
Wydzia! Chemiczny Politechniki "odzkiej 
zaprasza na XI #cie$k% Edukacyjn& pt. 

„HISTORIA 
CHEMII 
DLA 
NIECIERPL
IWYCH 
Czyli od ALCHEMII do 
NANOTECHNOLOGII w 60 minut” 

Odbywaj!c! si" w Centrum 
Nauki i Techniki EC1



Zapraszamy 
Nauczycieli wraz !
z Uczniami w wieku 
powy!ej 12 lat 
oraz 
indywidualnych 
Opiekunów !
z Dzie"mi powy!ej 
6 roku !ycia do 
naukowej wyprawy 
#cie!k$ historii 
chemii, w jednym !
z najciekawszych !
i najpi%kniejszych 
miejsc w Polsce, !
w Centrum Nauki !
i Techniki EC1 !
w &odzi.

Cz!owiek od pocz"tku swojego istnienia na Ziemi próbowa! 
poznawa# $wiat i nazywa# zjawiska, które obserwowa!. 
Wykonywanie przemian jednych substancji w inne, jak na przyk!ad 
wytapianie metali z ich rud; poznawanie istoty zmian barw li$ci 
wraz ze zmian" pory roku czy studiowanie leczniczych w!a$ciwo$ci 
ro$lin, to pierwsze $wiadomie wykonywane obserwacje naukowe, 
które chocia% pocz"tkowo mia!y natur& jedynie filozoficzn", to 
stworzy!y podwaliny dla chemii jako dziedziny nauki. Szybki 
rozwój bada', którego pocz"tków mo%na upatrywa# w 
do$wiadczeniach nad magnetyzmem i elektrostatyczno$ci" 
wykonywanych w XVII wieku, umo%liwi! obserwowanie i mierzenie 
coraz to mniejszych drobin materii. Obecnie, wiedza chemiczna 
jest niezb&dna do rozwi"zywania problemów %ycia codziennego 
(np. chemia analityczna, technologia chemiczna), ale równie% do 
odkrywania kosmosu, projektowania procesów na poziomie 
molekularnym czy tworzenia nowych zwi"zków o codziennym 
zastosowaniu. Chemi& mo%na poznawa# na ró%nych p!aszczyznach, 
ale %eby umie# opisywa# wspó!czesny $wiat, na pewno trzeba zna# 
jej  podstawy! Gdzie, oprócz chemicznych laboratoriów spotykamy 
chemików? Dlaczego absolwenci naszych studiów s" poszukiwanymi 
specjalistami w wielu ga!&ziach przemys!u, na pierwszy rzut oka 
zupe!nie niezwi"zanych z chemi"? Udowodnimy, %e chemia to nie 
tylko skomplikowane wzory! 



Alchemia – Matka Chemii 
Czy alchemia to nauka? Dzi! alchemi" postrzegamy jako 
tajemn# nauk" o $yciu, !mierci i zmartwychwstaniu, która 
rozwija%a si" na !wiecie od 300 r. p.n.e. do 1600 r. n.e. 
Najszybsza ewolucja alchemii przypada%a na okres 
rozkwitu pa&stwa arabskiego, kiedy to w toku bada& 
substancji suchych (proszków) powsta% najs%awniejszy i do 
dzi! znany termin w alchemii – „kamie& filozoficzny”. Czym 
by%a ta magiczna, tajemnicza substancja i jakie badania 
naukowe prowadzili alchemicy? Kto by% najs%awniejszym 
polskim alchemikiem i co zawdzi"czamy jego badaniom? 
Tego wszystkiego dowiesz si" podczas XI 'cie$ki 
Edukacyjnej Wydzia%u Chemicznego? Przyjd( i sprawd( czy 
mo$na zamieni) mied( w z%oto, jakie by%y pierwsze 
dokonania naukowe w chemii i jak dzi"ki nim zmienia% si" 
!wiat!



Warsztat wulkanizatora !
jak laboratorium chemiczne!  

Czy obecny !wiat móg%by istnie) bez samochodów? Jak 
je(dziliby!my tymi pojazdami, gdyby nie by%o opon 
wykonanych z wytrzyma%ej i elastycznej gumy? Czy 
s%yszeli!cie o badaniach Charlesa Goodyeara z po%owy XIX 
wieku, a mo$e z czym! kojarzy si" wam to nazwisko?  Co to 
jest wulkanizacja, sieciowanie, elastomer? Sk#d bierzemy 
kauczuk i czy potrafimy na!ladowa) natur" tworz#c 
podobne struktury w laboratorium?  Czy wulkanizator 
%ataj#cy dziur" w oponie samochodowej jest chemikiem, a 
jego warsztat uzna) mo$na za chemiczne laboratorium? 
Przekonajcie si" sami za kolejnym zakr"tem chemicznej 
!cie$ki…



W laboratorium Marii 
Skłodowskiej-Curie 

Przedstawiamy Wan prekursork" nowej ga%"zi chemii – 
radiochemii - w jej paryskim laboratorium z prze%omu 
wieku XIX i XX. Ta jedna z najbardziej znanych badaczek 
wszechczasów, dwukrotna laureatka nagrody Nobla !
w dziedzinie fizyki i chemii, zajmowa%a si" w swojej pracy 
naukowej zjawiskiem promieniotwórczo!ci, a do jej 
najwi"kszych dokona& nale$#: rozwini"cie teorii 
promieniotwórczo!ci, technik rozdzielania izotopów 
promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych 
pierwiastków – radu i polonu. By%a równie$ inicjatork#  
bada& nad leczeniem nowotworów  za pomoc# 
napromieniowywania zmienionych tkanek. Na kolejnym 
zakr"cie chemicznej !cie$ki sami zobaczycie jak mo$na 
rejestrowa) promieniowanie, jakie s# jego (ród%a i czy 
spotykamy si" z nim na co dzie&. Dowiecie si" o wielu 
dobroczynnych skutkach jego dzia%ania jak i potencjalnych 
zagro$eniach.



DNA na wyciągnięcie ręki 

Od odkrycia modelu podwójnej helisy DNA przez Watsona 
i Cricka min"%o ju$ 66 lat a cz#steczka DNA wci#$ budzi 
podziw swoim pi"knem i niezwyk%o!ci#. Czteroliterowy 
j"zyk jakim si" pos%uguje jest tylko pozornie prosty - 
dzia%anie tego no!nika informacji mo$na porówna) z prac# 
bardzo z%o$onego programu komputerowego… Na 
kolejnym zakr"cie chemicznej !cie$ki wykonacie proste 
do!wiadczenie, które pozwoli Wam zafascynowa) si" 
chemi# bioorganiczn#, a mianowicie samodzielnie 
wyizolujecie cz#steczki DNA ze znanych wam ro!lin i na 
w%asne oczy je zobaczycie! Niby to takie skomplikowane, a 
patrzcie jak zaskakuj#co proste! 



Powierzchowny nie 
znaczy nudny! 
Naukowcy próbuj# zmienia) w%a!ciwo!ci materia%ów 
modyfikuj#c ich sk%ad i struktur" na poziomie „nano”, czyli 
pojedynczych moleku%. Tym w%a!nie zajmuje si" 
nanotechnologia. Co zaskakuj#ce, bardzo du$y wp%yw na 
w%a!ciwo!ci takich uk%adów ma miejsce styku materia%u i 
jego otoczenia, czyli powierzchnia. Najlepszym 
przyk%adem jest z%oto, które mo$e zmienia) kolor w 
zale$no!ci od grubo!ci warstwy.  Nowoczesne narz"dzia 
badawcze pozwalaj# zobaczy), a czasem nawet zmienia), 
uk%ad atomów na powierzchni danej substancji. 
Dochodz#c do ostatniego zakr"tu naszej chemicznej 
!cie$ki zobaczysz „kieszonkowy” mikroskop si% atomowych 
i sam przeniesiesz si" do !wiata chemii w rozmiarze 
„nano”. Przekonaj si", $e rozdrobnione materia%y mog# 
lepiej ch%on#) wod", a modyfikacja powierzchni powoduje 
ich ca%kowit# wodoodporno!). Zobaczysz tak$e, jak wielki 
wp%yw ma skala „nano” na makroskopowy !wiat który tak 
dobrze znasz!



Gdzie?  
Centrum Nauki i Techniki EC1 w *odzi, ul. Targowa 1/3, wej!cie g%ówne od ul. Hassa. 

Kiedy?  
26 -29 marca 2019 w godzinach 0900 – 1500                  30 - 31 marca 2019 w godzinach 1000 – 1600 

Jak?  
Wej!cie na XI 'cie$k" Edukacyjn# Wydzia%u Chemicznego P* jest NIEODP*ATNE. !
WYMAGANE jest jednak dokonanie wcze!niejszej REZERWACJI, wg. Regulaminu dost"pnego na stronie www.ec1lodz.pl 

Wej!cia grup zorganizowanych (od poniedzia%ku do pi#tku) – rezerwacja telefoniczna: !
tel. 539 997+693 lub tel. 42 600 61 00 wew. 1 (informacja o dost"pno!ci miejsc na stronie: www. bilety.ec1lodz.pl).!
Wej!cia osób indywidualnych - rezerwacja internetowa na stronie www.bilety.ec1lodz.pl 

prosimy o odbiór biletów na 30 min przed zarezerwowana godzin# wej!cia, po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana 

Co jeszcze?  
Zach"camy do zwiedzenia Centrum Nauki i Techniki EC1. Unikalne miejsce, warto!ciowa wystawa, niepowtarzalny klimat. !
Rezerwacje grupowe pod nr. Tel: 426006100 wew. 1 lub tel. 539997693!
Bilety: www.bilety.ec1lodz.pl 

G!odny?  
Zarówno na terenie Centrum Nauki i Techniki (po zakupie biletu i wej!ciu) !
mo$na co! zje!) i napi) si" w barku, a tak$e zregenerowa) si%y w strefach relaksu.


