coraz to bardziej
niecodziennych pierwiastków to świetna
okazja wykonania wielu zwariowanych
eksperymentów. Dla nastoletniego chemika amatora takie zabawy zazwyczaj
zaczynają się od wrzucania kawałków
sodu do wody i zachwytu widowiskową eksplozją, która w mniejszym lub
większym stopniu sieje spustoszenie.
Pozostałe metale z grupy litowców (lit,
potas, rubid, cez) nie dają już tyle radości.
Z czasem zachwyt zaczynają wzbudzać
bardziej subtelne cechy pierwiastków
niż zdolność do rujnowania otoczenia.
Pośród wszystkich srebrzystych litowców
cez wyróżnia piękna złota barwa. Jeśli
ampułkę z tym metalem weźmiemy do
ręki, ciepło dłoni zmieni po chwili jej
zawartość w złotą ciecz. To bez wątpienia
widok jedyny w swoim rodzaju.
Metal, który jest ciekły w temperaturze pokojowej, to na pewno interesująca
zabawka. Z tego powodu już od czasów
starożytnych rtęć wzbudzała ogromne
zainteresowanie. Jak głoszą podania, do
dziś nieotwarty grobowiec pierwszego
cesarza Chin zawiera miniaturę całego
kraju z jeziorami i rzekami wypełnionymi
metaliczną rtęcią. Dziś zabawa rtęcią raczej odstrasza dobrze znaną toksycznością tego metalu, choć działającą rtęciową
fontannę można oglądać w największej
kopalni rudy tego metalu, położonej
w hiszpańskim mieście Almaden. Jednak metal taki jak gal nie jest specjalnie
aktywny chemicznie ani trujący, a ciepło
dłoni wystarcza do jego stopienia. Można

wykonać z niego stopy, które są ciekłe
w temperaturze pokojowej i zachowują
się jak farba, gdyż przyklejają się praktycznie do wszystkiego, tworząc lustra.
Jest też bardzo wdzięcznym materiałem
do hodowli kryształów, które potrafią
osiągać spore rozmiary w ciągu zaledwie
kilku lub kilkudziesięciu minut. Niestety,
trudno określić go jako tani i łatwo dostępny. Minęło sporo czasu, nim nadarzyła się okazja. Przesyłka dotarła po dwóch,
ciągnących się jak lata, tygodniach. Z jakichś powodów, których nie rozumiem,
wędrowała przez różne kraje, z którymi
Polska sąsiaduje, umiejętnie ją omijając.
Pewnie dlatego, że było w niej parę innych ciekawych rzeczy, a liczne kolorowe
naklejki straszyły słowami „Danger”.
W końcu stałem się szczęśliwym posiadaczem prawie 400-gramowej płyty
z galu. Gdy już rozpakowałem swój nowy
nabytek, zacząłem się mu przyglądać
w głębokiej zadumie. Ponieważ płyta była
zgięta wpół, co ujmowało jej nieco urody,
postanowiłem ją wyprostować. Gdy minął
lekki szok po wielkim huku i znalazłem
już wszystkie kawałki, przypomniałem
sobie, że zupełnie zapomniałem o interesującym fakcie wyczytanym w internecie:
gal to metal kruchy jak szkło. To tylko
potwierdzało znany fakt, że samo czytanie jest jednym z najgorszych sposobów
przyswajania wiedzy.
Teraz nie muszę jednak poprzestawać
na czytaniu, lecz mogę sięgnąć po niemal
każdy z pierwiastków, by przekonać się,
jak jest naprawdę. A fakty są takie, że
książki niejednokrotnie mijają się z prawdą. No cóż, nie każdy ma tę ciekawość,
by dokładniej sprawdzić to, o czym pisze.
Praktycznie nieprzekraczalną granicą takiej kolekcji są 83 pierwiastki, naturalnie
występujące w przyrodzie. Większość
z pozostałych jest zbyt nietrwała. Są
jeszcze takie, które teoretycznie można
i ciekawie byłoby mieć w swoich zbiorach, na przykład technet czy pluton,
jednak leżą one poza zasięgiem zwykłego
śmiertelnika. Technet, który znajduje się
niejako pośrodku tablicy Mendelejewa,
pomiędzy stabilnymi i naturalnymi metalami, stanowi szczególnie irytującą
„dziurę” każdej kolekcji pierwiastków.
Niemożność uzupełnienia swoich zbiorów
zawsze jest dręcząca dla kolekcjonera,
ale w przypadku tak nietypowego hobby
pozostaje jedynie się z tym pogodzić.

Marcin Karelus

HISTORIA MAGISTRA VITAE

SZKIC O HISTORII CHEMII
C

hemia jest nauką o substancjach,
ich właściwościach i przemianach,
jakim ulegają, warunkach, które wpływają na kierunki i szybkość tych przemian, o towarzyszących im efektach
energetycznych, procesach zachodzących
w przyrodzie – w żywych organizmach,
i materii nieożywionej, na planecie Ziemia
i we Wszechświecie, a także w reakcjach
prowadzonych w ściśle kontrolowanych
warunkach1.
Chemia łączy nurt badań podstawowych i stosowanych, i od samego swojego
początku odgrywa bardzo ważną rolę
w poznaniu i kształtowaniu świata przez
człowieka, jak również dostarcza wielu
materiałów i substancji potrzebnych do
osiągnięcia dobrobytu i postępu cywilizacyjnego ludzkości.
Chemia nie ogranicza się do specjalistycznych laboratoriów. Prawdziwa
chemia jest wszędzie – to człowiek i inne
istoty żywe: świat roślin i zwierząt, ich
środowisko, nasza planeta i cała nasza cywilizacja, a także kosmos, który ludzkość
bada już od kilkudziesięciu lat.
***
Nauka zwana historią chemii zajmuje
się badaniami nad przebiegiem i ewolucją
powstawania teorii i odkryć chemicznych.
Pokazuje również, jak bardzo na przestrzeni
wieków zmieniały się cele badań naukowych i wiedza chemiczna oraz metody
nauczania chemii.
Biorąc pod uwagę zasadnicze momenty rozwojowe chemii, historycy nauki
wyróżniają następujące główne okresy jej
rozwoju, związane z metodologicznymi
i filozoficznymi uwarunkowaniami2:
– okres przedalchemiczny – do IV
wieku (okres rzemiosł, okres nauki greckiej),
– okres alchemiczny – IV–XVI wiek,
– okres powstawania chemii – XVII–
–XVIII wiek (jatrochemia, chemia pneumatyczna, teoria flogistonu, teoria tlenowa),
– okres tworzenia chemii naukowej –
pierwsza połowa XIX wieku (chemia ilościowa, początki chemii organicznej),

Jeden z pierwszych plakatów informujących o obchodach Międzynarodowego Roku Chemii
(D. Stc. Black, Secretary General’s Column, „Chemistry International”, 32 (3), 2/2010

– okres chemii klasycznej – koniec XIX
wieku, i współczesnej – XX wiek (wyodrębnienie nowych dziedzin chemii, rozwój
przemysłu chemicznego),
– okres integracji nauk przyrodniczych
i medycznych, globalizacja badań naukowych i edukacji – schyłek XX wieku
i początek XXI wieku.
Od zarania cywilizacji ludzie posługiwali się procesami chemicznymi, chociaż
nie znali ich istotnego mechanizmu. Już
przed naszą erą wytapiano metale z rud,
otrzymywano stopy metali, wytwarzano
naczynia ceramiczne, otrzymywano szkło,
porcelanę, barwiono tkaniny, wytwarzano
olejki eteryczne, prowadzono procesy fermentacyjne, dokonywano balsamowania
zwłok.
Ten okres rozwoju cywilizacji historycy
nauki nazywają okresem rzemiosł.
Początki chemii sięgają starożytności,
gdy z ogólnych rozważań filozoficznych
wyłoniła się alchemia. Celem alchemii było
zgłębienie tajemnic wszechświata. W skład
systemu alchemicznego, obok filozofii,
religii i mistycyzmu, wchodziła również
astrologia. Alchemicy pragnęli poznać
wpływ Słońca, Księżyca, planet i gwiazd.
Akceptowali cztery elementy Arystotelesa:
ogień, powietrze, wodę i ziemię, które

wskazywały na możliwość przeprowadzenia transmutacji substancji. Punktem
centralnym teorii alchemicznej był kamień
filozoficzny – magiczny kamień umożliwiający dokonanie transmutacji metali
nieszlachetnych w złoto oraz znalezienie
eliksiru życia3.
Alchemicy nie znaleźli tego eliksiru, nie
zmienili również pospolitych metali w złoto, ale przyczynili się do rozwoju chemii
opisowej i skonstruowali wiele aparatów –
retorty, piece, urządzenia do destylacji
cieczy, rozwinęli metody wyodrębniania
i oczyszczania, jak prażenie, krystalizacja,
destylacja i sublimacja, otrzymali kwas
siarkowy, azotowy i solny, wodę królewską,
związki rtęci, fosfor, antymon, bizmut, arsen i alkalia, odkryli wiele trucizn; często
byli równocześnie aptekarzami i lekarzami.
Dało to początek nowemu kierunkowi –
jatrochemii.
Rozwój jatrochemii zapoczątkował
lekarz, przyrodnik, astrolog i okultysta,
urodzony w Szwajcarii, Phillipus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim,
znany jako Paracelsus (1493–1541). Uważany jest za ojca medycyny nowożytnej
i toksykologii, fitochemii i farmakognozji.
Skierował on poszukiwania alchemików
na nową drogę – w kierunku syntezy leków
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mineralnych oraz otrzymywania leków
z surowców roślinnych4.
Istotne osiągnięcie jatrochemików
polegało na opracowaniu laboratoryjnych metod otrzymywania soli i ich
zastosowaniu jako leków chemicznych.
Jatrochemicy badali również działanie
lecznicze substancji naturalnych zawartych w liściach, nasionach, korzeniach
roślin, stosując urządzenia do ekstrakcji
i destylacji z parą wodną.
Początki chemii jako samodzielnej
dyscypliny naukowej przypadają na drugą
połowę XVII wieku, gdy Robert Boyle
(1627–1691) w swojej książce The Skeptical Chymist (1661) wyraźnie rozgraniczył
chemię jako naukę od przednaukowych
badań alchemicznych.
Najważniejsze fakty z historii chemii
przedstawia poniższe zestawienie5.
1661 – Robert Boyle w swojej książce
The Skeptical Chymist określa pierwiastki
chemiczne jako trwałe substancje niedające się rozłożyć na części składowe.
1777–1783 – odkrycie przez Antoine
Lavoisiera prawa zachowania masy i wyjaśnienie spalania jako procesu łączenia
się substancji z tlenem (odrzucenie teorii
flogistonu)
1793–1811 – sformułowanie i ogłoszenie praw stechiometrycznych i prawa
stosunków równoważnikowych (Jeremias
Beniamin Richter), stosunków stałych

(Joseph Proust), stosunków wielokrotnych
(John Dalton), i stosunków objętościowych (Joseph Louis Gay-Lussac)
1803 – ogłoszenie teorii atomistycznej, według której pierwiastki chemiczne
składają się z atomów mających określoną
masę i rozmiary (John Dalton)
1811 – wysunięcie hipotezy o istnieniu
cząsteczek jako najmniejszej ilości substancji zdolnej do występowania w stanie
wolnym (Amadeo Avogadro)
1828 – obalenie teorii vis vitalis (siły
życiowej) w wyniku otrzymania związku
organicznego (mocznika) z substancji nieorganicznych (Friedrich Wöhler).
1833 – ogłoszenie praw elektrolizy
(Michael Faraday)
1835 – opublikowanie elektrostatycznej
teorii związków chemicznych (Jöns Jacob
Berzelius)
1840 – wykazanie związku między
efektami cieplnymi reakcji, które umożliwiło sformułowanie I i II zasady termodynamiki (Germain Henry Hess)
1858 – założenie niepodzielności atomów i podzielności cząsteczek (Stanislao
Cannizzaro)
1861 – wykazanie zależności właściwości chemicznych związków organicznych
od struktury ich cząsteczek (Aleksandr
Michajłowicz Butlerow)
1865 – podanie struktury cząsteczki
benzenu (Friedrich August Kekulé)

Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, znany jako Paracelsus (1493–1541), lekarz, przyrodnik, astrolog i okultysta, uważany za twórcę jatrochemii. Cytaty z jego dzieł (Paracelsus
– Wikicytaty http://pl.wikipedia.org/wiki/Paracelsus) zadziwiają swą aktualnością: Próżnowanie osłabia, praca wzmacnia; tamto przyspiesza starość, ta młodość długo utrzymuje. Wszystkie łąki i pastwiska,
wszystkie góry i pagórki są aptekami. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni
truciznę
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1867 – odkrycie prawa działania mas
(Cato Maximilian Guldberg i Peter Waage)
1869 – koncepcja układu okresowego
pierwiastków (Dmitrij Iwanowicz Mendelejew i równolegle Julius Lothar Meyer)
1883 – opracowanie teorii ogniw galwanicznych (Walter Hermann Nernst)
1884 – odkrycie reguły przekory (Henri
Louis Le Chatelier)
1886 – odkrycie praw dotyczących
ciśnienia osmotycznego (Jacobus Henricus
van´t Hoff)
1887 – sformułowanie teorii dysocjacji
elektrolitycznej (Svante August Arrhenius)
1887 – odkrycie praw rządzących roztworami ciekłymi (François-Marie Raoult)
1896 – odkrycie naturalnej promieniotwórczości uranu (Antoine Henri Becquerel
– Nagroda Nobla w 1903 wspólnie z Piotrem Curie i Marią Skłodowską-Curie)
1907 – Otrzymanie pierwszego polimeru
syntetycznego – bakelitu, który znalazł szerokie zastosowanie (Leo Hendrik Baekeland)
1913 – podanie planetarnego modelu
atomu wodoru (Niels Bohr)
1913 – odkrycie zależności między
liczbą atomową a strukturą powłok elektronowych (Henry Moseley)
1916–1919 – powstanie teorii wiązań
chemicznych (Walther Kossel, Gilbert
Newton Lewis, Irving Langmuir)
1919 – dokonanie sztucznej przemiany
jądrowej (Ernest Rutherford)
1923 – opracowanie teorii elektrolitów mocnych (Peter Joseph Debye i
Erich Hückel)
1924–1927 – połączenie zasady nieoznaczoności Wernera Heisenberga (1927)
z zakazem Wolfganga Pauliego (1924)
oraz równaniem Erwina Schrödingera
(1927) doprowadziło do powstania kompletnej teorii orbitali atomowych, a później
cząsteczkowych, które w znacznym stopniu wyjaśniły mechanizm powstawania
i naturę wiązań chemicznych.
1927 – wyjaśnienie istoty wiązania
między atomami wodoru w cząsteczce
H2 (Edward Uhler Condon, Walter Heitler i Fritz London)
1935 – opracowanie teorii kompleksów aktywnych (Henry Eyring i Michael
Polanyi)
1938 – pierwszy katalizator metaloorganiczny zastosowany w reakcji
hydroformylowania prowadzącej do
otrzymania aldehydu octowego z gazu
syntezowego i etylenu (Otto Roelen)
1951 – opracowanie katalizatorów,
które umożliwiły masową i tanią pro-

We współczesnym świecie produkcja chemiczna zajęła trwałe miejsce w życiu setek milionów ludzi, a jej poziom jest
jednym ze wskaźników stopnia uprzemysłowienia wielu krajów i motorem ich wzrostu gospodarczego.
Osiągnięcia w dziedzinie chemii stosowanej spowodowały ogromny wzrost skali produkcji różnorodnych substancji chemicznych. Intensywny rozwój takich gałęzi przemysłu, jak przemysł azotowy, nawozów sztucznych, pestycydów, paliw
stałych, ciekłych i gazowych, metalurgiczny, gazów technicznych, środków spożywczych, barwników, leków syntetycznych, tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, polimerów, środków piorących, farb, lakierów, materiałów budowlanych i meblarskich, półprzewodników, paliw jądrowych, materiałów wybuchowych, broni chemicznej i jądrowej, itd.
postawiły przed chemikami również zadania związane z ochroną środowiska przyrodniczego – dotyczące analityki zanieczyszczeń powietrza, wody, gleb, żywności, oczyszczania powietrza i ścieków, uzdatniania wody, usuwania odpadów,
opracowania technologii mało- i bezodpadowych.
Szybki rozwój cywilizacji, jaki nastąpił zwłaszcza w XX wieku, spowodował wystąpienie wielu problemów, od rozwiązania których zależy dalszy los ludzkości. Należą do nich: konieczność zapewnienia obecnie żyjącej i przyszłej populacji
dostatecznej ilości energii i żywności, nadmierna eksploatacja surowców kopalnych, w tym nośników energii, niedobór czystej wody, ocieplenie klimatu ziemskiego powodowane emisją do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, przede
wszystkim CO2, niszczenie warstwy ozonu w stratosferze, występowanie tzw. kwaśnych deszczy, eutrofizacja naturalnych
zbiorników wodnych, dewastacja i pustynnienie gleb, zanieczyszczenie i dewastacja biosfery: roślin uprawnych, zwierząt
hodowlanych i dziko żyjących, ptaków, organizmów wodnych i, poprzez łańcuch pokarmowy, człowieka.
Katastrofy chemiczne, jakie miały miejsce w wielu zakładach stosujących procesy chemiczne, zwróciły uwagę społeczeństw na fakt stosowania przez chemię, technologię chemiczną i pokrewne technologie wielu substancji i procesów
niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, spowodowały lawinę protestów na całym świecie
i narodziny ruchów ekologicznych. Pod ich presją przedmiotem troski rządów w krajach rozwiniętych stało się ustawodawstwo zapewniające ludziom bezpieczeństwo chemiczne.
Zagrażające ludzkości, a zwłaszcza przyszłym pokoleniom niebezpieczeństwa przedstawione w raportach Organizacji
Narodów Zjednoczonych (między innymi raport U’Thanta 1969, raport Brundtland 1987) i dyskutowane na wielu międzynarodowych konferencjach ONZ – w Sztokholmie (1972), Rio de Janeiro (1992), Johannesburgu (2002) – dały początek
idei zrównoważonego rozwoju oraz przyczyniły się do opracowania szczegółowych planów niezbędnych działań na
szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym (Agenda 21).
Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego
pokolenia z zachowaniem możliwości zaspokojenia tych samych aspiracji przez przyszłe pokolenia.
Do programów, jakie w chemii i przemyśle chemicznym wyrosły na gruncie koncepcji zrównoważonego rozwoju, należą:
Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (1980), „Odpowiedzialność i Troska” (1985), Protokół montrealski (1987), „Zielona chemia” (1991), konwencja i protokół z Kioto (1992 i 1997), Międzyrządowe Forum Bezpieczeństwa
Chemicznego (1994), Konwencja POP (Persistent Organic Pollutants) (2002), regulacja obrotem chemikaliami REACH
(2003, 2007)1.
Szczególną rolę w rozwoju współczesnej chemii odgrywa „zielona chemia”, definiowana jako projektowanie produktów
i procesów chemicznych redukujących lub eliminujących wytwarzanie substancji niebezpiecznych. „Zielona chemia”
koncentruje się na zastosowaniu alternatywnych dróg syntezy (przykładem są naturalne procesy fotochemiczne, syntezy
biochemiczne, alternatywne, mniej szkodliwe surowce, a także surowce odnawialne, np. biomasa).
Już niedługo określenie „chemiczny” – używane jako synonim czegoś szkodliwego, nienaturalnego, niebezpiecznego,
straci swoje pejoratywne znaczenie.
Ponadto w każdym pokoleniu są młodzi ludzie, dla których fascynacja naukami chemicznymi jest nieprzemijająca.
1

ES-C

B. Burczyk, Zielona chemia. Zarys, Wrocław 2006, s. 11–19.

dukcję polietylenu i propylenu z ropy
naftowej (Karl Ziegler i Giulio Natta)
1953 – odkrycie struktury DNA (Francis Crick, James Watson i Rosalind Franklin)
Lata 60. – pionierskie prace Ernsta Fischera i Geoffreya Wilkinsona
dotyczące chemii związków metaloorganicznych i ich zastosowań jako katalizatorów w przemysłowych procesach
uwodornienia, które otworzyły drogę do
projektowania struktury katalizatorów do
konkretnych celów

1965 – opracowanie reguł dotyczących
tzw. reakcji uzgodnionych (Robert Burns
Woodward i Roald Hoffmann)
1967–1987 – znaczny postęp w dziedzinie syntezy stereoselektywnej stanowiącej podstawę nanotechnologii, znajdują
zastosowanie jako nowe materiały, o precyzyjnie kontrolowanych właściwościach
fizycznych – od mikromaszyn po sztuczne
układy zdolne do samoreprodukowania
się na wzór żywych organizmów (Donald
James Cram, Joan-Marie Lehn i Charles
John Pedersen)

1991–2011 – projektowanie produktów
i procesów chemicznych redukujących
lub eliminujących użycie i wytwarzanie
substancji niebezpiecznych, wykorzystanie nowych źródeł energii, dostarczenie
nowych, bezpiecznych dla człowieka
i środowiska produktów, tzw. „zielona
chemia” (Paul T. Anastas i John C. Warner oraz Amerykańska Agencja Ochrony
Środowiska – United States Environmental
Protection Agency).
Rozwój chemii i rozszerzanie się zakresu nauk chemicznych doprowadziły
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Rozwijająca się specjalizacja w naukach inżynierskich
zaczęła ponownie oddziaływać na nauki podstawowe,
ponieważ umożliwiała budowę coraz bardziej dokładnych
i skomplikowanych urządzeń
pomiarowych służących uczonym zajmującym się badaniami podstawowymi. Doszło do
sprzężenia zwrotnego między
nauką i techniką.
Powstało wiele nowych
gałęzi przemysłu: azotowy,
paliw ciekłych i gazowych,
gazów technicznych, materiałów wybuchowych, kwasów tłuszczowych, węglowodorów aromatycznych,
barwników, leków, włókien
sztucznych, kauczuków, mas
plastycznych itp.
W nowych metodach
syntez na szeroką skalę zastosowano wysokie i niskie
ciśnienia, wysokie i niskie
Przemysł chemiczny, podtrzymywany przez Naukę Czystą, nie zaprzestaje produkcji artykułów potrzebnych człowiekowi” (1937) – ilustra- temperatury, katalizatory,
metody elektrotermiczne,
cja z książki W.H. Brocka Historia chemii, Warszawa 1999
elektrolityczne, itp.
w XIX wieku do wyodrębnienia działów
Zapoczątkowany w XX wieku i mająchemii: chemii nieorganicznej, chemii cy miejsce również w obecnych czasach,
organicznej, chemii fizycznej.
trwa proces wyodrębniania się węższych
Lata 1860–1918 przyniosły rozwój dyscyplin.
nauk inżynierskich, jak budowa maszyn
Powstało wiele specjalistycznych dziaparowych, turbin, silników spalinowych, łów chemii: chemia analityczna, chemia
elektromaszyn, technika komunikacyjna, teoretyczna, technologia chemiczna (chemia
środki i metody łączności, technika niskich stosowana), biochemia, chemia rolna, chemia
i wysokich temperatur, aerodynamika, żywności, geochemia, chemia fizjologiczna,
materiałoznawstwo i wiele innych nieza- chemia farmaceutyczna, biochemia kliniczna,
leżnych dziedzin6.
chemia polimerów, elektrochemia, termoche-
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mia, chemia koloidów, chemia koordynacyjna, krystalochemia, fotochemia, chemia
ciała stałego i kataliza, magnetochemia,
chemia kwantowa, chemia jądrowa, chemia
radiacyjna, mechanochemia, kriochemia,
chemia środowiska, chemia sądowa, chemia
bionieorganiczna, chemia plazmy, astrochemia, femtochemia, stereochemia i synteza
asymetryczna, chemia supramolekularna,
nanotechnologia, „zielona chemia”.
Większość z nich powstała w wyniku
zanikania granic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy. Wiele z nich ma
charakter interdyscyplinarny i doniosłe
znaczenie aplikacyjne.
Większość dokonań współczesnej
chemii nie byłaby możliwa bez rozwoju
technik analitycznych. Należą do nich
wszystkie metody chromatograficzne,
rentgenografia strukturalna, spektroskopia
NMR, mikroskopia elektronowa. Rozwój
tych technik dokonał się dzięki współpracy
fizyków, chemików, biologów molekularnych i inżynierów różnych specjalności.

Elżbieta Szczepaniec-Cięciak

1
2

3

4
5

6

Definicja uzupełniona przez autorkę.
E. Szczepaniec-Cięciak, O chemii i chemikach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Złota Księga Wydziału Chemii UJ,
Kraków 2000, s. 11–12.
Zainteresowanym alchemią polecam: W. Hubicki, Z dziejów chemii i alchemii, Warszawa 1981; Z. Szydło, Woda,
która nie moczy rąk. Alchemia Michała Sędziwoja, Warszawa 1997, oraz podaną w tej monografii obszerną literaturę; W.H. Brock, Historia chemii, Warszawa 1999; Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alchemia
W.H. Brock, Historia chemii, Warszawa 1999, s. 41–43.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa
1995, s. 690; oraz uzupełnienia autorki.
E. Kwiatkowski, Dzieje chemii i przemysłu chemicznego,
Warszawa 1962.

NOTATKI, DOKUMENTY, FOTOGRAFIE
Z ZASOBÓW UNIWERSYTECKIEGO ARCHIWUM
□ Początki chemii jako samodzielnej dyscypliny naukowej na ziemiach polskich sięgają
drugiej połowy XVIII wieku. Zanim jednak
to nastąpiło, zgłębianiem tajemnic wszechświata, szukaniem eliksiru życia, badaniem
wpływu gwiazd na losy człowieka, konstruowaniem urządzeń do destylacji cieczy, a także prażeniem, sublimacją czy odkrywaniem
najróżniejszych leków i trucizn zajmowali
się alchemicy. Wiedza alchemiczna dotarła
do Polski w połowie XV wieku, a w wieku
XVI miała już wielu zwolenników. Jej tajniki
pragnęli posiąść ludzie z różnych sfer, w tym
między innymi nasi władcy: Zygmunt August, Stefan Batory, Zygmunt III Waza. Nic
więc dziwnego, że alchemia wzbudziła również zainteresowanie profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, takich jak Stanisław
ze Skarbimierza, Piotr Gaszowiec, Andrzej
Grzymała, Jan Głogowczyk, Adam z Bochni
czy Maciej z Miechowa. Czy jakieś dowody
ich alchemicznej działalności można znaleźć
w Archiwum UJ?

Ze zbiorów Archiwum UJ

Rozmowa z dyrektorem Archiwum UJ prof. Krzysztofem Stopką

■ Niestety, nie. W Archiwum od początku Pracownia chemiczna, przełom XIX i XX wieku
gromadzono oficjalną dokumentację różnych
uniwersyteckich instytucji i przedsięwzięć. Alchemia nie wcho- lekarstw przeciw chorobom. Alchemia w jego ujęciu stała się
dziła w zakres studiów na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, nie właściwie chemią lekarską. Nawiasem mówiąc, Paracelsus był
nauczano jej, stanowiła prywatne zainteresowania profesorów, w Polsce około 1520 roku, w Gdańsku, Wilnie, a może nawet
choć niektórzy z nich chętnie widzieliby wprowadzenie zagadnień w Krakowie. Kraków stał się ośrodkiem propagandy jego tez.
alchemicznych, które ich fascynowały, do tematyki wykładów. Działający tu humanista, student naszego Uniwersytetu, Adam
Traktaty alchemiczne możemy spotkać w zbiorach Biblioteki Schroeter, znany jako piewca kopalń wielickich, był zafascynoJagiellońskiej, która powstała, między innymi, z prywatnych zbio- wany Paracelsusem i wydał w Krakowie w 1569 roku tłumaczenia
rów profesorskich. Recepty alchemiczne dotyczące przekształ- dwóch jego dziełek na język łaciński. Takich jak on było więcej.
cania rtęci w złoto albo uzyskiwania go z rośliny zwanej uczenie Na Wydziale Medycyny dochodziło do gwałtownych starć mięNepeta cataria, a pospolicie – kocia miętka, sporządzone przez dzy zwolennikami i przeciwnikami Paracelsusa. W końcu XVI
Macieja z Miechowa, naszego profesora, zachowały się w bi- stulecia istniały w Krakowie dwie księgarnie, które zaopatrywały
bliotece w Leydzie. Jednak wykładana z katedr uniwersyteckich odbiorców w nowości alchemiczno-chemiczne. Pod koniec tego
arystotelesowska teoria czterech pierwiastków-żywiołów była wieku Kraków stał się centrum alchemii w Polsce.
bliska alchemikom. Wzrost zainteresowania alchemią nastąpił
w związku z intensyfikacją poszukiwań górniczych i rozwojem □ Podobno na Uniwersytecie Krakowskim studiował Michał
paracelsyzmu. Paracelsus – alchemik pochodzący ze Szwajcarii Sędziwój (1566–1636), twórca teorii istnienia tlenu w powie– dowodził, że celem alchemii nie powinno być poszukiwanie trzu, uznawany za największego alchemika polskiego końca
kamienia filozoficznego, lecz sporządzanie nowych i skutecznych XVI i początku XVII wieku...
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□ Skutkiem reformy kołłątajowskiej
było, między innymi, utworzenie
w 1782 roku Collegium Physicum,
które powstało z połączenia Kolegium
Fizycznego i Kolegium Lekarskiego.
Pierwszym prezesem Collegium,
a także profesorem historii naturalnej
i chemii został Jan Jaśkiewicz. Jednak
za datę narodzin chemii na Uniwersytecie Krakowskim przyjmuje się
1 października 1783, kiedy to Jan Jaśkiewicz rozpoczął wykłady na pierwszej w Polsce katedrze chemicznej. Jak
wyglądały te wykłady?
Ze zbiorów Archiwum UJ

■ Jan Jaśkiewicz znał się z Badurskim.
Był jego następcą jako kierownik szpitala
św. Barbary, wówczas kliniki uniwersyteckiej. Chciał wykładać botanikę
i chemię we Lwowie, skąd pochodziła
jego rodzina, ale tam go nie chcieli.
Wyjednał sobie wreszcie katedrę historii
naturalnej u nas. Jego wykłady obejmowały też chemię. Na otwarcie Kolegium Fizycznego w 1782
roku ogłosił Dyskurs o pożytecznym złączeniu według przepisu
Komisji Edukacyjnej nauk fizycznych z lekarskimi. Miał pewne
sukcesy w zorganizowaniu gabinetów historii naturalnej i chemicznego, które dzięki niemu uzyskały dobre, jak na tamtą epokę
wyposażenie. Jego wykłady odbywały się w języku polskim,
co wtedy uchodziło za przejaw nowoczesności. Wprowadzenie
do praktyki uniwersyteckiej nowych przedmiotów było jednym
z priorytetów ówczesnej władzy oświatowej w Polsce, Komisji
Edukacji Narodowej, a Kołłątaj, jej reprezentant w Krakowie,
pilnie obserwował przedsięwzięcia Jaśkiewicza. Zachowały się
w naszym archiwum raporty na ten temat. Chemia wchodziła
na Uniwersytet w atmosferze gruntownej przemiany kierunków

■ Nie mamy pewności, czy Michał Sędziwój, jeden z najsłynniejszych alchemików, był studentem naszego Uniwersytetu.
Znawca jego dorobku, Zbigniew Szydło, tak właśnie przypuszcza. Problem polega na tym, że Sędziwój nie figuruje w naszej
księdze wpisów, tak zwanej metryce. Studiował natomiast na
pewno na uniwersytetach w Lipsku, Wiedniu i Altdorfie. Był
jednak ściśle związany z Krakowem, gdzie posiadał trzy domy,
a poza tym, jak się przypuszcza, otrzymał tu wykształcenie
przeduniwersyteckie.

■ W dokumencie Proposito instituendi
Collegii medici, co znaczy: projekt ustanowienia Kolegium Medycznego, z 1776 roku,
autorstwa Jędrzeja Badurskiego – profesora
medycyny i syna krakowskiego złotnika.
Ale chemiczne zainteresowania Badurskiego
nie były echem alchemicznych poszukiwań
recepty na „transmutację” różnych metali
w złoto. To był już człowiek nowej epoki,
oświeceniowej, i bliskie mu były nowe poglądy na znaczenie nauk. Wręczył swój projekt
księdzu Hugonowi Kołłątajowi, ówczesnemu
reformatorowi naszego Uniwersytetu, a ten go
niemal w całości zrealizował. W dokumencie
tym, przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, jest mowa
o potrzebie stworzenia na Uniwersytecie katedry chemii, która, za przykładem Uniwersytetu
Wiedeńskiego, miała być równocześnie katedrą historii naturalnej, to jest nauki badającej
„trzy królestwa natury”: zwierzęce, roślinne
i mineralne.
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W. Plewiński; ze zbiorów Archiwum UJ

□ Pierwsza wzmianka o konieczności nauczania chemii na
Wydziale Lekarskim Akademii Krakowskiej pochodzi z 1776
roku. W jakim dokumencie można ją znaleźć?

Ćwiczenia w pracowni Katedry Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii UJ, 1960

Ze zbiorów Archiwum UJ

Pracownia chemiczna, I połowa XX wieku; fot. S. Mucha; ze zbiorów Archiwum UJ

badań i nauczania uniwersyteckiego. Jednak dorobek badawczy
Jaśkiewicza w tym zakresie jest skromny. Badał wody siarczane krzeszowickie i wykładał nowe teorie chemiczne. Jego
zasługą było natomiast opowiedzenie się za teorią francuskiego
chemika Antoine’a Lavoisiera i upowszechnienie jej w Polsce
w czasie, gdy miała ona jeszcze bardzo nielicznych zwolenników, przy czym Jaśkiewicz miał więcej szczęścia niż tamten
pionier nowoczesnej chemii europejskiej – zgilotynowany
w czasie rewolucji francuskiej. Jaśkiewicz jest twórcą polskiej
terminologii chemicznej, jego uczniem był Jędrzej Śniadecki,
wykładający w Wilnie. Na rozwój chemii w tym czasie miało
wpływ zapotrzebowanie praktyczne. Chodziło o odkrycie
i wykorzystanie nowych zasobów kopalnianych i stąd nacisk
na rozwój technologii chemicznych. Ale także chętnie popisywano się efektownymi reakcjami chemicznymi przed szerszą
publicznością, urządzano popisy publiczne. Robił to Jaśkiewicz
i jego następca, Franciszek Scheidt. Zachowały się z tamtych
lat pierwsze inwentarze „sprzętów i instrumentów chemicznych
trwałych i nie tak prędko zepsuciu podległych”, a będących na
wyposażeniu uniwersyteckim.
□ W latach 1851–1888 katedrą chemii kierował prof. Emilian
Czyrniański, który zorganizował laboratorium chemiczne
w uzyskanym i przebudowanym dzięki jego staraniom budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 (obecnie ul. Olszewskiego 2).
Profesor Czyrniański był nauczycielem Karola Olszewskiego,
który z kolei 6 czerwca 1873 roku jako pierwszy habilitował
się z chemii na Wydziale Filozoficznym UJ.

■ Wcześniej laboratorium chemiczne było bardzo ubogie. W liście
do rektora z 3 stycznia 1815 profesor chemii Józef Markowski
nazwał je biedniejszym niż laboratorium w najskromniejszej aptece na wsi. Dlatego włożył wiele wysiłku w jego zorganizowanie
(1825), ale po jego śmierci w 1829 roku zostało likwidowane,
a inwentarz przejęły inne katedry. Odtworzył go kolejny profesor
chemii, a zarazem farmaceuta Florian Sawiczewski. W protokole
przekazania laboratorium chemicznego Czyrniańskiemu ten
ostatni wyraził opinię, że gabinet chemiczny należy do jednego
z „pierwszych Państwa Austryackiego”. Czy tak naprawdę myślał, można powątpiewać, bo to dopiero on w nowym budynku
tworzył przez 20 lat w miarę nowoczesne laboratorium, walcząc
o subwencje ministerialne w Wiedniu. Rząd austriacki bynajmniej
nie patrzył przychylnie na unowocześnianie uczelni w Krakowie.
Czyrniański miał prywatne kontakty wśród biurokracji wiedeńskiej poprzez rodzinę żony, urzędniczą, choć uhonorowaną tytułem baronowskim. To bardzo ciekawa osoba, przybysz z zapadłej
wsi podgórskiej, żarliwy polski patriota, rewolucjonista w okresie
Wiosny Ludów we Lwowie, jeden z najbardziej bojowych uczestników batalii o polonizację Uniwersytetu. Miał ciekawe pomysły
na tematy teoretyczne i pracował nad terminologią chemiczną,
jednak jego własne osiągnięcia badawcze były skromne. Zmagał się z niedoinwestowaniem badań uniwersyteckich, nawet
w tak bardzo prozaicznych sprawach, jak założenie wodociągu
w budynku Zakładu Chemicznego. A potem przyszedł atak serca
i nagła śmierć. Dopiero jego uczniowie mogli twórczo wykorzystać fakt, że pewne bariery udało mu się w tym zakresie obalić.
A wśród tych uczniów najwybitniejszy był Karol Olszewski.
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hausen i Dachau zostali wywiezieni profesorowie Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Akademii Górniczej. Wśród nich byli chemicy
uniwersyteccy: profesor chemii
nieorganicznej i analitycznej Tadeusz Estreicher, profesor chemii
organicznej Karol Dziewoński,
profesor chemii fizycznej Bogdan
Kamieński, profesor chemii ogólnej Jan Kozak i docent chemii
organicznej Jan Moszew. Archiwum UJ dysponuje wieloma
dokumentami dotyczącymi tego
tragicznego wydarzenia...

□ W kwietniu 1883 Karol Olszewski (1846–1915) i Zygmunt
Wróblewski (1845–1888) jako pierwsi na świecie skroplili
tlen i azot. Stało się to w pracowni fizycznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego przy ul. św. Anny 6, dawniej ul. św. Anny 193.
W Archiwum znajduje się podobno brudnopis listu Olszewskiego.
■ No właśnie, w naszym Archiwum mamy aż 12 pudeł spuścizny
po Olszewskim i wiele notatek, szkiców i dokumentów dotyczących Wróblewskiego, fotografie ich pracowni naukowych,
zespołów. Ich odkrycia – faktycznie na skalę europejską – były
wielkim wejściem chemii krakowskiej na forum nauki uniwersalnej. Tu warto podkreślić, w związku z tym, co
się dzisiaj mówi o nieaktualności pojęcia „nauka
polska” wobec utworzenia jednej Europy, że ci
wybitni chemicy, publikując wyniki swoich badań
w periodykach europejskich, byli głęboko motywowani patriotycznie. To podejście – aspiracje, by
wykazać obecność Polaków w nauce światowej
– dynamizowało konkurencyjność w badaniach
naukowych. Taki doping, charakterystyczny nie
tylko dla Polaków, ale i dla innych nacji w tym
czasie, miał bardzo szczęśliwe skutki dla postępu
nauk w Europie. Wracając do naszych zasobów
archiwalnych: spuścizna Olszewskiego i Wróblewskiego, w pewnej części jeszcze nietknięta
przez badaczy, czeka na odkrycie. W każdym
aspekcie – i naukowym, i prywatnym, to postacie
bardzo ciekawe. A także aktualne, gdy chodzi
o kształtowanie dzisiejszych postaw młodych
Polaków.
□ 6 listopada 1939 na skutek Sonderaktion Krakau do obozów koncentracyjnych w Sachsen-
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■ Tak. To była prawdziwa hekatomba również dla środowiska
chemików i farmaceutów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wydarzenia z 6 listopada
1939 roku są dobrze znane i wciąż
przypominane. Ale przecież straty
ludzkie, gdy chodzi o kadrę tej
dziedziny, były znacznie szersze.
Druga wojna światowa to także ofiary w Starobielsku, Charkowie, zesłania na Wschód sowiecki, areszty, rozstrzeliwania przez
wszystkie lata i na całym obszarze okupacji niemieckiej, wymuszone migracje zagraniczne. No i, oczywiście, także kompletne
zniszczenie tego, co usiłowano zbudować w Krakowie w zakresie
bazy materialnej dla chemii uniwersyteckiej. Nasze Archiwum
stara się przynajmniej utrwalić pamięć o tamtych czasach. Urządzamy wystawy, zbieramy relacje, dokumenty, nawiązujemy kontakty z rodzinami, przygotowujemy pełny słownik pracowników,
studentów i absolwentów UJ – ofiar drugiej wojny światowej,
w którym będą również zamieszczone sylwetki chemików. Wciąż
ponawiamy apel o zgłaszanie się do nas z informacjami i materiałami, które uzupełnią obraz tych wydarzeń.

Ze zbiorów Archiwum UJ

□ Po zakończeniu wojny, a dokładnie 27 października 1945, działalność rozpoczęły trzy
zakłady chemiczne: I Zakład Chemiczny, obejmujący chemię nieorganiczną i analityczną,
z kierownikiem prof. Tadeuszem Estreicherem,
II Zakład Chemiczny, obejmujący chemię organiczną, z kierownikiem doc. Janem Moszewem,
oraz III Zakład Chemiczny, obejmujący chemię
fizyczną i elektrochemię, z kierownikiem prof.
Bogdanem Kamieńskim. Zatrudnionych było
łącznie 24 pracowników, w tym dwóch profesorów i dwóch docentów. W archiwum zachowała
się, między innymi, lista obecności z pierwszego
zebrania zakładu chemii organicznej z 1945
roku, protokoły z rad wydziału, itp.

■ Gdy chodzi o dzieje uniwersyteckiej chemii po
wojnie, nasze zasoby archiwalne są duże. Czekają Pracownicy I Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ z kierownikiem prof. Tadeuszem Estreicherem
na swojego badacza. A tu chciałbym dodać, że staramy się obecnie stworzyć pamięć uniwersytecką innego rodzaju oddania. Poprzez pryzmat dnia codziennego, kontakt osobisty,
niż ta, którą oferuje nam suchy dokument. Pamięć ożywioną, anegdotę, a nie tylko przez historię struktur i karier. Liczymy na
mówioną, osobistą. Nagrywamy na taśmie filmowej wywiady to, że i dzieje Wydziału Chemii UJ, który w tym roku świętuje
z absolwentami i wykładowcami, którzy opowiadają o tym, co 30-lecie powstania, zostaną w ten sposób ożywione.
sami widzieli i czego sami doświadczyli. Chcielibyśmy objąć tym
□ Dziękuję za rozmowę.
przedsięwzięciem również środowisko chemików krakowskich,
zwłaszcza najstarsze pokolenie, które pamięta postacie i wydaRozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
rzenia w sposób dla dokumentów, dla akt wręcz niemożliwy do

100-LECIE PIERWSZEGO ZAKŁADU
CHEMII FIZYCZNEJ W POLSCE
Z

akład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
jest pierwszym zakładem chemii fizycznej
w Polsce. W roku bieżącym mija 100 lat
od jego powstania. Warto pokazać tło,
na jakim formowała się chemia fizyczna
w naszym kraju. W wieku XIX aż do początków wieku XX nie było na naszych
ziemiach ani jednego zakładu chemii fizycznej, ani nawet samodzielnej pracowni
o tej nazwie. Niemniej chemicy polscy
ówczesnej doby zajmowali się zagadnieniami chemii fizycznej, ale działalność ich
nie miała oficjalnych ram organizacyjnych.
Polska znajdowała się wówczas pod zabo-

rami. Sytuacja polskiej nauki i instytucji
naukowych była szczególnie trudna w zaborze pruskim i rosyjskim. Nieco lepiej
było w zaborze austriackim.
W Europie pierwszą katedrę chemii
fizycznej utworzono na Uniwersytecie
w Lipsku w roku 1887, jej kierownictwo
powierzono Friedrichowi Wilhelmowi
Ostwaldowi. Katedra ta stała się ośrodkiem twórczej pracy naukowej w dziedzinie chemii fizycznej o znaczeniu międzynarodowym. Prócz Niemców pracowali
tam Anglicy, Japończycy, Amerykanie,
Polacy i Rosjanie. W tym samym 1887
roku Wilhelm Ostwald wspólnie z Jaco-

Prof. Ludwik Bruner

busem Henricusem van’t Hoffem przystąpili do wydawania nowego czasopisma
„Zeitschrift für Physikalische Chemie”,
w którym publikowano wyłącznie prace
fizykochemiczne. W roku 1896 utworzony
został Zakład Chemii Fizycznej w GetynALMA MATER nr 136
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dze, kierował nim Walther Nernst. W roku
następnym van’t Hoff objął kierownictwo
Katedry Chemii Fizycznej w Berlinie.
W tym samym roku powstała również
Katedra Chemii Fizycznej w Cornel University w USA, a w roku 1898 – zakłady
w Amsterdamie i Londynie
Jednym z pierwszych Polaków, który
na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził
zarówno wykłady, jak i badania w dziedzinie chemii fizycznej, był Stanisław
Tołłoczko (1868–1935) – asystent Katedry
Chemii Nieorganicznej, kierowanej przez
prof. Karola Olszewskiego. Wykłady prowadził w latach 1901–1905.
Drugim chemikiem, który prowadził
badania naukowe w zakresie chemii fizycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
był Ludwik Bruner (1871–1913), od roku
1895 asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego w II Zakładzie Chemicznym, u prof.
Juliana Schramma. Doktorat uzyskał
Bruner w roku 1898 na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Habilitował się z chemii
fizycznej pierwszy raz w roku 1901 na
Politechnice Lwowskiej i drugi raz w roku
1904 na Uniwersytecie Jagiellońskim
w oparciu o rozprawę Pojęcia i teorie
chemii. W roku akademickim 1904/1905
zaczął na Uniwersytecie Jagiellońskim
prowadzić wykłady. Wśród zagadnień
chemii fizycznej omawianych przez
Brunera w toku wykładów były: termochemia, elektrochemia, teoria pomiarów
fizykochemicznych, dynamika reakcji
związków organicznych, kataliza, kinetyka
chemiczna, historia teorii chemicznych,
ciała promieniotwórcze. Zorganizował
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również w roku akademickim 1908/1909
pierwsze ćwiczenia z chemii fizycznej dla
studentów.
Profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego został Bruner
mianowany w roku 1907, przy czym
stanowisko jego jako asystenta pozostało niezmienione. Nie wpłynęło to na
zmianę i poprawę jego warunków pracy
badawczej. W dalszym ciągu korzystał ze
skromnych pomieszczeń wydzielonych
do jego dyspozycji w Zakładzie Chemii
Organicznej przy ul. Jagiellońskiej 22.
W roku 1910, po ustąpieniu prof.
Schramma, nastąpiła reorganizacja
II Zakładu Chemicznego: jego kierownictwo objął w roku 1911 Karol Dziewoński,
natomiast Bruner został kierownikiem samodzielnej pracowni chemii fizycznej tzw.
II Oddziału. Powstanie i zorganizowanie
nowego oddziału oraz niezwykle ożywioną działalność naukowo-badawczą w dziedzinie chemii fizycznej zawdzięczał Uniwersytet Jagielloński wyłącznie staraniom
i inicjatywie prof. Brunera. Nowy oddział
uzyskał również oddzielne pomieszczenia,
co było możliwe w chwili ukończenia
budowy Collegium Agronomicum, do
którego przeniósł swój zakład profesor
chemii rolnej Emil Godlewski, zwalniając
dotychczas zajmowane pomieszczenia
w Collegium Iuridicum, starym, gotyckim
budynku przy ul. Grodzkiej 53. W swoim
oddziale Bruner kontynuował badania fizykochemiczne i począwszy od roku 1911,
w kronikach UJ notowano bibliografię
publikacji Brunera i jego współpracowników pod nagłówkiem „Zakład Chemii
Fizycznej pod kierunkiem prof. dr. L.
Brunera”. Również Bruner prace swoje
sygnował: „Pracownia Chemii Fizycznej
UJ” lub po niemiecku „PhysikalischChemisches Institut der Jagiellonischen
Universität” albo „Krakau PhysikalischChemisches Universität-Laboratorium”.
Rok 1911 należy zatem przyjąć jako datę
powstania pierwszego zakładu chemii
fizycznej na ziemiach polskich.
Ludwik Bruner zgrupował wokół siebie liczne grono uczniów i współpracowników oraz zorganizował tętniący życiem
naukowym twórczy ośrodek chemii fizycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, który
Wojciech Świętosławski nazwał „szkołą
profesorów chemii”. Wielu bowiem
spośród nich objęło katedry na wyższych
uczelniach polskich. Należeli do nich:
Edward Bekier, Marian Hłasko, profesor
chemii nieorganicznej, Antoni Gałecki,

Stanisław Glixelli i Józef Zawadzki.
Współpracownicy Brunera wykonywali
w latach 1907–1913 pod jego kierunkiem
prace doktorskie lub habilitacyjne.
Profesor Bruner, niestety, krótko
kierował zorganizowanym przez siebie
zakładem. Zmarł niespodziewanie w pełni
sił twórczych 5 grudnia 1913 roku. Jego
dorobek naukowy uzyskany w czasie pracy
na Uniwersytecie Jagiellońskim jest bardzo bogaty. Można w nim znaleźć, między
innymi, badania nad kinetyką procesów
w układach jednorodnych i niejednorodnych, badania z dziedziny elektrochemii,
fotochemii i radiochemii.
Ludwik Bruner był człowiekiem o wybitnej inteligencji. Odznaczał się wielką
pracowitością, dzięki czemu, pomimo
krótkiego życia, dokonał bardzo wiele.
Nie ograniczał się tylko do nauk ścisłych.
Pod pseudonimem Jan Sten pisał poezje,
nowele, studia literackie i krytyki. Redagował miesięcznik literacko-społeczny
„Krytyka”, dokonał przekładów powieści
Anatola France’a.
Duże zasługi położył Bruner jako autor
podręczników chemicznych dla szkół średnich i wyższych. Napisał wspólnie z Tołłoczką Chemię nieorganiczną i Chemię
organiczną. Był redaktorem tłumaczenia
Chemii analitycznej ilościowej Treadwella i Podręcznika analizy chemicznej
ilościowej Schramma. Napisał Ćwiczenia chemiczne i Zasady chemii oraz Rys
rozwoju fizyki. Przetłumaczył kilka dzieł
kosmogonicznych Arrheniusa i wiele innych książek. Zachęcał swoich uczniów do
opracowywania referatów i odczytów seminaryjnych, które były później ogłaszane
na łamach „Wszechświata” i „Kosmosu”.
Z perspektywy lat minionych od czasów
powstania Zakładu Chemii Fizycznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze
łatwiej można dostrzec ogromne znaczenie i zasługi prof. Brunera dla rozwoju
i rozszerzenia wiedzy fizykochemicznej
w Polsce – dzięki pracom grona jego
uczniów, którzy badania fizykochemiczne kontynuowali w różnych ośrodkach
w kraju.
Po śmierci prof. Brunera grono profesorów Wydziału Filozoficznego UJ
zaproponowało na kierownika Zakładu
Chemii Fizycznej i Farmaceutycznej dr.
Jana Zawidzkiego – profesora chemii
ogólnej Akademii Rolniczej w Dublanach. Wybuch pierwszej wojny światowej
pokrzyżował te plany. Zakład był nieczynny, gdyż w całości został zajęty dla

celów wojskowych. Opiekę nad Zakładem
sprawował prof. Karol Dziewoński, a następnie, krótko, prof. Tadeusz Estreicher.
Wykłady z chemii fizycznej podjął w roku
akademickim 1915/1916 współpracownik
Ludwika Brunera doc. Antoni Gałecki,
korzystając najpierw z gościny Zakładu
Fizyki u prof. Mariana Smoluchowskiego, a następnie Zakładu Chemii Rolnej
UJ u prof. Emila Godlewskiego. Dopiero
w roku 1920 doszło do obsadzenia stanowiska po prof. Brunerze. Kierownikiem
został Bohdan Szyszkowski, wychowanek i docent Uniwersytetu Kijowskiego
im. św. Włodzimierza, współpracownik
Arrheniusa. Wtedy to również oficjalnie
została utworzona Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii, jako III Zakład
Chemiczny UJ.
Profesor Bohdan Szyszkowski (1873–
1931) studiował najpierw na Uniwersytecie w Odessie, a później w Kijowie. Stopnie naukowe magistra, doktora i docenta
uzyskał w Uniwersytecie Kijowskim i jako
stypendysta tego Uniwersytetu studiował
w Lipsku u prof. Ostwalda, w Londynie
u prof. Williama Ramsaya, w Manchesterze u prof. Rutheforda i w Szwecji
u prof. Arrheniusa. W latach 1907–1919
wykładał na Uniwersytecie i Politechnice
w Kijowie, pełniąc obowiązki asystenta
chemii i elektrochemii tych dwóch uczelni.
Katedrą Chemii Fizycznej i Elektrochemii
UJ kierował Szyszkowski do czasu swojej śmierci w roku 1931. Był też od roku
1922 profesorem kontraktowym Akademii
Górniczej. Prowadził badania naukowe
z dziedziny elektrochemii i fizykochemii
roztworów elektrolitów słabych i mocnych. Osiągnięciem, które przyniosło mu
najwięcej rozgłosu, było sformułowanie
empirycznego równania wiążącego napięcie powierzchniowe roztworu substancji
powierzchniowo czynnej z jej stężeniem.
Równanie to znane jest w nauce pod nazwą
równania Szyszkowskiego. W dorobku
naukowym uczonego znajdują się również
prace filozoficzno-naukowe. Szyszkowski
należał do tych polskich naukowców,
których prace, ze względu na swą aktualność, znalazły żywy oddźwięk w nauce
światowej.
W roku 1932 kierownictwo Zakładu
Chemii Fizycznej i Elektrochemii objął
wychowanek UJ prof. Bogdan Kamieński. Urodził się w 1897 roku w Oświęcimiu. Po ukończeniu szkoły średniej
został wcielony do wojska i w okresie
pierwszej wojny światowej uczestniczył

w walkach na froncie włoskim. Po zwolnieniu z wojska podjął studia chemiczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku
1920 został asystentem Katedry Chemii
Nieorganicznej, kierowanej przez prof.
Tadeusza Estreichera. Stopień naukowy
doktora filozofii uzyskał na UJ w roku
1924. Następnie podjął pracę w przemyśle.
W roku 1926 powrócił do pracy naukowej
na Uniwersytecie Jagiellońskim jako
starszy asystent prof. Bohdana Szyszkowskiego w Katedrze Chemii Fizycznej
i Elektrochemii. W latach 1928–1929
przebywał w Sir William Ramsay Laboratory w Londynie w pracowni prof. F.G.
Donnana. Habilitował się w roku 1929.
W latach 1929–1932 został profesorem
chemii fizycznej Politechniki Lwowskiej.
We wrześniu 1932 roku objął stanowisko
profesora chemii fizycznej i kierownika
Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii
UJ, na którym pozostał do roku 1967, do
czasu przejścia na emeryturę. W okresie
od 6 listopada 1939 do 9 lutego 1940 jako
uczestnik Sonderaktion Krakau przebywał
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. W czasie okupacji hitlerowskiej
(1941–1944) pracował jako nauczyciel
w Państwowej Szkole dla Chemotechników w Krakowie, brał również udział
w nauczaniu na Tajnym Uniwersytecie.
Był członkiem i sekretarzem III Wydziału
PAU, członkiem rzeczywistym PAN, a w
latach 1966–1968 wiceprezesem tej instytucji, w latach 1947–1952 dziekanem
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
UJ, wieloletnim redaktorem „Zeszytów
Naukowych UJ”, serii „Prace Chemiczne”.
Swoją wiedzą i doświadczeniem służył
jako członek wielu radom naukowym
takich instytucji, jak Instytut Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej, Instytut
Technologii Nafty, Instytut Ekspertyz
Sądowych w Krakowie, Instytut Farb
i Lakierów w Gliwicach.
Po objęciu kierownictwa III Zakładu
prof. Kamieński skupił wokół siebie grupę
zdolnych i zapalonych badaczy; byli nimi
Jan Inglot, Aleksander Kotliński, Włodzimierz Gosławski, Bronisław Zapiór,
Andrzej Waksmundzki, Ludwik Chromy.
Prowadzone badania naukowe dotyczyły
w głównej mierze zjawisk występujących
na granicach faz, a w szczególności na
granicy dielektryk–roztwór. Już wówczas
stworzył Kamieński trwałe podwaliny pod
polską szkołę fizykochemii powierzchni.
Głównym nurtem prac prof. Kamieńskiego
oraz jego współpracowników i uczniów

stały się zagadnienia związane z własnościami granicy faz woda–powietrze
oraz granicy faz ciecz–dielektryk stały,
a później także adsorpcja i elektrochemia
granic międzyfazowych ze szczególnym
uwzględnieniem elektrycznego potencjału
powierzchniowego. Był jednym z pierwszych, który wskazał na rolę zjawisk elektrycznych w chemii powierzchni i potrzebę
takich badań w procesach adsorpcji, flotacji, chromatografii i emulgacji. Dużo uwagi poświęcił również zastosowaniu metod
elektrometrycznych do detekcji substancji
rozdzielanych metodami chromatografii
cieczowej i gazowej. Do tego celu zbudował specjalne mikroogniwo, nazwane
później „nosem elektrycznym” lub mikroogniwem adsorpcyjnym Kamieńskiego,
analiza adsorpcyjna zaś wykorzystująca
to ogniwo zyskała nazwę chromatografii
potencjometrycznej.
W okresie powojennym Kamieński
miał liczną grupę współpracowników,
był promotorem ich prac doktorskich,
niektórzy z nich również uzyskali stopnie doktora habilitowanego (B. Zapiór,
K. Gumiński, B. Waligóra, J. Janikowa,
A. Pomianowski).
W okresie drugiej wojny światowej
Zakład Chemii Fizycznej był nieczynny.
W roku 1945, natychmiast po wyzwoleniu Krakowa, prof. Kamieński z pełnym
zapałem zajął się uruchomieniem znajdującego się przy ul. Grodzkiej 53 całkowicie zniszczonego zakładu. Organizował
warsztat pracy naukowej i dydaktycznej,
dobierał i kształcił kadrę naukową. Z jego

Prof. Bogdan Kamieński

ALMA MATER nr 136

93

Prof. Bolesław Waligóra

inicjatywy i jego staraniem została zatwierdzona budowa obecnego gmachu
chemii UJ. Rozpoczętą w roku 1947 budowę zakończono w 1952 roku. W nowym
gmachu, zwanym Collegium Chemicum,
znajdującym się przy ówczesnej ul.
Krupniczej nr 41 (obecnie ul. Ingardena
3), znalazły miejsce wszystkie katedry
chemiczne, w tym również Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii, zajmując
część pomieszczeń pierwszego i drugiego
piętra w skrzydle zachodnim, w którym
pozostaje do dnia dzisiejszego.
Dostrzegając ogromne znaczenie
zjawisk powierzchniowych w różnych
dys-cyplinach przyrodniczych, w 1954
roku prof. Kamieński zorganizował
w Krakowie odrębny Zakład Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych jako
filię Instytutu Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie. Z zakładu tego powstał
obecny Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN, którego kierownictwo
objął prof. Jerzy Haber.
W okresie powojennym, za kierownictwa prof. Kamieńskiego, prócz badań
naukowych w Katedrze Chemii Fizycznej
i Elektrochemii prowadzone były, przez
samego profesora lub jego asystentów,
zajęcia dydaktyczne z chemii fizycznej
i chemii koloidów (wykłady kursowe
i monograficzne, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria i konwersatoria, prace
magisterskie). Wychodząc naprzeciw
potrzebom studentów, napisał podręcznik Elementy chemii fizycznej (Warszawa
1947) oraz był przewodniczącym komitetu redakcyjnego i autorem jednego z roz-
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działów podręcznika Chemia fizyczna
(Warszawa 1963).
W latach 60. nastąpił dalszy rozwój
Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii –
utworzono w niej dwa nowe zakłady:
w roku 1964 Zakład Chemii Koloidów, a w
1966 – Zakład Fizyki Chemicznej. Kierownictwo Zakładu Chemii Koloidów objął
ówczesny docent Bolesław Waligóra, zaś
na kierownika Zakładu Fizyki Chemicznej
powołano docent Janinę Janikową.
W latach 1968 i 1969 nastąpiły na Uniwersytecie Jagiellońskim głębokie zmiany
organizacyjne. Na wydziałach tworzono
instytuty kierunkowe, katedry zamieniano
na zakłady. W istniejącym już wcześniej
Instytucie Chemii UJ również zamieniono
katedry na zakłady o tej samej nazwie.
Po przejściu prof. Kamieńskiego na
emeryturę Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii znalazł się pod opieką prof.
Adama Bielańskiego. Do zakładu tego
w roku 1970 dołączono Zakład Chemii
Koloidów i na kierownika tej połączonej
placówki naukowej powołano prof. Bolesława Waligórę.
Profesor Bolesław Waligóra urodził się
7 września 1919 roku w Krakowie. W latach
1945–1948 studiował chemię na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym UJ, uzyskując stopień magistra. Doktoryzował się
również na Uniwersytecie Jagiellońskim, na
ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii. Habilitował się w roku 1963 także
na UJ, uzyskując stopień naukowy doktora
habilitowanego na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy
habilitacyjnej zatytułowanej Kolumnowa
elektroforeza niektórych cukrów w ośrodkach stabilizowanych.
Profesor Waligóra od 1951 roku do
swojej śmierci w roku 2009 był związany
z Zakładem Chemii Fizycznej i Elektrochemii, w którym zajmował kolejno stanowiska starszego asystenta, adiunkta, docenta
i – od roku 1971 – profesora. Kierownikiem
Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii
był bez przerwy od pierwszego powołania
w roku 1970 do roku 1989, czyli do czasu
przejścia na emeryturę. Później także aktywnie uczestniczył w działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej Zakładu
i Wydziału Chemii UJ. Prócz kierowania
Zakładem Chemii Fizycznej i Elektrochemii, pełnił inne bardzo odpowiedzialne
funkcje. Najpierw był prodziekanem, a w
latach 1969–1972 dziekanem Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii UJ; w latach
1975–1977 dyrektorem Instytutu Chemii

UJ, w latach 1979–1981 przewodniczącym
Rady Naukowej tego Instytutu. Swoimi
radami i doświadczeniem naukowym służył także innym radom naukowym, będąc
członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Nafty oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W latach 1959–1961,
jeszcze jako ówczesny adiunkt katedry,
przebywał na stażu naukowym w Instytucie
Biochemii Uniwersytetu w Uppsali, którego kierownikiem był laureat Nagrody Nobla
prof. Arne Tiselius. Staż ten finansowany
był przez Fundację Rockefellera.
Całokształt działalności naukowej prof.
Bolesława Waligóry na Uniwersytecie
Jagiellońskim można podzielić na cztery,
wiążące się z sobą, grupy badań: własności
mikroelektrod adsorpcyjnych, badań w zakresie chromatografii potencjometrycznej
i elektroforezy, badań własności filmów
adsorpcyjnych i badań o charakterze utylitarnym, prowadzonych w ramach współpracy z jednostkami spoza Uniwersytetu,
na przykład z zakresu spektroskopii polimerów, dotyczące tworzyw sztucznych –
współpraca z Zakładami Chemicznymi
w Oświęcimiu, z zakresu elektrorafinacji
miedzi i odzysku srebra – współpraca
z Hutą Szopienice i Hutą Głogów, z zakresu
optymalizacji jakości paliw silnikowych
i olejów – współpraca z Instytutem Technologii Nafty, z zakresu metod rozdzielania
mieszanin – współpraca z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Duże zasługi ma prof. Waligóra
w kształceniu młodej kadry naukowej. Był
promotorem w 21 zakończonych przewodach doktorskich. W tym czasie również
habilitowało się w Zakładzie Chemii
Fizycznej i Elektrochemii pięciu pracowników: dr Jan Najbar, dr Maria Paluch,
dr Marek Wójcik, dr Maria Nowakowska
i dr Tadeusz Dąbroś. Ponadto corocznie
około 15 studentów uzyskiwało stopień
magistra chemii. Wielu spośród nich było
później słuchaczami studiów doktoranckich.
Profesor Waligóra wspólnie ze współpracownikami opracował cztery skrypty
do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu
chemii fizycznej. Jego staraniem zostały po
roku 1975 zreorganizowane i wyposażone
w nową aparaturę pracownie do ćwiczeń
kursowych i specjalizacyjnych z chemii
fizycznej.
Intensywna działalność naukowa zakładu i stale zwiększająca się młoda kadra
naukowa sprzyjały rozwojowi najpierw nieformalnych grup badawczych zajmujących

się określoną tematyką, a później zespołów
badawczych. Profesor Waligóra utworzył
w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii cztery zespoły naukowe (fizykochemii
powierzchni, badań elektrochemicznych,
badań fotochemicznych i luminescencyjnych, spektroskopii molekularnej i badań
makromolekularnych).
Kierownictwo tych zespołów przekazywał sukcesywnie habilitowanym lub
doświadczonym pracownikom Zakładu
Chemii Fizycznej i Elektrochemii.
Po odejściu w roku 1989 prof. Waligóry na emeryturę kierownictwo Zakładu
Chemii Fizycznej i Elektrochemii zostało
powierzone prof. Janowi Najbarowi, który
pełnił tę funkcję do końca roku 1991, zaś od
roku 1992 do 2006 kierownikiem zakładu
była prof. Maria Paluch. Po jej przejściu
na emeryturę kierownictwo objęła prof.
Maria Nowakowska, która pełni tę funkcję
do chwili obecnej.
Działalność naukowa Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii, w skład
której wchodzą badania naukowe, prace
magisterskie, doktorskie i habilitacyjne,
realizowana jest obecnie w sześciu zespołach badawczych pod bezpośrednią opieką
kierowników tych zespołów. I tak:
• Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych utworzony został w roku
1979. Jego kierownikiem był prof. Jan Najbar, a obecnie jest dr hab. Andrzej Turek.
Prowadzone badania dotyczyły początkowo
luminescencji związków organicznych
i wpływu obecności ciężkiego atomu na
przejścia promieniste i bezpromieniste.
Z czasem podjęto badania procesów przeniesienia elektronu, ultraszybkich procesów i laserowo indukowanej fluorescencji
cząsteczek schłodzonych w wiązkach
molekularnych oraz zastosowań metod analizy faktorowej w badaniach spektralnych
układów wieloskładnikowych.
• Zespół Elektrochemii powstał w roku
1970. Od roku 1992 kieruje nim prof. Marian Jaskuła. Działalność naukowa zespołu
koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą elektrolizą metali
nieżelaznych i kinetyki procesów elektrodowych. W ostatnich latach podejmowane
są nowe wyzwania badawcze z zakresu
nanotechnologii i nowoczesnej inżynierii
materiałowej.
• Zespół Spektroskopii Molekularnej
(który początkowo wchodził w skład Zespołu Spektroskopii Molekularnej i Badań
Makromolekularnych) kierowany jest od
1981 roku przez prof. Marka Wójcika.

W zespole tym prowadzone są teoretyczne
i doświadczalne badania spektroskopowe
układów z wiązaniami wodorowymi.
Głównym obszarem zainteresowań są
widma oscylacyjne układów z wiązaniami
wodorowymi oraz badania teoretyczne
procesu wielowymiarowego tunelowania
protonu. Część eksperymentalna polega na pomiarze widm absorpcyjnych
w podczerwieni i widm ramanowskich,
część teoretyczna obejmuje obliczenia ab
initio, konstrukcję modeli teoretycznych
sprzężeń oscylacyjnych oraz modelowanie
teoretyczne widm oscylacyjnych układów
z wiązaniami wodorowymi oraz efektów
spektroskopowych związanych z procesem
tunelowania protonu.
• Zespół Nanotechnologii Polimerów
i Biomateriałów powstał na bazie uprzednio funkcjonującego Zespołu Fotochemii
i Spektroskopii Polimerów, który z kolei
wydzielił się w 1998 roku z Zespołu
Spektroskopii Molekularnej i Badań Makromolekularnych. Zespołem tym kieruje
prof. Maria Nowakowska. Prowadzone są
w nim badania nad nowymi materiałami
polimerowymi i hybrydowymi, potencjalnie użytecznymi w różnych obszarach nanotechnologii, fotokatalizy i biomedycyny.
Materiały te otrzymywane są w postaci
dobrze zdefiniowanych nanostruktur (nanocząstek, nanosfer, nanokapsuł), mikrostruktur (mikrosfer, mikrokapsuł) oraz
filmów. Przedmiotem badań są zarówno
polimery syntetyczne, jak i naturalne.
• Zespół Fizykochemii Powierzchni
powstał w roku 1970 i wyrósł ze szkoły
fizykochemii powierzchni stworzonej na
Uniwersytecie Jagiellońskim przez prof.
Bogdana Kamieńskiego. Kieruje nim od
roku 1981 prof. Maria Paluch. Prowadzone
są badania właściwości warstw adsorpcyjnych i struktury roztworów wodnych
surfaktantów i ich mieszanin, mające
na celu określenie składu i wzajemnych
oddziaływań pomiędzy składnikami
w zaadsorbowanych monowarstwach i w
mieszanych micelach. Ponadto prowadzone są badania właściwości modelowych
błon komórkowych – monowarstw Langmuira wytworzonych z różnych lipidów
(fosfolipidów, glikolipidów, steroli i fitohormonów).
• Zespół Femtochemii powstał w 1998
roku – został założony przez dr hab.
Włodzimierza Jarzębę. Docent Jarzęba
uruchomił impulsowy laser femtosekundowy, bazując na swoich doświadczeniach
pozyskanych podczas stażu postdoktor-

skiego w grupie prof. Paula Barbary na
Uniwersytecie w Minneapolis (USA).
Tematyką badań prowadzonych przez
doc. Jarzębę były ultraszybkie procesy
fotofizyczne w układach z przeniesieniem
ładunku. Przedwczesna śmierć dr. hab.
Włodzimierza Jarzęby w roku 2004 przerwała te badania. Obecnie tematyka prac
zespołu, którym kieruje dr hab. Marek
Mac, obejmuje badanie fotofizycznych
właściwości układów azaaromatycznych
oraz równowag kwasowo-zasadowych
w tych układach.
Działalność dydaktyczna zakładu
sprowadza się do prowadzenia różnego rodzaju zajęć kursowych i specjalizacyjnych
z chemii fizycznej (wykłady, ćwiczenia
laboratoryjne i rachunkowe, seminaria) dla
kierunków chemia, ochrona środowiska,
inżynieria materiałowa, biotechnologia,
biologia dla doktorantów i dla nauczycieli
na studiach podyplomowych.

Maria Paluch
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SKARBY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Globus Jagielloński i globus Bylicy w czasie okupacji niemieckiej

Z

okazji 600-lecia odnowienia Akademii
Krakowskiej Muzeum Uniwersyteckie zorganizowało wystawę, która zebrała
i pokazała w jednym miejscu obiekty
zasługujące na miano skarbów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początku zbiorów
Muzeum można upatrywać w darze,
jaki przekazał Uniwersytetowi Marcin
Bylica z Olkusza. Dar ten obejmował
instrumentarium, w tym globus nieba,
i zbiór ksiąg. W Conclusiones Uniwersytetu czytamy pod datą 1494 rok, że
10 września zwołano profesorów ad
videnda instrumenta astronomica aenea
missa ex Hungaria per mgrum Martinum
de Ilkusch plebanimi Budensem1.
Dzisiaj w przeszklonym sejfie skarbca
Uniwersytetu obok insygniów rektorskich
eksponowany jest jeden z najcenniejszych
zabytków – Globus Jagielloński.

Globus Jagielloński
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Lata okupacji niemieckiej
sprowadziły zagrożenie dla wielu
skarbów Uniwersytetu, w tym
także dla tych dwóch globusów.
Podczas wojny o ich bezpieczeństwo troszczyła się, między
innymi, doc. dr hab. Jadwiga
Schoen.
Kiedy w wyniku Sonderaktion Krakau profesorowie
chemii: Karol Dziewoński,
Tadeusz Estreicher, Bogdan
Kamieński, Jan Kozak i docent
Jan Moszew, zostali uwięzieni
w obozach koncentracyjnych,
opiekę nad zakładami chemii
w gmachu przy ul. Olszewskiego 2 z polecenia rektora Uniwersytetu prof. Władysława Szafera
sprawowała dr Jadwiga Schoen.
Pewnego wieczoru, wkrótce
po aresztowaniu profesorów,
w budynku chemii zjawił się
oficer niemiecki z zapytaniem
o miejsce przechowywania Globusa
Jagiellońskiego, który jeszcze przed wybuchem wojny widział na wystawie nauk
przyrodniczych w sali refektarzowej. Dla
dr Jadwigi Schoen wizyta ta była ostrzeżeniem przed możliwością grabieży przez
Niemców cennego zabytku. Nie zdradzając, że wie cokolwiek na jego temat, natychmiast po odejściu oficera udała się do
żony prof. Estreichera, która przekazała
jej klucze do szaf w gabinecie profesora
w Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
Wraz z córką w jednej z szuflad znalazły globus, który dr Schoen przeniosła
schowany w teczce do swoich kuzynów
mieszkających przy ul. Wiślnej, skąd po
kilku dniach zabrała go do swojego domu
znajdującego się przy ul. Biskupiej 10.
Wydawało się, że tam globus będzie
mógł bezpiecznie doczekać końca wojny.
Jednak po pewnym czasie wieczorem do
domu dr Jadwigi Schoen przyszedł doc.
Schwarz z Generalnego Gubernatorstwa
w towarzystwie Pietrasa, pracownika Bi-

Globus Bylicy

blioteki Jagiellońskiej. Znowu padło pytanie o miejsce przechowywania Globusa
Jagiellońskiego. – Z całym opanowaniem
odpowiedziałam, że nie wiem i że najlepiej, jeśli z nimi pojadę do Zakładu na
Olszewskiego i tam go poszukamy – pisze
w swoich wspomnieniach doc. Jadwiga
Schoen2. Podczas gdy samochód oddalał
się w stronę Uniwersytetu, z mieszkania
przy ul. Biskupiej tylnymi schodami wyszła siostra dr Schoen z globusem, który
zaniosła do państwa Kostków, mieszkających przy ul. Kopernika. Tam został
on ukryty na strychu. W tym samym
czasie w Zakładzie Chemii Organicznej
dr Schoen najpierw poprosiła, by dokładnie opisać jej globus, a następnie udała, że
przypomina sobie, jakoby globus został
wysłany na wystawę do Pittsburgha (nie
dodała, że wysłano kopię, a nie oryginał).
Jej wersję niespodziewanie potwierdził
pan Pietras, który zapewne zorientował
się w prowadzonej przez nią niebezpiecznej grze. Tak zakończyła się ostatnia pró-

ba poszukiwań Globusa Jagiellońskiego
przez Niemców. Jednak zaostrzające się
represje okupanta przeprowadzającego
błyskawiczne eksmisje Polaków z mieszkań mogły ponownie narazić globus na
ryzyko odkrycia. Należało znaleźć dla
niego bezpieczniejszą kryjówkę. Zabrałam globus z ul. Kopernika na Olszewskiego i tam razem z naszym laborantem
Czesławem Halińskim wstawiliśmy szafę
we wnęce muru w Sali Refektarzowej,
włożyliśmy do niej zawinięty Globus
i założyli innymi aparatami. Na wnękę
zasunęliśmy większą ciężką szafę, która
całkowicie zasłoniła wnękę – tak opisała
kolejny etap peregrynacji globusa doc.
Schoen.

Globus Bylicy został ukryty pod salą
amfiteatralną.
Po załamaniu się ofensywy niemieckiej
i wycofaniu się Niemców z Kijowa i Lwowa w budynku chemii został ulokowany
Ost Institut, wraz z chemikaliami, aparaturą, a nawet meblami przywiezionymi ze
Wschodu. W tej sytuacji postanowiono
przenieść oba przechowywane skarby.
Niebawem nadarzyła się dobra ku temu
sposobność. Wykorzystano okazję, że
w tym samym czasie zbiory Biblioteki
Jagiellońskiej były przewożone do nowego gmachu. Paczkę z globusem Bylicy
na ręcznym wózku przewiozła dr Schoen
z pomocą Czesława Halińskiego na ul.
św. Anny, skąd wraz z książkami dotarła

do nowego gmachu Biblioteki. Globus
Jagielloński przeniosła dr Schoen i oddała
osobiście dyrektorowi Biblioteki Jagiellońskiej Edwardowi Kuntzemu, pod którego
opieką pozostawał do końca wojny.
Podziwiając zgromadzone w Collegium Maius skarby Uniwersytetu, warto
pamiętać, że najcenniejszym skarbem
Uniwersytetu są wszyscy jego studenci
i pracownicy.

Barbara Rys
1

2

K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Średnie wieki i odrodzenie. Z wstępem o Uniwersytecie,
z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem
J. Filipowskiego, Kraków, 1900, t. II, s. 310.
J. Schoen, Globus Jagielloński w czasie okupacji niemieckiej
1939–1945; wspomnienia napisane na prośbę prof. Wandy Żankowskiej-Jasińskiej, listopad 1973.

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
PO 140 LATACH
O

statnie lata XVII i pierwsza połowa
XIX wieku były okresem ustalania
się podstawowych praw chemii. Uwaga
uczonych zwracała się w tym czasie przede
wszystkim na stosunki ilościowe, w jakich
łączą się pierwiastki w związkach chemicznych. Wyjaśnienia prawa zachowania
masy, prawa stosunków stałych oraz prawa
stosunków wielokrotnych dostarczała teoria atomowa Johna Daltona (1766–1844),
profesora matematyki i filozofii naturalnej
w New College w Manchesterze, rozwijana
przez niego od około 1803 roku i omówiona przez Thomasa Thomsona w 1807 roku
w trzecim wydaniu jego książki System
of Chemistry, a następnie przez samego
Daltona w 1808 roku w jego New System
of Chemical Philosophy. Badania składu
substancji chemicznych doprowadziły
w tym czasie do określania równoważników chemicznych oraz do wyznaczania
„względnych ciężarów atomowych”, odniesionych do określonej ilości pierwiastka
przyjętego za standard, na przykład do

tlenu. William Prout, lekarz praktykujący
w Londynie, wskazał w dwóch pracach
opublikowanych w 1815 i 1816 roku, że
tak pojęte ciężary atomowe odniesione do
wodoru przyjmują najczęściej wartości
bliskie liczbom całkowitym. Sugerował on
równocześnie na tej podstawie, że wodór
stanowi pierwotną substancję, z której powstają inne pierwiastki. Hipoteza Prouta,
krytykowana między innymi przez Jönsa
Jacoba Berzeliusa, nie odegrała większej
roli w następnych latach. Została jednak –
przypomniana w XX wieku – po odkryciu
izotopów oraz stwierdzeniu, że na masę
danego nuklidu składa się suma mas
protonów i neutronów obecnych w jądrze
atomowym i tylko nieznacznie różniących
się masą.
W pierwszej połowie XIX wieku
podejmowano próby powiązania właściwości chemicznych pierwiastków z ich
ciężarem atomowym. W 1816 roku Johann
Wolfgang Döbereiner, profesor chemii na
Uniwersytecie w Jenie i nauczyciel chemii

Goethego, wskazał na istnienie „triad”
– trójek pierwiastków o zbliżonych do
siebie właściwościach, jak chlor, brom, jod
lub wapń, stront i bar, charakteryzujących
się tym, że ciężar atomowy środkowego
pierwiastka w szeregu jest bliski średniej
wartości ciężarów atomowych pierwiastków na pozycjach skrajnych. W 1862 roku
francuski geolog i mineralog Alexandre de
Chancourtois ułożył pierwiastki według
rosnącego ciężaru atomowego na spirali
w ten sposób, że pierwiastki o podobnych
właściwościach chemicznych zajmowały
pozycje na liniach pionowych, co niewątpliwie wskazywało na pewną okresowość
właściwości pierwiastków uszeregowanych według ich ciężaru atomowego.
Wkrótce potem, w 1863 i 1864 roku,
londyński chemik John Newlands opublikował serię prac, w której pierwiastki
szeregował, podobnie jak jego poprzednik,
według rosnącego ciężaru atomowego
i wskazywał, że co ósmy pierwiastek
w tym szeregu miał podobne właściwości
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Układ okresowy pierwiastków w swojej pierwotnej postaci wg publikacji Mendelejewa
w „Zeitschrift für Chemie” w 1869 r.

chemiczne, co nazwał prawem oktaw,
przypominającym skalę muzyczną.
Uszeregowanie pierwiastków według
rosnącego ciężaru atomowego oraz właściwości chemicznych zastosował Dymitr
Mendelejew, proponując w 1869 roku swój
układ periodyczny pierwiastków. Mendelejew urodził się w 1834 roku w Tobolsku
na Syberii, jako czternaste dziecko w wielodzietnej rodzinie. Jego ojciec, dyrektor
gimnazjum, stracił wzrok i przedwcześnie zmarł. Rodzinę utrzymywała matka
prowadząca hutę szkła. Po pożarze huty
w 1848 roku matka z najmłodszym synem
przeniosła się do Moskwy z zamiarem
umożliwienia mu studiów uniwersyteckich. Okazało się jednak, że jako stały
mieszkaniec Syberii Dymitr nie może być
przyjęty na uniwersytet ze względu na
obowiązujące przepisy. Dopiero w 1850
roku uzyskał stypendium, które umożliwiło mu studia w Głównym Instytucie
Pedagogicznym w Sankt Petersburgu.
W Instytucie Mendelejew słuchał wykładów chemii prowadzonych przez Aleksandra Woskreseńskiego, który skłonił go do
zajęcia się właściwościami pierwiastków
oraz izomorfizmem związków chemicznych. Po ukończeniu studiów Mendelejew
pracował przez kilka lat jako nauczyciel
szkolny w Odessie. Zaoszczędzone środki
pozwoliły mu na powrót do Sankt Peters-
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burga celem uzyskania kolejnego stopnia
naukowego. W tym czasie był też wykładowcą chemii i fizyki na uniwersytecie.
W 1859 roku uzyskał stypendium rządowe na dwuletnie studia zagraniczne, co
umożliwiło mu pobyt w Paryżu, następnie
w Heidelbergu, a także udział w kongresie
chemicznym w Karlsruhe.
Po powrocie do Sankt Petersburga
Mendelejew został profesorem chemii
H
1.01
Li
6,94
Na
23,0
K
39,1
Cu
63,5
Rb
85,5
Ag
108
Ce
133
Au
197

Be
9,01
Mg
24,3
Ca
40,1
Zn
65,4
Sr
87,6
Cd
112
Ba
137
Hg
201

B
10,8
Al
27,0

Y
88,9
In
115
La
139
Ti
204

C
12,0
Si
28,1
Ti
47,9

Zr
91,2
Sn
119

Pb
207
Th
232

N
14,0
P
31,0
V
50,9
As
74,9
Nb
92,9
Sb
122
Ta
181
Bi
209

technicznej w Instytucie Technologicznym oraz profesorem chemii ogólnej
na uniwersytecie. Prowadząc wykłady
z chemii nieorganicznej, Mendelejew stanął wobec problemu usystematyzowania
pierwiastków. Z braku wyraźnego wzoru
podjął on własne rozważania nad tym
problemem. Często wspomina się, że przygotował sobie karty z nazwami podówczas
znanych pierwiastków, zawierające charakterystykę ich właściwości fizycznych
i chemicznych. Układał te karty na różne
sposoby, szukając korelacji pomiędzy tymi
właściwościami.
W wyniku żmudnych poszukiwań
stwierdził, że przy ułożeniu kart według
wzrastającego ciężaru atomowego podobne właściwości chemiczne pojawiają
się w pewnych odstępach, na przykład co
ósmy pierwiastek, a następnie co osiemnasty. Dla uzyskania takiego uporządkowania Mendelejew pozostawił niektóre
miejsca puste, przyjmując, że znajdą się
tam pierwiastki istniejące w przyrodzie,
ale jeszcze nieodkryte. W niektórych miejscach szeregu zmienił kolejność, kładąc
na przykład nikiel przed kobaltem i tellur
przed jodem. W takich przypadkach dawał
pierwszeństwo podobieństwu właściwości
chemicznych, pomijając kolejność wynikającą z wartości ciężarów atomowych.
Przy zachowaniu porządku pierwiastków
włożył je w kolumny pionowe stojące
równolegle do siebie, tak jak to przedstawia rysunek (il. 1) pochodzący z jego
publikacji w „Zeitschrift für Chemie”.
Przy takim ułożeniu symboli pierwiast-

O
16,0
S
32,1
Cr
52,0
Se
79,0
Mo
95,9
Te
128
W
184

F
19,0
Cl
35,5
Mn
54,9
Br
79,9

Fe
55,9

Co
58,9

Ni
58,7

Ru
101

Rh
103

Pd
106

Os
194

Ir
192

Pt
195

I
127

U
238

Układ okresowy pierwiastków używany w drugiej połowie XIX w. Puste prostokąty oznaczają pierwiastki
jeszcze nieznane za czasów Mendelejewa

GERMAN
gęstość (g/cm3)
temp. topnienia (oC)
wartościowość
TLENEK
gęstość (g/cm3)
CHLOREK
gęstość (g/cm3)

Mendelejew
5,5
wysoka
IV
XO2
4,7
XCl4
1,9

Winkler
5,47
--IV
GeO2
4,702
GeCl4
1,887

czeski chemik Bohuslav Brauner (1902),
który zaproponował, by wszystkie te pierwiastki, wykazujące bardzo zbliżone do
siebie właściwości chemiczne i fizyczne,
umieścić na jednym miejscu w układzie
– pomiędzy lantanem a talem.
Dalszą rozbudowę układu okresowego
wymusił fakt odkrycia na przełomie XIX
i XX wieku przez Johna Williama Strutta
Rayleigha oraz Williama Ramsaya gazów
szlachetnych: helu, neonu, argonu, kryptonu i ksenonu. Również i w tym przypadku
prawidłowość koncepcji Mendelejewa
została potwierdzona – dało się utworzyć
w układzie dodatkową kolumnę zawierającą
gazy szlachetne jako grupę główną zerową.
Nie nastręczyło trudności również odkrycie
przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie
polonu i radu. Polon znalazł miejsce w grupie
piątej poniżej telluru, a rad w grupie drugiej
poniżej baru.
Pierwsze lata XX wieku przyniosły wiele
spektakularnych odkryć w zakresie fizyki
atomowej. W 1911 roku Ernest Rutherford
przedstawił jądrowy model atomu, a w 1913
roku Henry Moseley wprowadził pojęcie
liczby atomowej Z, którą można wyznaczyć
w niezależny sposób z widma promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez
poszczególne pierwiastki. Liczba atomowa
okazuje się być wielkością charaktery-

2000
5,323
937,4
IV i II
GeO2
4,228
GeCl4
1,8443

Właściwości ﬁzyczne germanu. Przewidziane przez Mendelejewa, podane przez Winklera – odkrywcę
germanu, oraz podawane współcześnie (2000 r.)

ków pierwiastki o podobnych właściwościach chemicznych znalazły się w tych
samych rzędach poziomych. Analizując
swój układ, Mendelejew dostrzegł, że
właściwości fizyczne i chemiczne danego
pierwiastka wiążą się z właściwościami
jego sąsiadów, a dane liczbowe charakteryzujące je mogą być obliczone jako wartość
zbliżona do średniej wartości wszystkich
sąsiadów. W ten sposób można było podać te
wartości dla pierwiastków jeszcze nieodkrytych. Obecnie stosowane tablice ukazujące
układ okresowy Mendelejewa zachowują
zasadniczy porządek przyjęty przez niego,
lecz tablica jest obrócona o 90 stopni zgodnie
z ruchem wskazówek zegara (il. 2).
Mendelejew opublikował swój układ
w 1869 roku najpierw w języku rosyjskim, a następnie we wspomnianym już
„Zeitschrift für Chemie” (1896, nr 12, s.
405–406). Publikacja ta nie spotkała się

początkowo z większym zainteresowaniem
w literaturze, nawet pomimo tego, że w tym
samym roku taki sam układ opublikował
w Niemczech Lothar Meyer. Zyskała ona
jednak należne sobie uznanie z chwilą
odkrycia w następnych latach przewidzianych przez Mendelejewa pierwiastków:
galu w 1875 przez Paula Émile’a Lecoq de
Boisbaudrana, skandu w 1879 przez Larsa
Fredrika Nilsona oraz germanu w 1886 przez
Clemensa Alexandra Winklera. We wszystkich trzech przypadkach własności fizyczne
i chemiczne nowych pierwiastków okazały
się zgodne z wielkościami przewidzianymi
przez Mendelejewa na podstawie jego periodycznego układu pierwiastków (il. 3).
Pewną trudność w zastosowaniu układu
okresowego wywoływał fakt istnienia tzw.
pierwiastków rzadkich, dzisiaj określanych
jako lantanowce, odkrywanych stopniowo
w ciągu XIX wieku. Trudność tę rozwiązał

Układ okresowy pierwiastków zgodny z zaleceniami IUPAC
Grupa →

1 2 3 4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
18
IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

↓ Okres
1
2
3
4
5
6
7

1
H
3
Li
11
Na
19
K
37
Rb
55
Cs
87
Fr

4
Be
12
Mg
20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra

21 22 23 24
Sc Ti V Cr
39 40 41 42
Y Zr Nb Mo
* 72 73 74
Hf Ta W
** 104 105 106
Rf Db Sg

57
La
89
** Aktynowce
Ac
* Lantanowce

58
Ce
90
Th

59
Pr
91
Pa

25 26
Mn Fe
43 44
Tc Ru
75 76
Re Os
107 108
Bh Hs

27
Co
45
Rh
77
Ir
109
Mt

28 29 30
Ni Cu Zn
46 47 48
Pd Ag Cd
78 79 80
Pt Au Hg
110 111 112
Ds Rg Cn

5
B
13
Al
31
Ga
49
In
81
Tl
113
Uut

60
Nd
92
U

62
Sm
94
Pu

63 64 65
Eu Gd Tb
95 96 97
Am Cm Bk

66 67 68 69 70
Dy Ho Er Tm Yb
98 99 100 101 102
Cf Es Fm Md No

61
Pm
93
Np

6
C
14
Si
32
Ge
50
Sn
82
Pb
114
Uuq

2
He
7
8
9
10
N
O
F
Ne
15 16 17
18
P
S
Cl
Ar
33 34 35
36
As Se Br
Kr
51 52 53
54
Sb Te
I
Xe
83 84 85
86
Bi Po At
Rn
115 116 117 118
Uup Uuh Uus Uuo
71
Lu
103
Lr

Współczesna postać układu okresowego pierwiastków
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styczną dla poszczególnych pierwiastków,
określającą położenie pierwiastka w układzie
Mendelejewa. W ten sposób określone położenie pierwiastka jest zgodne z położeniem,
jakie wyznaczył mu Mendelejew w 1869
roku z naruszeniem zasady szeregowania
pierwiastków według ich ciężaru atomowego. To ostatnie pojęcie ulega też rewizji
z powodu odkrycia istnienia izotopów
– atomów danego pierwiastka różniących
się swoją masą atomową. Ciężar atomowy,
jakim posługiwał się Mendelejew, zwany
teraz względną masą atomową, okazuje się
być średnią wielkością względnej masy atomowej wszystkich izotopów występujących
w przyrodzie.

Żadne z tych odkryć nie narusza zasadności klasyfikacji pierwiastków i ich
układu podanego przez Mendelejewa. Wręcz
przeciwnie: dają układowi okresowemu
silniejsze podstawy, niż miał on je początkowo. Co więcej, fizyka atomowa w latach
20. i 30. wyjaśniła periodyczność właściwości chemicznych pierwiastków strukturą
powłok elektronowych otaczających jądro
atomowe. Dzięki temu układ okresowy
stał się podstawą współczesnego nauczania
podstaw chemii.
Lata po 1940 roku przyniosły odkrycie
pierwiastków o liczbie atomowej większej
niż liczba atomowa uranu – 92. Są one pierwiastkami nietrwałymi, promieniotwórczy-

mi, otrzymywanymi poprzez bombardowanie jąder transuranowców przez rozpędzone
jądra lżejsze. Liczba otrzymanych w ten
sposób pierwiastków dochodzi obecnie do
118. Wszystkie one znajdują swoje miejsce
w odpowiednio poszerzonym układzie
okresowym (il. 4).
Układ okresowy, który stał się dziełem
kilku pokoleń chemików i fizyków, stanowi
wielką syntezę naszej wiedzy o materii
i pierwiastkach ją tworzących. Należy on
do największych osiągnięć nauk przyrodniczych, a zarazem jest trwałym wkładem do
bogactwa współczesnej kultury.

Adam Bielański

Niniejszy tekst stanowi treść wykładu dla młodzieży licealnej wygłoszonego w październiku 2010 roku w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, a następnie w czasie krakowskiego Festiwalu Nauki 2010. Ten sam
tekst z pewnymi zmianami został zamieszczony w biuletynie Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Niedziałki” w 2010 roku (zeszyt 2).

NIE TYLKO SKŁODOWSKA-CURIE...
J

ednym z bardzo ważnych aspektów
działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie było jej zainteresowanie problematyką znajdującą się „na styku” chemii
i fizyki, a w miarę rozwoju jej badań nad
promieniotwórczością – również medycyny.
Była więc jedną z pierwszych kobiet, które
weszły na szlak bardzo żywiołowo rozwijającego się obecnie interdyscyplinarnego
podejścia do badań naukowych. To właśnie
podejście można zauważyć w spuściźnie
naukowej innych wybitnych reprezentantek
nauk ścisłych, należących do następnych
pokoleń. Szczególnie interesujący jest fakt,
że jedną z najbardziej skutecznych dróg
do ważnych odkryć, jakich dokonały, było
poznawanie struktury układów atomów
i cząsteczek uporządkowanych w postaci
kryształów. Elizabeth Wood, znana specjalistka w dziedzinie fizyki kryształów,
zauważyła, że właśnie udział kobiet w tego
typu badaniach cieszył się wśród ich kolegów szczególnym uznaniem, większym niż
w innych dziedzinach nauki. Równocześnie
stwierdziła: To, co ma znaczenie w każdej
dziedzinie, sprowadza się do zainteresowa-
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nia i kompetencji osoby, która ją uprawia.
Płeć nie jest istotna1.
Warto bliżej przyjrzeć się kilku kobietom, które odegrały wielką rolę w rozwoju
nauk przyrodniczych dzięki prowadzonym
przez siebie badaniom struktury krystalicznych związków chemicznych, a przy tym
nie stroniły od życia rodzinnego i działalności społecznej.
Pierwsza z nich, Katheelen Lonsdale
(1903–1971), rozpoczęła karierę naukową
w dziedzinie fizyki, ale zainteresowanie
chemią przejawiała już w szkole średniej2.
Urodziła się w miejscowości Newbridge
w Irlandii, jako dziesiąte dziecko w rodzinie. Będąc dziewczynką wybitnie uzdolnioną w dziedzinie przedmiotów ścisłych,
uczęszczała do szkoły średniej wraz
z chłopcami, gdyż w szkole dla dziewcząt
nie wykładano wówczas fizyki, chemii
i matematyki. Mając 16 lat, rozpoczęła
studia fizyczne na Uniwersytecie Londyńskim (Bedford College dla kobiet), które
ukończyła z wyróżnieniem w 1922 roku,
i została przyjęta na asystenturę u jednego z najwybitniejszych krystalografów

Kathleen Lonsdale w laboratorium, 1948
(BBC Hulton Picture Library)

wszystkich czasów – Williama Henry’ego
Bragga.

Fragment pierwszej strony publikacji z rysunkiem
przedstawiającym wymiary planarnego pierścienia benzenowego w porównaniu z rzutami fragmentów struktury graﬁtu i diamentu

pierwszymi kobietami przyjętymi do tego
ekskluzywnego towarzystwa naukowego.
W 1949 roku, jako pierwsza kobieta w historii, została profesorem w londyńskim
University College i utworzyła własną
grupę badawczą.
Do ważnych prac Kathleen Lonsdale
należały, między innymi, pionierskie badania
fizycznych właściwości kryształów, a także
systematyczne studium teorii grup przestrzennych i bardzo znaczący udział w opracowaniu pierwszego wydania epokowego
trzytomowego dzieła International Tables
for X-Ray Crystallography, które znacząco
przyczyniło się do rozwoju krystalografii.
Pracę naukową łączyła z życiem rodzinnym i działalnością społeczną. Była
matką trojga dzieci. Jako członkini religijnej wspólnoty kwakrów była pacyfistką
i w czasie drugiej wojny światowej została
osadzona na jeden miesiąc w więzieniu za
odmowę pracy w kobiecej służbie pomocniczej i opłacenia kary za to wykroczenie.
Pobyt w więzieniu stał się dla niej bodźcem
do zaangażowania w działalność mającą na
celu poprawę warunków życia więźniów
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Rosji
i Chinach.

Struktura kryształu lonsdaleitu
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Lonsdaleit)

W 1927 roku wyszła za mąż i wyjechała
do Leeds, gdzie pracowała na wydziale
fizyki tamtejszego uniwersytetu. Tam
właśnie, po raz pierwszy w historii chemii,
wyznaczyła strukturę kryształów heksametylobenzenu3 i heksachlorobenzenu
z użyciem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, stosując opracowaną przez
siebie metodę matematycznej interpretacji
obrazów dyfrakcyjnych. Wykazała, że
cząsteczki benzenu są planarnymi sześciokątami o równych bokach, co w owych
czasach chemicy zakładali jedynie hipotetycznie. Wyznaczyła również długości
wiązań pomiędzy atomami węgla w badanej cząsteczce.
Stosując opracowaną przez siebie metodę rozbieżnych promieni rentgenowskich
do badania monokryształów, określiła
z dokładnością do siedmiu cyfr znaczących
odległości pomiędzy atomami węgla w diamentach o różnym pochodzeniu4.
Po powrocie do Londynu pracowała
nadal z prof. Braggiem. W 1936 roku otrzymała doktorat nauk przyrodniczych (Doctor
of Science), a w 1945 roku została członkinią Royal Society. Kathleen Lonsdale
i Marjory Stephenson (mikrobiolog) były

Dorothy Crawfoot-Hodgkin po odebraniu
Nagrody Nobla

Na jej cześć nowa odmiana węgla, twardsza od grafitu, a występująca w postaci
mikrokryształów w żelaznych meteorytach,
otrzymała nazwę lonsdaleit5.
Młodszą o siedem lat Dorothy Crowfoot-Hodgkin (1910–1994) spotkało jeszcze większe wyróżnienie – została laureatką
Nagrody Nobla6.
Urodziła się w Kairze, gdzie jej ojciec
był zatrudniony w Egipskim Ministerstwie
Oświaty. Archeologia, chemia i krystalografia w naturalny sposób pojawiły się w jej
życiu, gdy, mając dziesięć lat, obserwowała prace wykopaliskowe swojego ojca,
który pracował wówczas jako archeolog
w Sudanie. W szkole, do której uczęszczała
w Norfolk (Anglia), podobnie jak Kathleen

Model cząsteczki witaminy B12; kolory atomów:
różowy – kobalt, czerwony – tlen, niebieski – azot,
pomarańczowy – fosfor, szary – węgiel (http://
www.wall.org/~larry/onion3/pix/vitamin-b12)

Działała też na rzecz pracy naukowej
kobiet, twierdząc, że macierzyństwo jest
równie ważne jak służba wojskowa mężczyzn, a więc państwo powinno umożliwić
kobietom powrót do pracy naukowej po
urodzeniu i odchowaniu dzieci.
Za liczne zasługi Kathleen Lonsdale
otrzymała w 1956 roku tytuł Dame of British
Empire (równoważny tytułowi szlacheckiemu dla mężczyzny, tzn. Knight of British
Empire) oraz wiele innych oznak uznania.

Heksamer insuliny przedstawiony w sposób
umożliwiający obserwację tzw. struktury czwartorzędowej z wyraźnie widocznymi helisami peptydowymi, w środku – jeden z jonów cynku (http://
en.wikipedia.org/wiki/Insulin)
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Lonsdale, miała możliwość brania udziału
w lekcjach chemii wraz z chłopcami. Po
wstąpieniu na Uniwersytet w Oxfordzie początkowo studiowała równocześnie archeologię i chemię, a następnie krystalografię.
W ramach studenckich prac laboratoryjnych
podjęła badania struktury kryształów dialkilohalogenków talu, stosując dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. Studiowała
również na Uniwersytecie w Cambridge,
gdzie w 1937 roku obroniła pracę doktorską pod kierunkiem prof. Johna Desmonda
Bernala, ucznia Williama Bragga. Był on
współautorem jej pierwszych publikacji
dotyczących struktury kryształów takich
cząsteczek bioaktywnych, jak steroidy
i hormony.
W 1937 roku Dorothy Crowfoot wyszła
za mąż za historyka Thomasa Hodgkina,
z którym miała troje dzieci: dwóch synów
i córkę.
Po powrocie do Oxfordu stworzyła
zespół młodych pracowników naukowych,
który pod jej kierunkiem zajmował się pionierskimi badaniami penicyliny i pokrewnych antybiotyków oraz witaminy B127.
Wyznaczenie struktury kryształu kwasowej
pochodnej witaminy B12 stanowiło wówczas pewnego rodzaju rekord, gdyż dotyczyło najbardziej skomplikowanej spośród
znanych cząsteczek organicznych.
Obowiązki rodzinne nie przeszkadzały
dr Hodgkin w bardzo intensywnej pracy
związanej z kontynuacją badań struktury
kryształów insuliny, dla których pierwsze rentgenowskie obrazy dyfrakcyjne
otrzymała już w 1935 roku. Badania te,
trwające trzydzieści lat, doprowadziły do
pełnego sukcesu w 1969 roku, kiedy to
w czasopiśmie „Nature” ukazała się publikacja Structure of Rhombohedral 2-Zinc
Insulin Crystals8. Dwa lata później struktura
kryształów kompleksu insuliny z cynkiem
została udokładniona, wyznaczono w niej
pozycje wszystkich atomów, z wyjątkiem
atomów wodoru9.
W 1964 roku Dorothy Hodgkin otrzymała Nagrodę Nobla za wyznaczenie
struktury ważnych biologicznie substancji
technikami rentgenowskimi. Wśród licznych odznaczeń szczególnie cennym był
Order of Merit, przyznany przez królową
angielską jako drugi w historii. Pierwszy
otrzymała Florence Nightingale – wybitna
pielęgniarka, prekursorka nowoczesnego
podejścia do opieki nad chorymi.
W opinii współczesnych Dorothy
Hodgkin była niezwykle utalentowaną
entuzjastką badań naukowych, która umiała
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inspirować innych i pomagać im w rozwiązywaniu problemów badawczych. Do grona
jej doktorantów należała późniejsza premier
Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, a także wybitna przedstawicielka krystalografii
amerykańskiej – Jenny Pickworth Glusker,
obecnie emerytowany profesor w Fox
Chase Cancer Center w Filadelfii.
Jak mówi Max Perutz: Nie miała wrogów nawet wśród najbardziej zaciętych
przeciwników, a jej ciepły i szlachetny
stosunek do ludzi odsłaniał ukryte w nich
ziarno dobroci10. Być może z tymi cechami
charakteru Dorothy Hodgkin wiązały się
jej lewicowe poglądy, które, jak twierdzi
jeden z biografów, miały swoje źródło w jej
marzeniach o światowym pokoju i poprawie bytu ludności obszarów ekonomicznie
zacofanych. Brała również udział w protestach przeciw apartheidowi w Republice
Południowej Afryki.
Nie należy się więc dziwić, że Dorothy
Hodgkin dała się namówić w 1976 roku
do przewodniczenia międzynarodowej
pokojowej organizacji Pugwash, która
gromadziła wielu wybitnych naukowców
z krajów zachodnich i z krajów „demokracji
ludowej”. Jednym z celów realizowanych
przez Pugwash było podtrzymywanie żywych kontaktów pomiędzy pracownikami
naukowymi i ułatwianie wyjazdów na
zachód osobom zza „żelaznej kurtyny”.
Wiąże się z tym „polski epizod” w życiu
Dorothy Hodgkin, mający miejsce w 1982
roku. Powstał wówczas problem, czy
doroczna konferencja Pugwash ma się
odbyć, zgodnie z planem, w Polsce czy
też, ze względu na stan wojenny, powinna

Isabella Karle jako laureatka Society of Women
Engineers Achievement Award, 1969 (Walter
P. Reuther Library, PhotID: 1293 r.)

być przeniesiona lub odwołana. Pomimo
wielu trudności Dorothy Hodgkin zdołała
doprowadzić do konferencji w Warszawie.
Członkowie rady Pugwash zostali zaproszeni na prywatne spotkanie z generałem
Jaruzelskim, w czasie którego zadawali mu
pytania i wygłaszali krytyczne komentarze
dotyczące sytuacji w Polsce11.
Dorothy Hodgkin była w Polsce również wcześniej, uczestniczyła jako wykładowca w Szkole Krystalograficznej, która
odbyła się w Jabłonnej w 1972 roku.
Wkrótce fascynacja badaniem struktury kryształów stała się również udziałem
kobiet pracujących naukowo w Stanach

Herbert Hauptman (pierwszy od lewej), Isabella (trzecia od lewej) i Jerome Karle (czwarty od lewej)
w czasie uroczystości z okazji 75. urodzin laureatów Nagrody Nobla, Buffalo, USA, październik 1992
(IUCr Newsletter)

Ada E. Yonath otrzymuje Nagrodę Nobla,
8 grudnia 2009

Zjednoczonych. Należała do nich Isabella
Lugoski-Karle. Jej wybitnym osiągnięciem było opracowanie metody o nazwie
„symbolic addition”. Metoda ta opierała
się na matematycznej teorii tzw. metod
bezpośrednich wyznaczania struktury
kryształu na podstawie danych doświadczalnych zebranych z użyciem dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego. Podstawy tej teorii zostały opublikowane w 1950
roku przez męża Isabelli – Jerome Karle’a
oraz Herberta Hauptamanna, którzy
w roku 1985 otrzymali za to osiągnięcie
Nagrodę Nobla. Metody bezpośrednie
umożliwiają określenie rozmieszczenia
atomów w kryształach niezawierających
tzw. atomów ciężkich. Stosowanie tych
metod eliminowało w dużej mierze,
niezbędną do momentu ich stworzenia,
procedurę wprowadzania atomów ciężkich do badanych kryształów. Procedura
ta była kłopotliwa, niekiedy niemożliwa
do realizacji, a przyłączenie się danego
atomu ciężkiego do cząsteczek organicznych mogło zmieniać ich budowę, a także
zaburzać strukturę będącą przedmiotem
badań krystalografa.
Isabella Lugoski-Karle urodziła
się w 1921 roku w Detroit (USA) jako
córka emigrantów z Polski, którzy rozmawiali z nią, zanim poszła do szkoły,
wyłącznie po polsku12. Skończyła studia
chemiczne na Uniwersytecie Michigan
i w wieku 23 lat, w 1944 roku, uzyskała
doktorat w dziedzinie chemii fizycznej
na podstawie badań struktury cząsteczek
gazów z zastosowaniem dyfrakcji wiązki
elektronów.

Ze względu na fakt, że wówczas
kobiety ze stopniem doktora nie były
zatrudniane na uniwersytetach amerykańskich na asystenturze obejmującej
zajęcia dydaktyczne, rozpoczęła pracę na
stanowisku badawczym w Naval Research
Laboratory w Waszyngtonie. W tej instytucji, wraz ze swym mężem, którego
poślubiła w 1942 roku, spędziła cały
okres aktywności zawodowej. Obydwoje,
Isabella i Jerome Karle, stworzyli zespół
zajmujący się początkowo kontynuacją
studium budowy cząsteczek gazowych
(np. CO2), a następnie zastosowaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
do badania struktury kryształów. Jerome
Karle koncentrował się na opracowaniu
i rozwijaniu teorii metod bezpośrednich,
natomiast Isabella rozwijała ją od strony
zastosowań praktycznych. Stosując metodę symbolic addition, Isabella Lugoski-Karle już w latach 60. wyznaczyła, między innymi, strukturę toksyn powstających
w organizmach jadowitych żab, określiła
zmianę struktury tyminy spowodowaną
przez naświetlanie promieniowaniem
ultrafioletowym, a także zbadała strukturę
walinomycyny – dodekadepsipeptydu,
który wykazuje zdolność przenoszenia
jonów potasu przez błonę komórkową13.
W następnych latach skupiła się na badaniu struktury peptydów oraz różnych
związków bioaktywnych.
Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała prestiżowe nagrody i cztery doktoraty honoris causa. Jeden z nich został
przyznany małżeństwu Isabelli i Jerome
Karle’om przez Uniwersytet Jagielloński
w 2002 roku.
Państwo Karle mają trzy córki, które
są również chemiczkami.
W 2009 roku Isabella i Jerome Karle,
po przepracowaniu łącznie (jako para
małżeńska) 127 lat w służbie rządu Stanów
Zjednoczonych, uroczyście przeszli w stan
spoczynku.
Zaledwie dwa lata temu, w 2009 roku,
do grona noblistek w dziedzinie chemii
dołączyła Ada E. Yonath z Instytutu Weizmanna w Rehovot (Izrael).
Nagroda Nobla, którą otrzymała wraz
z Venkatramanem Ramakrishnanem (MRC
Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, United Kingdom) i Thomasem A.
Steitzem (Yale University, New Haven,
CT, USA, Howard Hughes Medical Institute), pracującymi niezależnie, została
przyznana za badania struktury rybosomu.
Rybosom jest niezwykle skomplikowaną

organellą komórkową, złożoną z białek
i RNA. W rybosomie zostaje odczytany
kod genetyczny zawarty w DNA i po jego
„przetłumaczeniu” na informację dotyczącą struktury białek, niezbędnych do życia
organizmu, zachodzi ich synteza z aminokwasów. Badania prowadzone przez Adę
Yonath i jej zespół nie tylko pozwoliły na
dokładne prześledzenie mechanizmu działania rybosomów, ale również wyjaśniły
działanie antybiotyków rybosomalnych, co
może stanowić punkt wyjścia do syntezy
nowych leków14.
Ada Yonath urodziła się w Jerozolimie
w 1939 roku, a wczesną młodość spędziła w Tel Awiwie, gdzie kształciła się
w szkole średniej, równocześnie pracując
zarobkowo. Ukończyła studia chemiczne
na Hebrew University w Jerozolimie. Po
uzyskaniu doktoratu w Instytucie Weizmanna w Rehovot pracowała jako postdoc w Mellon Institute w Pittsburghu i w
Massachusetts Institute for Technology,
skąd w 1970 roku powróciła do macierzystego instytutu, gdzie od 1988 roku
pełni funkcję profesora zwyczajnego.
Jest dyrektorem Centrum Struktury Biomolekularnej, członkiem USA National
Academy of Sciences, laureatką trzydzie-

Prof. Maria Bukowska-Strzyżewska w towarzystwie
profesorów: Kazimierza Łukaszewicza (po prawej)
i Tadeusza Głowiaka (po lewej); Karpacz 1970

stu honorowych doktoratów oraz licznych
wyróżnień.
Wśród polskich chemiczek, od najstarszych do najmłodszych, można znaleźć
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Prof. Zoﬁa Kosturkiewicz w towarzystwie noblistki prof. Dorothy Hodgkin i dr Doroty Adamiak
(Jabłonna 1972)

liczne grono kobiet zajmujących się
badaniem struktury kryształów zarówno
małych cząsteczek, zwłaszcza biologicznie
czynnych, jak i białek. Celem tych badań
często jest określenie zależności pomiędzy
budową przestrzenną cząsteczek oraz ich
oddziaływaniami z potencjalnymi receptorami występującymi w organizmach żywych, a także relacji pomiędzy wzajemnym
ułożeniem cząsteczek w krysztale i jego
właściwościami fizykochemicznymi. Ostatnio wiele uwagi poświęca się wyznaczaniu
struktury białek, a także otrzymywaniu
i badaniu nowych polikrystalicznych biomateriałów.
Szczegółowe informacje o rozwoju
badań krystalograficznych w Polsce zebrane są w książce Dzieje krystalografii
polskiej15. Inicjatorką wydania i redaktorką
tej bardzo potrzebnej książki jest prof. Zofia
Kosturkiewicz z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, która, podobnie
jak prof. Maria Bukowska-Strzyżewska
z Politechniki Łódzkiej, w początku lat 60.
ubiegłego wieku stanęła na czele długiego
pochodu polskich krystalochemiczek.
Właśnie te dwie panie były opiekunkami,
promotorkami i recenzentkami rozpraw
doktorskich wielu dzisiejszych profesorów,
prowadzących badania w różnych dziedzinach krystalochemii.
Warto zwrócić szczególną uwagę na
osiągnięcia naukowe i organizacyjne prof.
Kosturkiewicz oraz jej wkład w dynamiczny rozwój krystalochemii. Jedną z jej
najbardziej charakterystycznych cech jest
odwaga w dążeniu do celu, którą wykazała już jako czternastoletni szeregowiec
AK o pseudonimach „Iskra” i „Magda”.
W latach 1942–1945 była kolporterką prasy
podziemnej, przenosiła meldunki i rozkazy,
a także broń i amunicję16. Sądzę, że ta odwaga, połączona z roztropnością, pomagała
jej w podejmowaniu wielu istotnych decyzji
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w niełatwym dla nauki polskiej okresie drugiej połowy XX wieku. Przed ukończeniem
studiów chemicznych na Uniwersytecie
Poznańskim, jeszcze jako niezamężna Zofia
Lipińska, rozpoczęła pracę w charakterze
zastępcy asystenta w Zakładzie Chemii
Organicznej, a od roku 1953 prowadziła
ćwiczenia i wykłady z krystalografii na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznańskiego. W 1961
roku, już jako doktor chemii, została kierownikiem nowo utworzonej Pracowni
Krystalografii, którą w 1969 roku przekształcono w Zakład Krystalografii. Dzięki
dynamicznemu kierownictwu zakład ten
rozwijał się bardzo prężnie zarówno pod
względem rosnącej liczby znakomicie
przygotowanych młodych pracowników,
jak i nowoczesnej aparatury oraz tematyki
badawczej. Była to pierwsza w Polsce placówka, w której pod kierunkiem prof. Zofii
Kosturkiewicz, podjęto badania z zakresu
krystalochemii związków organicznych,
a później – również badania kryształów
białek, prowadzone i rozwijane z wielkim
powodzeniem przez prof. Mariusza Jaskólskiego. Z tej samej grupy badawczej wywodzą się: prof. Teresa Borowiak, prof. Maria
Gdaniec i prof. Urszula Rychlewska, które
kontynuują dzieło prof. Kosturkiewicz na
UAM w Poznaniu, a także – prof. Anna
Kozioł, która w Zakładzie Krystalografii
UMCS w Lublinie zaszczepiła krystalochemię organiczną, owocującą mnóstwem
publikacji i doktoratów.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedra Krystalochemii i Krystalofizyki (później
zakład o tej samej nazwie) została utworzona w 1960 roku. Pierwszym kierownikiem
tej placówki został ówczesny docent,
a późniejszy profesor – Józef Chojnacki
(1913–1975). Pod jego kierownictwem została opublikowana pierwsza na Wydziale
Chemii UJ praca dotycząca struktury krysz-

tałów, wyznaczonej z użyciem dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego17. Były
to kryształy związku kompleksowego – cyjanomolibdenianu kadmu, otrzymanego
w zespole prof. Wiktora Jakóba.
Tematyka badań prowadzonych przez
pięć zespołów, pracujących obecnie w ramach Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki, jest zróżnicowana i reprezentuje
nowoczesne kierunki, które powstały na
styku krystalografii, chemii i biologii.
Wśród kobiet pracujących w Zakładzie
Krystalochemii i Krystalofizyki najbardziej
dynamiczną i wszechstronną pod względem
tematyki badawczej, a także pod względem
poziomu i liczby prowadzonych zajęć
dydaktycznych jest prof. Katarzyna Stadnicka. Do jej najważniejszych osiągnięć
naukowych należą badania dotyczące
relacji pomiędzy strukturą i właściwościami fizycznymi kryształów, a zwłaszcza
wyniki zrelacjonowane w publikacji18,
która uzyskała kilkadziesiąt cytowań, oraz
najnowsze badania dotyczące precyzyjnego
wyznaczania rozkładu ładunku w kryształach związków organicznych19.
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FUNDACJA „PRO CHEMIA”
PRZY WYDZIALE CHEMII UJ
3

listopada 1995 roku z inicjatywy
Romana Dziembaja, Anny Kolasy,
Joanny Kowal, Marii Nowakowskiej,
Piotra Petelenza i Teresy Życzkowskiej
aktem notarialnym została ustanowiona
fundacja „PRO CHEMIA” działająca
przy Wydziale Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Głównym zamysłem
fundatorów było, by fundacja niosła
Wydziałowi Chemii UJ wszelką pomoc,
zwłaszcza finansową, umożliwiającą mu
odnowę bazy materialnej, między innymi
poprzez modernizację sal wykładowych
i laboratoriów, zakup nowoczesnej aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego
oraz literatury specjalistycznej. Ideą
fundatorów było również to, aby fundacja wspierała finansowo Wydział Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w realizacji
jego zadań statutowych, w szczególności
w prowadzeniu badań naukowych i działalności dydaktycznej, oraz by podejmowała działania promujące ten wydział
w kraju i za granicą.
Fundacja „PRO CHEMIA” uzyskała
osobowość prawną 29 lutego 1996 roku
poprzez wpis do rejestru fundacji w Wydziale XVI Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.
Sąd jednocześnie zatwierdził statut oraz
skład rady, zarządu i komisji rewizyjnej
fundacji. 24 października 2001 roku dokonano wpisu fundacji „PRO CHEMIA”
do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskała zgodę rektora UJ na używanie obok znaku Fundacji także godła
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od chwili powstania fundacji przebiegło już pięć kadencji działalności rady
fundacji oraz powoływanych przez nią
zarządu i komisji rewizyjnej.
Środki finansowe umożliwiające
pełnienie takiej roli przez fundację
pochodzą z działalności gospodarczej
fundacji, polegającej między innymi
na sporządzaniu analiz chemicznych,
ekspertyz i badań wykonywanych na

Sala wykładowa na Wydziale Chemii UJ

zlecenie osób prawnych i fi zycznych,
transferze opracowań badawczych i technologicznych do przemysłu, organizacji
szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych, działalności
wydawniczej i edytorskiej, wytwarzaniu
materiałów, pomocy naukowych i aparatury badawczej, także na organizacji
konkursów chemicznych, pokazów
ciekawych doświadczeń chemicznych
oraz właściwości skroplonych gazów
i innych związków chemicznych w niskich temperaturach, prowadzonych dla
uczniów szkół ponadpodstawowych,
a także imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych.
Zleceniodawcami fundacji „PRO
CHEMIA” były, między innymi, Zakłady
Przemysłu Tytoniowego w Krakowie,
Biblioteka Jagiellońska, Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska w Krakowie, Wydział Odlewnictwa AGH, Archiwum Główne Akt
Dawnych w Warszawie, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnika
Krakowska, Elektrociepłownia Kraków
SA, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Szpital Uniwersytecki CM UJ. Realizowane były umowy międzynarodowe,
między innymi z japońską firmą Taisho,
z amerykańską firmą Süd-Chemie, Inc.
Louisville, z organizatorami programu
Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”,
z uniwersytetem City University of Hong
Kong, z niemiecką firmą S&B Industrial
Minerale GmbH, Marl.
Majątek fundacji stanowią wkłady
gotówkowe fundatorów oraz przedmioty
majątkowe nabyte w czasie działalności
fundacji, takie jak spadki, zapisy, darowizny (np. na roczne stypendium dla doktoranta Wydziału Chemii ufundowane przez
rodzinę śp. prof. Aliny Samotus), dotacje,
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Wyposażenie laboratorium na Wydziale Chemii UJ

subwencje i innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz fundacji
przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, a także odsetki bankowe.

Fundusze wypracowane w ramach
fundacji „PRO CHEMIA” zostały przeznaczone na unowocześnienie wyposażenia sal wykładowych, stworzenie nowych

pracowni studenckich, zakup aparatury
i literatury naukowej oraz poprawę warunków pracy.
Fundacja wspomaga finansowo także
niektóre formy działalności Naukowego
Koła Chemików UJ oraz Młodzieżowego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk
w Krakowie.
Szczegółowy wykaz darów przekazanych przez fundację na rzecz Wydziału
Chemii znajduje się w prowadzonej przez
fundację Księdze Darów. Natomiast darczyńcy uhonorowani zostają dyplomem
i zostają wpisani do Księgi Darczyńcy
fundacji „PRO CHEMIA”.
W ciągu 15 lat działalności fundacji na rzecz Wydziału Chemii została
przekazana – w postaci przyrządów,
aparatury, innych materiałów oraz usług
kwota w wysokości ponad 1 miliona
złotych Szczegółowe informacje o fundacji „PRO CHEMIA” można znaleźć na
stronie internetowej: www.chemia.uj.edu.
pl/prochemia/

Łukasz Hetmańczyk

ZJAZDY, SPOTKANIA I BALE
NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW
T

radycja zjazdów absolwentów organizowanych przez Naukowe Koło
Chemików jest długa i trudno już nawet
ustalić, kiedy zorganizowano pierwszy
zjazd i bal. Zjazdy odbywały się z okazji
ważnych rocznic (600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 100.
rocznicy założenia Naukowego Koła
Chemików), jak również całkiem bez
okazji, po prostu po to, aby się spotkać
i powspominać dobre studenckie czasy.
W roku 2011 okazja jest wyjątkowa:
Wydział Chemii obchodzi 30. rocznicę
powstania, rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Chemii i Rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie.
Zanim w internecie pojawiła się „Nasza
Klasa”, zjazdy były okazją, by wymienić
wiadomości o znajomych, nawiązać zawo-
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Uczestnicy balu Koła Chemików Studentów UJ w 1938 roku

Prof. Jerzy Haber wygłasza wykład Chemia – przekleństwo czy błogosławieństwo ludzkości; zjazd absolwentów 1994

Prof. Adam Bielański otrzymuje dyplom członka honorowego
Naukowego Koła Chemików z rąk prezesa Koła
– Tomasza Motylewskiego; zjazd absolwentów 1994

Magistranci z 1981 r. obecni na Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów w 2004 r.

Uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów w 2004 r.
w sali audytoryjnej Wydziału Chemii UJ

Doc. dr hab. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak
w trakcie wykładu 90 lat Naukowego Koła
Chemików 1904–1994; zjazd absolwentów 1994

Podczas obrad Jubileuszowego Zjazdu Chemików Absolwentów UJ
w 2004 r. I rząd od prawej: ówczesny rektor UJ prof. Franciszek Ziejka,
prof. Mirosław Handke, prof. Adam Juszkiewicz, Bogusław Mąsior; w drugim rzędzie prof. Jerzy Haber
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Dr Jerzy Dubowy w otoczeniu byłych studentek, 1999

dowe kontakty, dowiedzieć się, co nowego
dzieje się na Wydziale Chemii UJ. Można
też było posłuchać naszych wykładowców.
Choć wszystkim przybywało zmarszczek.
prof. Bielański mówił do nas tak, jak wtedy, gdy będąc studentami, chodziliśmy na
jego wykłady.
Bardzo wzruszające były też rozmowy
z tymi, którzy kończyli studia kilkadziesiąt
lat temu. Organizatorzy zjazdów wspominają często dystyngowanego pana, absolwenta z lat 50., który w trakcie rejestracji
zapytał: Czy chłopcy z mojego roku już
przyjechali?
Wśród absolwentów studiów chemicznych na UJ są ministrowie, rektorzy,
dyplomaci, biznesmeni i ludzie, którzy

Bal Absolwentów w 1999 r.

Koleżeńskie spotkanie po latach – zjazd absolwentów 2009

zrobili tzw. karierę. Na zjazdach jednak,
bez względu na zawodowe osiągnięcia,
wszyscy jesteśmy byłymi studentami,
absolwentami tej samej uczelni i uczniami
tych samych profesorów. Chcemy się ze
sobą spotykać i mamy wiele tematów do
rozmów.
Po części wykładowej i spotkaniach
przy kawie popołudnie spędzamy zazwyczaj w mniejszych grupach, odwiedzając
zespoły, w których przygotowywaliśmy
prace magisterskie, lub wędrując szlakiem
wspomnień po starym Krakowie. Przykro
jest tylko, gdy kogoś na zjeździe zabraknie. Nie będzie w tym roku już z nami
doktora Jerzego Dubowego, wspaniałego
człowieka i znakomitego pedagoga, nie-

zwykle lubianego przez byłych studentów.
Bez względu na stan cywilny i rok urodzenia panie zazwyczaj witał słowami: Dzień
dobry, panienko!. Chłopców, którym się
czasem zdarzyło wejść do pracowni bez
fartucha, pytał: Jakżeś tu wszedł, przyjacielu, nie mając szaty godowej?. Zabraknie
też innych stałych zjazdowiczów. Pozostaną
na zawsze w naszej pamięci.
Dołączają jednak do nas nowi absolwenci, wchodzący dopiero na rynek pracy
i chętnie korzystają z rad i przyjaznej
pomocy starszych kolegów. Wieczorem
zaś rozpoczyna się zawsze Bal Chemika
i wszyscy bawią się świetnie razem!

Alicja Rafalska-Łasocha

Wydział Chemii przed Balem Absolwentów w 2009 r.

Zdjęcia pochodzą z archiwum fotograficznego autorki oraz z materiałów zgromadzonych przez doc. dr hab. Elżbietę Szczepaniec-Cięciak i dr Krystynę Łopatę w trakcie przygotowywania książki Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego
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IMPRESSIONES

CHEMIA W FILATELISTYCE POLSKIEJ
C

hemia w filatelistyce to bardzo obszerny temat. Na znaczkach
i stemplach pocztowych
można bowiem znaleźć
sławnych chemików, pierwiastki i związki chemiczne, struktury cząsteczek
chemicznych oraz zastosowanie chemii: przemysł
chemiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny, a także
kongresy i konferencje

wie Filatelistycznej
„Portugal 2010”
w Lizbonie. Eksponat ten zawierał walory filatelistyczne
poświęcone chemii
z różnych krajów
świata.
Poza Marią
Skłodowską-Curie,
jedną z najsławniejszych
w świecie postaci z dziedziny chemii, na znaczil. 1
kach polskich figurują także inni chemicy lub osoby
blisko z chemią związane:
Ignacy Łukasiewicz, Marceli Nencki, Ignacy Mościcki,
Kazimierz Funk i Jan Czochralski.
Ignacy Łukasiewicz
(1822–1882) był aptekarzem. W 1852 roku w wyniku destylacji ropy naftowej
otrzymał naftę. W kolejnych
latach skonstruował lampę
naftową, wprowadził oświetil. 2
lenie naftowe w szpitalu we

i dwie kartki – całostki:
jedną wydano w 1973
roku w ramach obchodów
Roku Nauki Polskiej (il.
2), druga – z 1984 roku
– reklamuje Muzeum
Przemysłu Naftowego
w Bóbrce (il. 3).
il. 4
Marceli Nencki
(1847–1901) był lekarzem, chemikiem i fizjologiem.
W latach 1877–1890 był profesorem
na uniwersytecie w Bernie, od roku
1891 kierownikiem Zakładu Chemii
Instytutu Medycyny Doświadczalnej
w Petersburgu. Jego prace dotyczyły
głównie chemii organicznej, chemii
fizjologicznej i bakteriologii. Badał różne procesy zachodzące w organizmie:
syntezę mocznika, utlenianie związków
aromatycznych i innych. Badał barwniki krwi, podał wzór strukturalny
hemoglobiny. W Petersburgu współpracował z Iwanem Pawłowem, który
był kierownikiem Wydziału Fizjologii
w tym samym instytucie medycznym, a w
Polsce z Leonem Marchlewskim. Podobizna Marcelego Nenckiego figuruje na

Lwowie i założył
w Bóbrce koło
Krosna pierwszą
w Polsce kopalnię ropy naftowej.
W roku 1856 założył w Ułaszowicach koło Jasła
pierwszą w Polsce
destylarnię ropy
naftowej, kładąc
podwaliny pod
polski przemysł
naftowy. Poczta
Polska poświęciła
mu znaczek (il. 1)

znaczku wydanym w 1951 roku z okazji
I Kongresu Nauki Polskiej (il. 4).
Ignacy Mościcki (1867–1946), prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1927–1939, był inżynierem chemikiem,
w latach 1912–1922 profesorem Politechniki we Lwowie.
Opracował przemysłową metodę
otrzymywania kwasu azotowego ze
składników powietrza, w której tlenki azotu uzyskuje
się w łuku elekil. 6
trycznym. W latach

chemiczne, farmaceutyczne itp. Warto
wspomnieć, że w ubiegłym roku eksponat
jednego z polskich filatelistów, zatytułowany Chemia – klucz do lepszego życia,
uzyskał złoty medal na Światowej Wystail. 5

il. 3
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1925–1929 wybudowano
w Mościcach (obecnie
dzielnica Tarnowa) fabrykę związków azotowych
wykorzystującą tę technologię – jeden z ważniejszych zakładów polskiego
przemysłu chemicznego.
Podobne zakłady powstały
wkrótce w Chorzowie.
Ilustracja nr 5 pokazuje frankaturę mechaniczną tych zakładów z 1935 roku,
czytamy na niej,
że oba zakłady:
w Mościcach i w
Chorzowie, pozostawały pod
wspólnym zarządem. Ze względu
na piastowany
przez Ignacego Mościckiego
urząd prezydenta
il. 8 państwa Poczta
Polska w okresie
międzywojennym wydała aż dziewięć różnych znaczków z jego podobizną, niektóre

steura w Paryżu, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w latach 1923–1927
w Państwowym Zakładzie
Higieny w Warszawie,
a następnie w Stanach
Zjednoczonych. Wprowadził nazwę „witaminy”,
il. 7 był twórcą nauki o witaminach, w roku 1912
wydzielił witaminę B. Jego podobizna
widnieje na znaczku z 1992 roku (il. 7).
Jan Czochralski
(1885–1953) był chemikiem i metaloznawcą.
Do 1928 roku przebywał
w Niemczech, w latach
1928–1939 był profesorem na Wydziale Chemii
Politechniki Warszawskiej. Opracował metodę
otrzymywania monokryształów różnych substancji przez wyciąganie ich z fazy stopionej. Metoda ta,
zwana metodą Czochralskiego, znalazła
szerokie zastosowanie, szczególnie dla
otrzymywania tak ważnych dla współ-

il. 11

Zjazdu PZPR, przedstawia symbolicznie
przemysł chemiczny jako jeden z sześciu
działów gospodarki narodowej (il. 10).

il. 14

Dwa znaczki (il. 11 i 12) i kartka-całostka
(il. 13) przedstawiają Kombinat Petrochemiczny w Płocku, uruchomiony w 1964
roku, znaczek (il. 14) przedstawia wytwórnię mocznika w Zakładach Azotowych

il. 13

il. 9

z nich opatrzono dodatkowo przedrukami
dla użycia przez polską pocztę w Wolnym
Mieście Gdańsku oraz dla wykorzystania
jako znaczki dopłaty. Ilustracja 6 prezentuje znaczek z podobizną Ignacego
Mościckiego pochodzący z okolicznościowego
bloku wydanego w 1938
roku z okazji 20. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Kazimierz Funk (1884–
–1967) był biochemikiem.
Pracował w Instytucie Pa-
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czesnej elektroniki kryształów krzemu.
Podobizna Jana Czochralskiego figuruje
na znaczku z 2009 roku (il. 8).
Na wydanej w 1964 roku z okazji
600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
kartce-całostce pokazany
jest historyczny budynek
Zakładu Chemii Fizjologicznej UJ (il. 9).
Kilka znaczków i kartek-całostek przedstawia
polski przemysł chemiczny. Znaczek z 1971
roku, wydany z okazji VI
il. 10

w Puławach, zaś
kartka-całostka
(il. 15) wydana
w 1979 roku upamiętnia 10-lecie
Zakładów Chemicznych Police.
Gałęziami
przemysłu chemicznego są przemysł farmaceutyczny i przemysł
k o s m e t y c z n y.
Kartka-całostka

il. 12

il. 18

il. 15

związane. Niektóre
z nich upamiętniono
okolicznościowymi
stemplami pocztowymi lub kartkami-całostkami. We
wrześniu 1927 roku
odbyła się w War-

w stulecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, odbył się we Wrocławiu uroczysty
zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (il. 19). W 1969 roku odbył się w Krakowie VII jubileuszowy zjazd Polskiego
Towarzystwa Chemicznego w 50. rocznicę
założenia Towarzystwa (il. 20). W 1970
roku Kraków gościł XIII Międzynarodo-

il. 16

z 1967 roku (il. 16) upamiętnia 20-lecie
Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego Polfa, zaś kartka-całostka z 1975 roku
(il. 17) – 50-lecie fabryki kosmetyków
Pollena-Lechia w Poznaniu.
W Polsce odbywały się różne kongresy
i konferencje chemiczne lub z chemią

szawie VIII Konferencja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, co
świadczyło o uznaniu wysokiego poziomu
nauk chemicznych w Polsce. Konferencję
tę upamiętniono pocztowym stemplemwirnikiem, który widać na ilustracji nr 18
(rzadkość filatelistyczna!). W roku 1967,

il. 19

wą Konferencję Chemii Koordynacyjnej
(ICCC) – okolicznościowy stempel prezentuje ilustracja 21. Kolejne ilustracje
przedstawiają stempel i kartki-całostki upamiętniające zjazdy naukowe farmaceutów:
V Zjazd w Poznaniu w 1960 roku (il. 22),
VI Zjazd we Wrocławiu w 1962 roku,

il. 20

il. 17
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il. 22

il. 21

il. 23

il. 26

il. 24

na ilustracji kartki reprodukowany jest
obraz Józefa Chełmońskiego Aptekarz
(il. 23) i VIII Zjazd w Lublinie w 1967
roku (il. 24).
Dla młodzieży szkół średnich organizowane są olimpiady chemiczne służące

pogłębianiu wiedzy w tej dziedzinie.
W roku 1978 odbyła się w Toruniu X
Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna
pod patronatem UNESCO. Z tej okazji
Poczta Polska wydała okolicznościową
kartkę-całostkę (il. 25).

Ilustracja 26 prezentuje natomiast znaczkopoil. 25 dobną winietkę wykonaną
w 2002 roku dla Zakładów Chemicznych
Dwory SA przez naszego sławnego rytownika Czesława Słanię – miniaturowe
arcydzieło sztuki graficznej.

Podobizna Marii Skłodowskiej-Curie figuruje na około stu znaczkach pocztowych z wielu
krajów świata, na połowie z nich uczona przedstawiona jest razem z mężem Piotrem Curie. Pierwszy znaczek z podobizną Marii Skłodowskiej-Curie wydano w 1935 roku w Turcji
z okazji odbywającego się wówczas w Stambule Międzynarodowego Kongresu Kobiet. Ten
rzadki i cenny znaczek (il. 1) stanowi przedmiot pożądania wielu filatelistów. W roku 1938,
w czterdziestą rocznicę odkrycia radu, kiedy ważność tego odkrycia i zastosowanie radu w terapii nowotworów były już ugruntowane, Poczta Francji wydała 22 znaczki o jednakowym rysunku, wszystkie
w kolorze niebieskim, z podobiznami małżonków
Curie. Jeden z tych znaczków przeznaczony był dla
Francji (il. 2), a pozostałe 21 dla kolonii francuskich
(obecnie niezależne państwa lub ich części). Znaczki te posiadały dodatkowy napis „Union Internationale contre le Cancer” (Międzynarodowa Unia do
Walki z Rakiem), a ich cena sprzedażna zawierała
il. 2
dopłatę na rzecz tej organizacji. Podobne dopłaty
znajdujemy na znaczkach Kuby (dwa znaczki wzorowane na francuskich, il. 3) i na znaczkach Księstwa Monako (il. 4). W latach 1939–1949 Republika Panamy wydała 22 znaczki
z podobiznami małżonków Curie, o jednakowym rysunku, ale w różnych
kolorach (il. 5). Znaczki te, o niskim nominale 1 centesimo, miały charakter znaczków dobroczynnych, doklejanych dodatkowo na przesyłkach
pocztowych dla pozyskania funduszy na zwalczanie raka.
Dalsze znaczki z podobizną Marii Skłodowskiej-Curie, samej lub wraz
z Piotrem Curie, ukazywały się przeważnie z okazji różnych rocznic:
najwięcej w roku 1967 (stulecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie) i w
roku 1998 (stulecie odkrycia radu), ale także poza tymi rocznicami, wśród
noblistów lub po prostu wśród „sławnych ludzi”. Różne rocznice upaALMA MATER
nr 136
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miętniały
także
okolicznościowe stemple pocztowe.
JB
il. 4

Jerzy Bartke

il. 1

il. 3

il. 5

KLUB CZYTELNIKA „ALMA MATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
piętnastu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się najpierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnowszych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej,
staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fundusze
zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na pokrycie
kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane na odwrocie konto, należy jednocześnie przesłać na adres redakcji wypełnioną deklarację:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon – faks – e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak

nie

Jeśli tak, proszę podać wydział, kierunek i rok ukończenia studiów:

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 r.
Proszę o za pi sa nie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .

