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Sesja otwarcia Zjazdu Gmach Główny PW (budynek G) Mała Aula 

  

2 września 2019 (poniedziałek) 

 

8:30-17:30 

 

Rejestracja Uczestników  
Gmach Chemii PW, Warszawa, ul. Noakowskiego 3 (budynek A) I piętro   

 

13:00-15:00 

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
Gmach Chemii PW (budynek A) Sala AZ (Audytorium Zawadzkiego) 

 
 

15:30-21:00 

 

Uroczyste Obchody Jubileuszu 100-lecia PTChem  
Gmach Główny PW (budynek G) Duża Aula 

 

Otwarcie (prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes ZG PTChem) 

Przemówienia okolicznościowe gości 

„A 100 lat już minęło” wykład - prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego  
i prof. dr hab. Zbigniewa Galusa 

Program artystyczny 

Prezentacja zdjęć – 100-lecie PTChem oraz wykonanie grupowego zdjęcia 
pamiątkowego 

Tort Urodzinowy i toast za kolejne 100 lat 

Wręczenie Medalu PTChem im. Marii Skłodowskiej-Curie  
prof. Roaldowi Hoffmannowi, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii 
(1981 r.) 

„Chemistry in Art, Art in Chemistry, and the Spiritual Ground They Share” wykład 
prof. Roalda Hoffmanna 

Program artystyczny  

Spotkanie koleżeńskie 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja plenarna 8:30-10:30 

          Przewodniczący:  Władysław Wieczorek 

 Powitanie gości i uczestników Zjazdu (prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski)  

Uroczyste otwarcie  
                          62. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

Wystąpienia zaproszonych gości 

Wręczenie Medali i wyróżnień PTChem 

WP01 

 
Wykład inauguracyjny 

The Art of Building Small,  Ben L. Feringa 

 Prezentacja Diamentowego Sponsora – PKN Orlen S.A. 
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Sesje Plenarne, 4-6 września 2019 Gmach Chemii PW (budynek A) sala: AZ 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja plenarna 8:30-10:00 

       Przewodniczący: Renata Bilewicz 

WP02 

8:30-9:15 

A Journey Through Aromaticity: Measures, Benchmarks, and Rules,  
Miquel Sola 

WP03 

9:15-10:00 

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników kadziowych do współczesnych 
półprzewodników organicznych i elektroluminoforów,  Renata Rybakiewicz, Kamil 
Kotwica, Piotr Bujak, Małgorzata Zagórska , Adam Proń 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja plenarna 10:15-11:30 

       Przewodniczący: Renata Bilewicz 

 

WP04 

10:15-11:00 

Wpływ odkryć Goodenough’a na rozwój akumulatorów litowo-jonowych, Roman 
Dziembaj 

WP05 

11:00-11:30 

Mariaż chemii polimerów i chemii koordynacyjnej – piękne wspomnienia  
i niepewna przyszłość, Zbigniew Florjańczyk, Maciej Dębowski 

 
 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plenarna 8:30-10:30 

       Przewodniczący: Andrzej Kudelski 

 

WP06 

8:30-9:15 

Od kompleksów renu do fluoroforów pirenowych:  blisko cztery dekady 
współpracy z chemikami francuskimi, Janusz Zakrzewski 

WP07 

9:15-10:00 

Pożytki z dydaktyki chemii,  Ryszard M. Janiuk 

 

WP8 

10:00-10:30 

Sto lat po odkryciach Braggów i Lauego – krystalografia oparta  
na asferycznych atomach, Krzysztof Woźniak  

  

 6 września 2019 (piątek)  

 Sesja plenarna 8:30-10:30 

       Przewodniczący: Adam Proń 

 

WP09 

8:30-9:15 

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu: synteza i zastosowania, 
Krzysztof Matyjaszewski 

WP10 

9:15-10:00 

Pozostałości substancji leczniczych w środowisku: analityka i wykrywanie, ocena 
trwałości, rozprzestrzenianie się i skutki ekotoksykologiczne,  
Piotr Stepnowski 

10:00-10:30 Prezentacje Złotych Sponsorów - SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI Sp.j. 
oraz  LDS ŁAZEWSKI, DEPO I WSPÓLNICY Sp.k. 

  

Sesja zakończenia Zjazdu Gmach Technologii Chemicznej PW (budynek D) sala: AM 

 6 września 2019 (piątek)  

 Sesja zakończenia Zjazdu 13:00-14:00 

 

 Zakończenie 62. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
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Obchody  
100-lecia 
PTChem 

 

 
2 września (poniedziałek) 

budynek: G  
sala: Duża Aula 

godz: 18:00-18:45  

 

Chemistry in Art, Art In Chemistry, and the Spiritual Ground They Share 

Roald Hoffmann 

Cornell University, Dept. of Chemistry and Chemical Biology, Baker Laboratory,  
Ithaca, NY 14853-1301, USA 

 

In this richly illustrated lecture, we will move from chemistry as  an essential tool for making 
art to the artistic elements in the molecular science. Then the lecturer will take on a more difficult 
task, of sketching the spiritual ground which art and a science that has creation at its heart share. He 
will even take a wild leap to modern times, by posing a question that at first sight seems absurd: Is 
there an analogue in science to abstract art? We’ll see.  
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Sesja 
plenarna 

 

WP01 
3 września (wtorek)  

budynek: G, Mała Aula 
sesja: 8:30-10:30  

 

The Art of Building Small  

Ben L. Feringa 

Stratingh Institute for Chemistry, University of Groningen Nijenborgh 4,  
9747 AG Groningen, The Netherlands, b.l.feringa@rug.nl 

 

      Beyond the current frontiers of chemical sciences there is vast uncharted territory to control 
dynamic function based on molecular and supramolecular approaches. Far beyond Nature’s design, 
the creative power of synthetic chemistry provides unlimited opportunities to realize our own 
molecular world as we experience every day with products ranging from drugs to displays. In the art 
of building small we explore the fascinating field of molecular nanoscience. Among the major 
challenges ahead in the design of complex artificial molecular systems is the control over dynamic 
functions and responsive far-from-equilibrium behaviour. A major goal is to gain control over 
translational and rotary motion. The focus is on my journey in the world of molecular switches and 
motors creating opportunities for smart drugs, adaptive catalysts or responsive materials. 

Information on http://www.benferinga.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-17- 

 

Sesja 
plenarna 

 

WP02 
4 września (środa)  

budynek: A, sala: AZ 
sesja: 8:30-10:00  

 

A Journey Through Aromaticity: Measures, Benchmarks, and Rules 
Miquel Solà 

Institute of Computational Chemistry and Catalysis and Departament of Chemistry,  
Universitat de Girona, 17003 Girona, Catalonia, Spain, miquel.sola@udg.edu 

 

Aromaticity is a central chemical concept widely used in modern chemistry for the 
interpretation of molecular structure, stability, reactivity, and magnetic properties of many 
compounds. As such, its reliable prediction is an important task of computational chemistry. In the 
last decades, many methods to quantify aromaticity based on different physicochemical properties of 
molecules have been proposed. We have introduced a series of indicators of aromaticity derived from 
measures of electronic delocalization that will be reviewed in this conference.[1] 

In addition, the non-observable nature of aromaticity makes difficult to assess the performance 
of the numerous existing indicators of aromaticity. We will show that one can use a series of 
aromaticity tests to analyse the advantages and drawbacks of a group of aromaticity descriptors.[2] 
Based on the results obtained for a set of indicators of aromaticity, we have concluded that indices 
based on the study of electron delocalization in aromatic species are the most accurate among those 
examined in that work. 

Finally, archetypal aromatic compounds are highly symmetric and possess degenerate highest-
occupied molecular orbitals. These orbitals can be fully occupied resulting in a closed-shell structure 
or can be same-spin half-filled. This closed-shell or same-spin half-filled electronic structure, which 
provides an extra stabilization, is the origin of several rules of aromaticity such as the Hückel 4N+2 
rule,[3] the lowest-lying triplet excited state 4N Baird’s rule,[4] or the 4N rule followed by 
monocyclic conjugated hydrocarbons in a Möbius-type conformation.[5] We will refer to the 
connection between Hückel’s rule and the 4n+2 Wade-Mingos’ rule in closo boranes,[6] and to the 
extension of Hirsch’s rule[7] and the Jelium model[8] to open-shell systems. 
 

[1] (a) J. Poater, M. Duran, M. Solà, B. Silvi, Chem. Rev. 2005, 105, 3911; (b) F. Feixas, E. Matito, 
J. Poater, M. Solà, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 6434. 

[2] (a) F. Feixas, E. Matito, J. Poater, M. Solà, J. Comput. Chem. 2008, 29, 1543; (b) F. Feixas, J. O. 
C. Jiménez-Halla, E. Matito, J. Poater, M. Solà, J. Chem. Theory Comput. 2010, 6, 1118. 

[3] (a) E. Hückel, Z. Physik 70 (1931) 104; (b) E.Hückel, Z. Physik 72 (1931) 310 

[4] (a) N. C. Baird, J. Am. Chem. Soc. 94 (1972) 4941; (b) H. Ottosson, Nat. Chem. 4 (2012) 969. 

[5] E. Heilbronner, Tetrahedron Lett. (1964) 1923. 

[6] (a) J. Poater, M. Solà, C. Viñas and F. Teixidor, Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014) 12191; (b) J. 
Poater, M. Solà, C. Viñas and F. Teixidor, Chem. Eur. J. 22 (2016) 7437. 

[7] J. Poater and M. Solà, Chem. Commun. 47 (2011) 11647.  

[8] J. Poater and M. Solà, Chem. Commun., accepted.  
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Sesja 
plenarna 

 

WP03 
4 września (środa)  

budynek: A, sala: AZ 
sesja: 8:30-10:00  

 

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników kadziowych do współczesnych 
półprzewodników organicznych i elektroluminoforów  

Renata Rybakiewicza,b, Kamil Kotwicaa, Piotr Bujaka, Małgorzata Zagórskaa , Adam Prońa  
aPolitechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, 

apron@ch.pw.edu.pl 
bUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,  

Szkoła Nauk Ścisłych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 

 

      Koniec XIX w. był okresem gwałtownego rozwoju chemii barwników syntetycznych 
spowodowanym nienadążającą za popytem podażą barwników naturalnych. Wśród barwników 
syntetycznych duże znaczenie miały wówczas barwniki kadziowe z grupy alizaryny, takie jak 
niebieski barwnik 6,15-dihydrodinafto[2,3-a;2’,3’-h]fenazyno-5,9,14,18-tetraon (indantron) i żółty 
barwnik benzo[h]benz[5,6]akrydyno[2,1,9,8-klmna]akrydyno-8,16-dion (flawantron). Takie 
barwniki stosował prawdopodobnie Karol Borowiecki, bohater powieści „Ziemia Obiecana” 
Władysława Reymonta, szef łódzkiej farbiarni, którego rolę w filmie Andrzeja Wajdy grał Daniel 
Olbrychski. Indantronem była barwiona gwiazda Dawida na pierwszych flagach państwa Izrael. 

Prosta funkcjonalizacja tych zapomnianych barwników pozwala na otrzymanie nieliniowych 
azaacenów wykazujących wysoką wydajność kwantową foto- i elektroluminescencji [1,2]. Z innych 
prawie zapomnianych barwników wytworzyć można poprzez odpowiednią funkcjonalizację 
elektroluminofory wykazujące efekt TADF (ang. Temperature Activated Delayed Fluorescence) i 
emitujące promieniowanie podczerwone [3], ambipolarne tranzystory polowe [4], fotodiody [5], 
fotokatalizatory [6] czy superkondensatory elektrochemiczne [7]. 

Związki te tworzą monowarstwy o uporządkowanej strukturze 2D, które obserwować można stosując 
skaningową mikroskopię tunelową [2,4], a ich właściwości redoksowe są jak z marzeń ambitnego 
elektrochemika, gdyż w badaniach elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-vis-NIR, 
Raman, EPR) wykazują one istnienie szeregu trwałych form o różnym stopniu utlenienia, który 
można zmieniać w sposób całkowicie odwracalny [5]. 

 

[1] K. Kotwica et al. Chem. Commun., 2014, 50, 11543-11546. 
[2] K. Kotwica et al.Chem. Eur. J., 2016, 22, 7978-7986. 
[3] H.F. Higginbotham et al J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 8219-8225.  
[4] R. Rybakiewicz et al. Phys.Chem.Chem.Phys.2013, 15, 1578-1587 
[5] R. Rybakiewicz et al. Chem. Eur. J., 2017, 23, 2839-2851. 
[6] M. Gryszel et al.Adv. Sustain. Syst. (w druku), DOI: 10.1002/adsu.201900027. 
[7] K. Łępicka et al. Zgłoszenie patentowe nr P-418333 (2016) 
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Sesja 
plenarna 

 

WP04 
4 września (środa)  

budynek: A, sala: AZ 
sesja: 10:15-11:30  

 

Wpływ odkryć Goodenough’a na rozwój akumulatorów litowo-jonowych  

Roman Dziembaj  

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej,  
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 

dziembaj@chemia.uj.edu.pl 

 

Zapotrzebowanie na magazyny energii do elektronicznych urządzeń mobilnych doprowadziło 
do opracowania nieodwracalnych ogniw z anodą z metalicznego litu, którego już 7g magazynuje 
96485 C. Takie ogniwo litowe wszczepiona pod skórę może zasilać przez 10 lat rozrusznik serca 
pacjenta. Próby zbudowania stabilnych ogniw odwracalnych, czyli akumulatorów z anodą litową, nie 
powiodły się. Podczas ich ładowania stopniowo narastały dendryty Li0, które zmniejszały pojemność, 
a nawet doprowadzały do „krótkiego spięcia” anody z katodą.  

Tę wadę wyeliminował Goodenough opracowując (1980) akumulator litowo-jonowy (Li-ion), 
pozbawiony litu metalicznego, z anodą grafitową i katodą z tlenku warstwowego LixCoO2. Katodowy 
proces redox ograniczał się tylko do jonów metalu przejściowego. Był on wymuszony usuwaniem 
(ładowanie) lub ponownym wbudowaniem Li+ (rozładowanie) do sieci tlenku. Wynalazek został 
szybko skomercjalizowany przez SONY i takie akumulatory są nadal produkowane.  

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na akumulatory Li-ion spowodował taki sam wzrost ceny 
kobaltu. Przyspieszyło to poszukiwania alternatywnych katod, tańszych i o większej pojemności, 
zwłaszcza iż to katody determinują pojemność akumulatora Li-ion. Były to różnego rodzaju układy 
spinelowe, zawierające Mn, Ni, Co i Fe, o różnym składzie i wielkości ziaren.  

Sięgnięto też po polianionowe sieci krystaliczne o znacznie większej stabilności strukturalnej 
pozwalającej na uzyskanie dużej mocy akumulatorów, koniecznej do napędu samochodów 
elektrycznych. Znowu pierwszy był Goodenough (1997) opracowując LixPO4 o strukturze oliwinu.  

Kolejne modyfikacje katod spinelowych pozwoliły na uzyskanie także wysokiej mocy i krótkiego 
czasu ładowania. Swój skromny wkład ma tu Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów WCh 
UJ, kierowany obecnie przez prof. Marcina Molendę, i Spółka MarCelLi Adv Tech. Opracowano 
oryginalną syntezę nanoziaren materiałów katodowych, opatentowano sposób pokrywania każdego 
z ziaren warstwą przewodzącego elektronowo węgla o właściwościach membrany przepuszczającej 
Li+. Opatentowano sposób otrzymywania katod LKMNO o podwyższonej pojemności przez 
współudział tlenu w procesie redox i opatentowano sposób otrzymywania anod ze skrobi.           

W 2018r Godenough i Braga donieśli o opracowaniu całkowicie ciałostałowego akumulatora z katodą 
z litu metalicznego, elektrolitu szklanego (zamiast palnych elektrolitów ciekłych i polimerowych) 
oraz katody kompozytowej LKMO. Ten akumulator w kolejnych  cyklach ładowanie/rozładowanie 
zwiększał swoją pojemność (gdy inne ją tracą) osiągając 3-krotnie większą pojemność właściwą od 
dzisiejszych akumulatorów komercyjnych, ponadto wytrzymał on 23168 cykli pracy i pozwalał na 
osiągniecie wyższego potencjału katody. Historia dojścia do odkrycia superjonowego przewodnictwa 
szkła i konstrukcji akumulatora jest przykładem powiazania informacji pochodzących z różnych 
laboratoriów i wyciągania właściwych wniosków dla planowania architektury tego akumulatora. 
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Sesja 
plenarna 

 

WP05 
4 września (środa)  

budynek: A, sala: AZ 
sesja: 10:15-11:30  

 

Mariaż chemii polimerów i chemii koordynacyjnej – piękne wspomnienia  
i niepewna przyszłość 

Zbigniew Florjańczyk, Maciej Dębowski 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, evala@ch.pw.edu.pl 

 

W ostatnich kilku latach polimery syntetyczne, a zwłaszcza masowo wytwarzane tworzywa 
sztuczne zwane popularnie plastikami, zyskały sobie złą sławę i są powszechnie uważane za jedno z 
głównych zagrożeń dla naszego środowiska. Mało, kto już pamięta, że jeszcze niedawno ich odkrycie 
było uważane za jedno z największych osiągnięć w historii nauki i techniki oraz jak wiele materiały 
polimerowe wniosły do rozwoju naszej cywilizacji. Jednym z kluczowych impulsów do 
dynamicznego rozwoju chemii i technologii polimerów było opracowanie procesów katalitycznych 
pozwalających na aktywowanie różnych typów monomerów, w wyniku koordynacji na centrach 
metalicznych. Początkowo były to głównie pochodne metaloorganiczne o słabo zdefiniowanej 
strukturze, tworzone in situ w reakcjach soli metali przejściowych z alkilowymi pochodnymi glinu. 
Z upływem czasu struktura centrów aktywnych była coraz precyzyjniej projektowana poprzez 
wprowadzanie ligandów organicznych, które determinowały sposób koordynacji monomerów, a 
także miały istotny wpływ na rodzaj i właściwości wiązania łączącego metal (Mt) z łańcuchem 
polimeru (najczęściej były to wiązania Mt–C, Mt=C, Mt–O). Owocna współpraca specjalistów z 
obszaru chemii koordynacyjnej i chemii polimerów umożliwiła konstruowanie łańcuchów z bardzo 
szerokiej gamy monomerów obejmującej olefiny liniowe i cykliczne, dieny, tlenki węgla, oxirany 
oraz cykliczne estry. W Polsce badania tych procesów zostały zainicjowane na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a z upływem 
czasu włączały się do nich kolejne ośrodki akademickie i instytuty badawcze. W światowej literaturze 
najtrwalszy polski ślad pozostawiły badania procesów kopolimeryzacji oksiranów z dwutlenkiem 
węgla oraz polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów i węglanów – reprezentatywne 
przykłady tych osiągnięć zostaną przedstawione w I części wykładu. W tej części prezentacji 
omówione również zostaną bariery utrudniające wprowadzenie nowych układów katalitycznych do 
praktyki przemysłowej oraz kwestie skutecznej konkurencji pomiędzy polimerami 
biodegradowalnymi i konwencjonalnymi tworzywami sztucznymi.  

II część wykładu poświęcona będzie polimerom koordynacyjnym i próbom ich wykorzystania 
w kompozytowych materiałach polimerowych. Jest to nowy, słabo jeszcze rozpoznany obszar 
współczesnej chemii i inżynierii materiałowej, z którym wiązane są duże nadzieje na otrzymywanie 
cennych materiałów funkcjonalnych. Na przykładzie wybranych pochodnych glinu, cynku, magnezu 
i wapnia, zostanie omówiona struktura cząsteczkowa i nadcząsteczkowa tego typu połączeń, ich 
przemiany termiczne, właściwości reologiczne oraz wpływ, jaki wywierają na niektóre właściwości 
nanokompozytów z tworzywami termoplastycznymi, elastomerami i usieciowanymi żywicami 
polimerowymi. 

 

Część prezentowanych wyników została uzyskana w ramach projektu badawczego nr 
2016/21/B/ST5/00126 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS11. 
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Sesja 
plenarna 

 

WP06 
5 września (czwartek)  
budynek: A, sala: AZ 

sesja: 8:30-10:30  

 

Od kompleksów renu do fluoroforów pirenowych:  blisko cztery dekady 
współpracy z chemikami francuskimi  

Janusz Zakrzewski 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej, ul Tamka 12, Łódź, 
janusz.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl 

 

Kiedy w październiku 1981 r. wyjeżdżałem na roczny staż podoktorski do Hugh Felkina   
z Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS, w Gif-sur-Yvette (mała malownicza 
miejscowość położona ok. 25 km od Paryża), nie przeczuwałem, że rozpoczyna się trwająca obecnie 
już blisko czterdzieści lat moja współpraca z chemikami francuskimi. 

Tematyka mojej pracy u Felkina dotyczyła chemii metaloorganicznej, a konkretnie polihydrido 
kompleksów renu (później doszły kompleksy irydu i rutenu), reagujących w łagodnych, 
homogenicznych warunkach z alkanami, poprzez aktywację wiązań C-H.  Była to dla mnie, osoby 
nie mającej wtedy żadnego doświadczenia w pracy ze związkami metaloorganicznymi, fascynująca 
praca eksperymentalna, prowadząca często do zupełnie nieoczekiwanych wyników.  

Mój pobyt u Felkina trwał, z przerwami, do roku 1985, stanowiąc początek mojej dalszej współpracy 
z ośrodkami naukowymi z regionu paryskiego. W następnych latach współpracowałem  
z Charlesem Giannottim z tego samego instytutu, w tematyce, którą zacząłem rozwijać w Łodzi-
chemii koordynacyjnej azaferrocenu i makrocyklicznych kompleksów metali. Ponieważ w pewnym 
momencie zaszła potrzeba  przeprowadzenia pomiarów fluorescencji, do naszej  dwuosobowej 
„grupy” dołączył się Jacques Delaire z laboratorium PPSM (Photophysique et Photochimie 
Supramoléculaires et Macromoléculaires) École Normale Supérieure w Cachan (miejscowość 
polożona między Gif i Paryżem). Moje kontakty z PPSM trwają do dziś i nadal publikujemy wspólne 
prace. Dotyczą one ostatnio  syntezy i badań fotofizycznych fluoryzujących pochodnych pirenu. 

W roku 1994, zafascynował mnie artykuł opublikowany przez Gérarda Jaouena i wsp. w Accounts of 
Chemical Research zatytułowany „Bioorganometallic chemistry: a future direction for 
organometallic chemistry?”. Zauważyłem duże możliwości wykorzystania w tej dziedzinie 
związków, którymi zajmowaliśmy się w Łodzi, ale  nie mieliśmy żadnego doświadczenia  
w zakresie badań biochemicznych. Nawiązanie kontaktu z G. Jaouenem okazało się bardzo proste, 
gdyż pracował on w Paryżu w École Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Nasza współpraca 
okazała się bardzo owocna  i jej wynikiem jest seria wspólnych publikacji, oraz szereg staży 
podoktorskich  moich współpracowników . 

W wykładzie przedstawię najważniejsze rezultaty prac prowadzonych przeze mnie i moich 
współpracowników wspólnie z chemikami francuskimi, bądź prac inspirowanych tą współpracą. 
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Wiedza na temat badań z zakresu dydaktyki chemii i wynikających z niech korzyści nie jest 
zbyt powszechna w środowisku chemików. Jest to spowodowane zarówno interdyscyplinarnym 
charakterem tych badań, poprzez ich powiązanie z naukami społecznymi, jak i tym, że ich intensywny 
rozwój rozpoczął się stosunkowo niedawno, bo w drugiej połowie XX wieku. Powstały wtedy 
czasopisma naukowe z zakresu dydaktyk przedmiotów przyrodniczych, zaczęto organizować 
konferencje naukowe poświęcone wymianie informacji o prowadzonych badaniach, a także tworzono  
specjalne programy badawcze.  

Badania z dydaktyki chemii obejmują wiele różnorodnych problemów [1]. Zostaną one 
przedstawione na kilku wybranych przykładach, z ukazaniem ich wpływu na podnoszenie jakości 
kształcenia chemicznego. Podstawowe znaczenie mają badania czynników wpływających na 
przebieg i efekty procesu uczenia się chemii, a tym samym i nauczania tego przedmiotu [2]. Aktywny 
udział uczniów w procesie kształcenia zależy od stosunku do danego przedmioty nauczania. Badania 
pokazują, że chemia należy do przedmiotów najmniej lubianych, co bez wątpienia nie wpływa 
korzystnie na efekty nauczania. Innym, ważnym czynnikiem jest właściwy dobór treści kształcenia 
chemicznego. Powinien on uwzględniać uwarunkowania procesu kształcenia i potrzeby uczniów. Jest 
to przedmiotem badań  pozwalających na opracowywanie coraz lepszych programów nauczania. Na 
zrozumienie przez uczniów poznawanej wiedzy i nabycie umiejętności jej stosowania istotny wpływ 
ma wykorzystanie modeli budowy materii. Badania w tym zakresie służą opracowaniu rozwiązań 
metodycznych pozwalających na osiągnięcie optymalnych efektów kształcenia, między innymi 
dzięki odpowiednim środkom dydaktycznym [3]. Poznanie czynników powodujących powstawanie 
w umysłach uczniów tzw. koncepcji alternatywnych, czyli wiedzy niezgodnej z założonymi celami 
nauczania, jest podstawą  odpowiedniej  modyfikacji procesu kształcenia. Duże znaczenie 
praktyczne, biorąc pod uwagę wybór przyszłego kierunku studiów, mają badania dotyczące 
rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą chemiczną, w tym również odnoszące się do Olimpiady 
Chemicznej. Odrębny kierunek badań dotyczy nauczycieli chemii - ich kształcenia i doskonalenia, w 
tym warunków wpływających na jakość tych procesów [4], oraz postrzegania przez nauczycieli 
uwarunkowań w jakich przebiega proces kształcenia. Uznając znaczenie badań z dydaktyki chemii 
należy pamiętać o wspieraniu ich dalszego rozwoju [5]. 

[1] R. M. Janiuk, The State of the Art in Research in Chemistry Education. w:  Research in Science 
Education in Europe - Kluwer Academic Publishers, 1999, 49-56. 
[2] R. M. Janiuk, The Process of Learning Chemistry - A Review of the Studies. Journal of  Chemical 
Education. 1993,10, 828-829. 
[3] R.M. Janiuk Optymalizacja funkcji teorii i modeli teoretycznych w nauczaniu chemii. 1994, Wyd. 
UMCS, Lublin. 
[4] R.M. Janiuk, Education of Science Teachers – Some Remarks from the Polish Perspective. Journal 
of Baltic Science Education, 2003, 2, 38-48 
[5] R.M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk, W. Stawiński, A. Walosik, Raport o stanie dydaktyk 
przedmiotów przyrodniczych w Polsce. w: Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej. Wyd. UMCS 
Lublin, 2002, 169-182.  
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Nieco ponad wiek temu, odkrycia i prace  Maxa von Laue, Williama Henry Bragga oraz 
Williama Lawrence’a Bragga zapoczątkowały zastosowania promieni rentgenowskich w badaniach 
strukturalnych początkowo minerałów, a następnie kryształów związków organicznych i, nieco 
później, makromolekularnych. Od tamtych historycznych czasów wyznaczono strukturę ok. 1.5 mln 
kryształów, w tym strukturę kryształów wszystkich cząsteczek kluczowych w najważniejszych 
procesach biochemicznych, medycznych, farmaceutycznych. Wszystkie te dane strukturalne zebrane 
są w bankach danych takich jak bank struktur związków organicznych, nieorganicznych, czy też bank 
danych makromolekularnych. Jest to stale powiększająca się skarbnica informacji naukowej, na 
której opiera się rozwój nauki, w tym: medycyny, farmacji, nauki o materiałach, chemii, fizyki, 
geologii i wielu nauk pokrewnych. Ponad 99% wszystkich danych strukturalnych uzyskano 
udokładniając model gęstości elektronowej cząsteczek składających się ze sferycznych 
nieoddziałujących ze sobą atomów, tak zwany model niezależnych atomów IAM (ang.: Independent 
Atom Model). Model ten został wprowadzony jeszcze przez W. H. Bragga w 1914r. i natychmiast 
zdominował ówczesną i współczesną krystalografię mimo, że ma wiele wad.  IAM, na przykład, nie 
dopuszcza wymiany gęstości elektronowej między atomami. Model ten był uzasadniony w czasach 
Braggów ponieważ aparatura rentgenowska używana wtedy była źródłem znacznie większych 
błędów niż błędy modelu IAM. Jednakże od wielu lat jakość aparatury rentgenowskiej pozwala na 
uzyskiwanie precyzyjnych i dokładnych danych dyfrakcyjnych, które mogą dostarczyć znacznie 
ciekawszej i wartościowej informacji na temat zarówno struktury geometrycznej jak i elektronowej 
badanych kryształów, w tym szczegółów ilościowych rozkładów gęstości elektronowej. Jeszcze 
nowsze metody, nazywane razem z udokładnieniem multipolowym krystalografią kwantową, 
poprzez udokładnienie i analizę eksperymentalnych funkcji falowych, umożliwiają jeszcze głębsze 
wejrzenie w strukturę ciała stałego oraz analizę nawet wieloelektronowych właściwości kryształów. 

 W trakcie wykładu przedstawię główne idee historycznych (IAM) i nowoczesnych metod 
krystalografii takich jak udokładnienie multipolowe oraz udokładnienie struktury metodą atomów 
Hirshfelda, przedyskutuję czynniki wpływające na jakość (dokładność i precyzję) uzyskiwanych 
rentgenowskich danych strukturalnych, porównam wyniki uzyskiwane różnymi metodami w funkcji 
modelu udokładnianej gęstości elektronowej oraz rozdzielczości danych dyfrakcyjnych. Przedstawię 
także przykłady zastosowań współczesnych metod krystalograficznych wychodzących poza 
przybliżenie IAM, w tym idee banków pseudoatomów umożliwiających rekonstrukcję gęstości 
elektronowej w makromolekułach i estymację energii oddziaływań elektrostatycznych w kryształach 
oraz metody rentgenowskie umożliwiające precyzyjną i dokładną lokalizację atomów wodoru nawet 
w obecności atomów ciężkich.  Sto lat po odkryciach Braggów i von Laue, metody szeroko 
rozumianej krystalografii kwantowej otwierają nowe fascynujące możliwości i pola badawcze w 
naukach związanych z budową i właściwościami kryształów, tylko trzeba chcieć po nie sięgnąć. 
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Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ang., atom transfer radical polymerization 
– ATRP) katalizowana kompleksami miedzi z ligandami, takimi jak cykliczne  
i rozgałęzione aminy alifatyczne czy pirydyny, jest jednym z najbardziej wydajnych układów 
regulacji polimeryzacji rodnikowej. Ostatnio, poziom Cu w ATRP został zredukowany do kilku ppm 
poprzez zastosowanie nowych układów katalitycznych inicjujących proces polimeryzacji w 
obecności różnych organicznych i nieorganicznych czynników redukujących oraz prądu 
elektrycznego i światła. Polimeryzacja akrylanów, metakrylanów, styrenów, akryloamidów, 
akrylonitrylu i innych monomerów winylowych poprzez ATRP prowadzi do uzyskania polimerów o 
kontrolowanej masie molekularnej i małej dyspersji. Kopolimery uzyskane metodą ATRP mają wiele 
potencjalnych zastosowań jako składniki nowoczesnych materiałów takich jak powłoki i cienkie 
warstwy, elastomery, środki powierzchniowo czynne, środki smarujące, dyspergatory oraz jako 
specjalne materiały do zastosowań w medycynie i elektronice. Przedstawione będą przykłady syntezy 
i zastosowań nanostrukturalnych zaawansowanych materiałów polimerowych otrzymanych metodą 
ATRP. 
(1) Fang, C.; Fantin, M.; Pan, X.; de Fiebre, K.; Coote, M. L.; Matyjaszewski, K.; Liu, P., Mechanistically 
Guided Predictive Models for Ligand and Initiator Effects in Copper-Catalyzed Atom Transfer Radical 
Polymerization (Cu-ATRP),  J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 7486-7497. 

(2) Kopec, M.; Lamson, M.; Yuan, R.; Tang, C.; Kruk, M.; Zhong, M.; Matyjaszewski, K.; Kowalewski, T., 
Polyacrylonitrile-derived nanostructured carbon materials,  Prog. Polym. Sci. 2019, 92, 89-134. 

(3) Ribelli, T. G.; Lorandi, F.; Fantin, M.; Matyjaszewski, K., Atom Transfer Radical Polymerization: Billion 
Times More Active Catalysts and New Initiation Systems,  Macromol. Rapid Comm. 2019, 40, 1800616. 

(4) Xie, G.; Martinez, M. R.; Olszewski, M.; Sheiko, S. S.; Matyjaszewski, K., Molecular Bottlebrushes as 
Novel Materials,  Biomacromolecules 2019, 20, 27-54. 

(5) Russell, A. J.; Baker, S. L.; Colina, C. M.; Figg, C. A.; Kaar, J. L.; Matyjaszewski, K.; Simakova, A.; 
Sumerlin, B. S., Next generation protein-polymer conjugates,  AIChE J. 2018, 64, 3230-3245. 

(6) Wang, Y.; Dadashi-Silab, S.; Matyjaszewski, K., Photoinduced Miniemulsion Atom Transfer Radical 
Polymerization,  ACS Macro Lett. 2018, 7, 720-725. 

(7) Francesca, L.; Yi, W.; Marco, F.; Krzysztof, M., Ab Initio Emulsion Atom-Transfer Radical 
Polymerization,  Angew. Chem. 2018, 57, 8270-8274. 

(8) Pan, X.; Fantin, M.; Yuan, F.; Matyjaszewski, K., Externally controlled atom transfer radical 
polymerization,  Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 5457-5490. 

(9) Enciso, A. E.; Fu, L.; Lathwal, S.; Olszewski, M.; Wang, Z.; Das, S. R.; Russell, A. J.; Matyjaszewski, K., 
Biocatalytic “Oxygen-Fueled” Atom Transfer Radical Polymerization,  Angew. Chem. 2018, 57, 16157-16161. 

(10) Matyjaszewski, K., Advanced Materials by Atom Transfer Radical Polymerization, Adv. Mater. 2018, 30, 
1706441. 

(11) Enciso, A. E.; Fu, L.; Russell, A. J.; Matyjaszewski, K., A Breathing Atom-Transfer Radical 
Polymerization: Fully Oxygen-Tolerant Polymerization Inspired by Aerobic Respiration of Cells,  Angew. 
Chem. 2018, 57, 933-936. 
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Pozostałości substancji leczniczych w środowisku naturalnym są coraz częściej wykrywane 
przede wszystkim w wodach powierzchniowych i w glebach w niemal wszystkich częściach świata. 
Dzieje się tak głównie w związku z rosnącą globalnie konsumpcją farmaceutyków zarówno w 
medycynie człowieka jak i weterynarii. Najczęściej wykrywane są antybiotyki oraz dostępne bez 
recepty niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, hormony estrogenne, beta blokery, 
środki psychotropowe czy przeciwpasożytnicze. Techniki oznaczania tak szerokiej i różnorodnej 
chemicznie grupy analitów, ale również badanie ich dróg przemieszczania, trwałości oraz ocena 
skuteczności procesów ich degradacji stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej 
chemii i analityki środowiska. Niezwykle ważnym elementem staje się tu także poznanie skutków 
biologicznych ich obecności w środowisku; leki mogą tam oddziaływać zarówno wobec organizmów 
celowych jak i niecelowych wywołując niespodziewane, negatywne efekty nawet na bardzo niskich 
poziomach stężeń. W prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze osiągnięcia naszego zespołu 
w zakresie opracowania technik przygotowania próbek środowiskowych i doskonalenia oznaczeń 
końcowych wybranych substancji leczniczych z użyciem dostępnych technik (np. SPE, SPME, ASE, 
MAE, UAE, GC-MS, LC-MS/MS) jak i autorskich rozwiązań w zakresie selektywnej derywatyzacji 
analitów oraz alternatywnych technik ekstrakcyjnych z użyciem nanorurek węglowych czy też cieczy 
jonowych jako faz odbierających. Dodatkowo zaprezentowane zostaną wyniki badań nad oceną 
sorpcji i kinetyki rozprzestrzeniania się wybranych leków weterynaryjnych oraz 
przeciwnowotworowych w różnych typach gleb a także ich hydrolitycznej trwałości w warunkach 
środowiskowych. Zaprezentowane zostanie także podsumowanie badań nad oceną skutków 
ekotoksykologicznych wybranych antybiotyków i bakteriostatyków wobec organizmów żywnych na 
różnych poziomach organizacji biologicznej.       


