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1. Chemia jako nauka centralna i uniwersalna 
 

Wśród nauk ścisłych i przyrodniczych współczesna chemia 
zajmuje miejsce centralne. Wynika to z jej wyjątkowego udziału w 
interpretacji przemian i procesów, jak też zjawisk zachodzących w 
otaczającym nas kosmosie, ekosystemie czy układach 
biologicznych i naturalnych. Stąd zgodnie z Encyklopedią Chemii 
PWN chemia [gr. chēmeía – „magia”] jest nauką przyrodniczą 
zajmującą się budową, właściwościami substancji, ich 
jakościowymi i ilościowymi przemianami, opisem mechanizmów, 
szybkością, warunkami, w których te przemiany zachodzą i 
efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, 
które im towarzyszą. Termin „przemiany” dotyczy zarówno reakcji 
chemicznych, jak i procesów fizycznych obejmuje m.in. przemiany 
fazowe, np. parowanie, topnienie, przemiany polimorficzne, 
dyfuzję. Oprócz badań podstawowych chemia obejmuje 
opracowywanie procesów otrzymywania poszczególnych 
produktów (technologia chemiczna) oraz konstruowanie urządzeń, 
w których te procesy są prowadzone (inżynieria chemiczna, 
procesowa). Zatem, już z tego krótkiego opisu wynika jej 
interdyscyplinarność, centralne miejsce wśród nauk 
przyrodniczych, a nade wszystko uniwersalizm w interpretacji 
przemian i zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym i 
komórkowym.   
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Współczesna chemia jest też bazą i łącznikiem między: 
środowiskiem i ekologią (zielona chemia), geochemią i geologią, 
medycyną i farmacją, fitochemią, fizyką i astrofizyką, biologią i 
mikrobiologią, fizjologią i biochemią, chemią produktów 
naturalnych i nauk o życiu, chemometrią i rolnictwem, chemią 
produktów żywnościowych i diabetyką, toksykologią, inżynierią 
materiałową i procesową czy chemią materiałów wybuchowych ale 
też między ekonomią i naukami prawniczym. 
Efektem tego działania jest postrzeganie chemii jako nauki 
interdyscyplinarnej. Jednakże w chemii dwa procesy będą 
dominujące - synteza i analiza, bez znaczenia na hierarchię. Nie 
mniej, to one przeplatają się we wszystkich elementach nauk 
przyrodniczych. 

 
2. Rys historyczny 

 
Już od zarania dziejów człowiek starał się zaspokoić ciekawość 

i zrozumieć zjawiska i zachodzące procesy w oparciu o przemiany 
zarówno fizyczne jak i chemiczne. Opierał to na różnych 
potrzebach, faktach i doświadczeniach zabezpieczając w ten 
sposób swój byt (np. walka o ogień). Z tym wiąże się ewolucyjna 
zmiana i kształtowanie kosmosu i naszego świata oraz próby 
określenia przyczyn tych relacji. Już w V w p.n.e. Empedokies 
wyodrębniał cztery byty: powietrze, wodę, ziemię i ogień 
odpowiedzialne za wszystko to, co pozwala opisać i zrozumieć 
naturę. Gaius Plinius Secoundus, który żył w latach 23 - 79 n.e, 
w swoim dziele Naturalis Histriae dokonał pierwszego opisu 
procesów: ekstrakcja, destylacja czy krystalizacja substancji 
biologicznie ważnych z różnych części morfologicznych roślin. 
Stanowiło to, z jednej strony, pionierski opis  rozwiązań typowych 
dla późniejszej inżynierii chemicznej i procesowej, zaś z drugiej 
strony stanowiło zaczyn nowatorskiego rozwiązania typowego dla 
współczesnej analityki. Dzięki temu podejściu możliwe było 
wyodrębnianie i pozyskanie pojedynczych składników złożonych 
mieszanin (etap przygotowania próbek). W kolejnych latach 
znalazło to swoje uzasadnienie w nowatorskich, jak na tamte 
czasy, interdyscyplinarnych pracach Paracelsusa (1493–1541). 
Zwrócił on uwagę na znaczenie dawki i negatywny wpływ 
substancji obcych dla organizmów żywych (ksenobiotyki). 
Substancje te mogą wywierać u człowieka i zwierząt negatywne 
skutki zdrowotne. Stąd uznawany jest jako  ojciec współczesnej 
toksykologii, która powstała z połączenia takich dyscyplin jak: 
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biologia, chemia, medycyna, medycyna weterynaryjna czy 
farmakologia. Innym przykładem poszukiwań chemiczno-
farmaceutycznych były osiągnięcia współżaka Paracelsusa, z 
okresu studiów na Uniwersytecie w Bolonii i Ferrarze, naszego 
rodaka Mikołaja Kopernika (1473-1543). Z kłącza konwalii 
izolował on alkaloidy dla potrzeb medycznych. I w tym miejscu 
konieczne jest zwrócenie uwagi na fenologiczne znaczenie słowa 
alchemia pochodzącego od arabskiego słowa al kimiya, a 
znaczącego coś czarnego, owianego tajemnicą. Zresztą stąd wziął 
się czarny związek Ozyrysa czy mieszanina metaloorganiczna 
wywodząca się z mułu Nilu służąca do mumifikacji i konserwacji 
zwłok zaproponowana przez Thota i Anubisa. To tylko nieliczne 
przykłady transferu wiedzy tajemnej z Chin, Egiptu do Europy. 
Opisane w opracowaniach preparaty czy eliksiry (Del l’Elixir Vita) 
miały za zadanie poprawić stan fizyczny i wizualny (współczesna 
kosmetologia) użytkowników. Transformacja alchemii w chemię, 
doprowadziła do wieloletniej debaty i ostrej wymiany zdań. 
Konsekwencją było wyjaśnienie i opis zjawisk wynikających z 
przemian fizyko-chemicznych przebiegających w przyrodzie, w 
układach biologicznych, terapii medycznej czy procesach 
technologicznych. Stąd szczególną uwagę w tamtych czasach 
zwracano na relację między materią-energią a procesami 
życiowymi. Wynikało to z chęci poprawy bytu i zapewnienia 
różnych ambicji ekonomicznych możnowładców. Przykładem 
niech będzie Michał Sędziwój (1566-1636) pierwszy wykształcony 
alchemik/chemik polski i jego działania na rzecz swojego 
mecenasa króla Zygmunta III Wazy.  

Pewnego uporządkowania tych relacji udało się dokonać dzięki 
Robertowi Boyle (1627-1691), który wprowadzając pojęcie i 
definicję pierwiastka i opisał to w pierwszym podręczniku z chemii 
(The Sceptical Chymist).  

Zarówno Mikhail Lomonosov (1711-1765) jak i Antoin Laurent 
de Lavoisier (1743-1794) twórcy podstaw chemii fizycznej 
niezależnie sformułowali prawo zachowania masy. Ponadto 
Lavoisier wykazał, że tlen jest niezbędny przy spalaniu oraz w 
procesie produkcji kwasów (stąd dawna nazwa tlenu jako 
„kwasoród”), udowodnił nieprawdziwość teorii flogistonu (siła 
życia), obalił starożytną teorię żywiołów jako podstawowych 
składników materii i przyczynił się do zreformowania 
nomenklatury chemicznej.    

„Jestestwa” braci Śniadeckich, a zwłaszcza Jędrzeja (1768-
1838) wskazały, że ogólna wielowątkowa koncepcja nauki o życiu 
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(chemia w medycynie, fizjologii, neurologii czy zasadach żywienia) 
wiąże się z interpretacją zjawisk i procesów związanych z 
chaotycznym ruchem cząstek w płynie. Dało to podstawy 
wyjaśnienia koncepcji Brauna, Einstaina i Smoluchowskiego. 
Pozwoliło to też uporządkować nomenklaturę, zwłaszcza polską, i 
wprowadzić do praktyki laboratoryjnej i literatury nowe pojęcia.  

Sformułowanie teorii atomistycznej przez J. Daltona (1766-
1844), wg której każdy atom i cząsteczka jest określona/y 
względną masą atomową i/lub cząsteczkową stanowiło nowe 
podejście w opisie materii i dało podstawy formułowania praw 
chemicznych (elektrolizy, działania masy, termochemii, itd.) oraz 
teorii opisujących naturę i jej właściwości np. teoria wiązań, 
roztworów i elektrolitów, adsorpcji, itd.      

Faktyczna rewolucja i przełom w chemii, zwłaszcza organicznej, 
dokonały się de facto po przedstawieniu przez Frederich’a 
Wöhler’a (1800-1882) koncepcji pierwszej syntezy organicznej, 
polegającej  na konwersji amoniaku w mocznik z nieorganicznych 
substratów. Wskazał i udowodnił, że na poziomie komórkowym 
związki organiczne ulegają reakcjom, które prowadzą do tworzenia 
nowych związków (metabolizm). 

Podanie struktury cząsteczki benzenu i jego pochodnych przez 
F.A. Kekulego (1829-1896) oraz wyjaśnienie aromatyczności tej 
grupy związków to kolejny ważny rozdział w historii chemii. 
Podobnie jak zaproponowany przez Dimitrija Mendelejeva (1834-
1907) układ okresowy pierwiastków, który zgodnie z prawem 
okresowości uporządkował je według rosnącej liczby atomowej i 
cyklicznie powtarzających się właściwości. To z tych koncepcji i 
opracowań korzystała Maria Skłodowska-Curie (1867-1934), 
która wraz ze swoim mężem Piotrem (1859-1906) opisała zjawisko 
promieniotwórczości i odkryła wyodrębniając z rudy uranowej 
dwa kluczowe pierwiastki promieniotwórcze rad i polon. Dało to 
początek nowemu kierunkowi w nauce – chemii radiacyjnej, a 
dalej jądrowej.  Z dużą dynamiką rozwijała się synteza chemiczna, 
dając nowe możliwości w pozyskaniu substancji o unikatowych i 
specyficznych właściwościach. Pozwoliło to również wykorzystać 
te doświadczenia i zdobycze na skalę przemysłową np. Wurtz, 
Friedl-Crafts, Haber czy Mościcki. Z dużym powodzeniem 
odnotować należy postęp jaki się dokonywał w metaloznawstwie 
(chemia materiałowa), a w zasadzie dzięki odkryciom Jana 
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Czochralskiego (1885-1953). Pozyskanie wg jego metody 
monokryształu krzemu dało początek nowej dyscyplinie w nauce i 
technice - elektronikę.  

Wszystkie te dokonania, na przestrzeni lat, wskazują w jakim 
kierunku poszedł postęp w rozwoju cywilizacji. Ponadto wytyczają 
one kierunki w tworzeniu nowych dyscyplin i dziedzin w nauce  i 
przemyśle, wynikające z potrzeby i wyzwań rynku. Oczywiście 
zmienia się hierarchia ważności i dominacji poszczególnych 
działów chemii. Nie zmienia się jednak pozycja, rola i znaczenie 
chemii w nauce i przemyśle, a w konsekwencji postępie i 
potrzebach życia.  

 

3. Założenia i koncepcja 
 

W stulecie przyznania Nagrody Nobla z chemii Marii 
Skłodowskiej-Curie, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 
rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii pod hasłem „Chemia 
– nasze życie, nasza przyszłość” (ang. Chemistry – our life, our 
future). Jego głównym celem było promowanie roli chemii jako 
„centralnej nauki” (ang. Central Science), ściśle związanej z niemal 
każdym przejawem naszych kontaktów ze światem materialnym, 
co stanowi nierozerwalną część ogólnoludzkiej kultury. Istotą 
obchodów było przekonanie społeczeństwa o roli chemii w 
zrozumieniu problemów świata i kosmosu, zainteresowanie 
młodzieży tą dziedziną nauki, a przede wszystkim wywołanie 
entuzjazmu dla kreatywnej funkcji chemii w zrównoważonym 
rozwoju współczesnej cywilizacji.  

Pod pojęciem „nauk chemicznych” rozumiemy – z jednej 
strony – rodzaj nauk przyrodniczych obejmujących dyscypliny 
szczegółowe stanowiące podstawę wiedzy o świecie i jego prawach, 
budowie i zmianach materii na poziomie molekularnym, a 
równocześnie – rodzaj nauk stosowanych uwzględniających 
dyscypliny szczegółowe z pogranicza nauk przyrodniczych i 
technicznych będących fundamentem przemysłowych procesów 
chemicznych.  

Istotą jest ukazanie kluczowej, ale jednocześnie służebnej roli 
nauk chemicznych w globalnym rozwiązywaniu podstawowych 
problemów innych dziedzin nauki i postępu naukowo-
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technicznego w warunkach zrównoważonego rozwoju (ang. 
sustainable development) współczesnej cywilizacji, tzn. poprawy 
jakości życia przy ograniczonych zasobach z wymaganiami 
szeroko pojętej ochrony środowiska. 

W ten sposób misja chemii wpisuje się doskonale w wizję 
„gospodarki opartej na wiedzy” (ang. knowledge-based economy) 
sformułowanej w 1987 roku w słynnym Raporcie Brundtlanda dla 
Komisji ONZ do spraw Środowiska i Rozwoju „Nasza Wspólna 
Przyszłość”. Jest to w rzeczywistości wyzwanie XXI wieku dla 
środowiska naukowego, by określiło właściwą strategię w zakresie 
polityki badań i technologii obejmującej zintegrowane studia 
technologiczne, ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.  

W 2000 roku Peter Steyn, ówczesny kandydat na prezydenta 
Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, określił 
główne obszary badawcze dla chemii na początek XXI wieku. Są 
to: „zielona chemia” w zrównoważonym rozwoju (ang. 
sustainable/green chemistry), chemia środowiskowa, synteza 
organiczna, chemia supramolekularna, materiały, chemia 
bioorganiczna, metody fizyczne badań reakcji i układów złożonych 
oraz chemia metaloorganiczna.  

Z kolei Europejska Platforma Zrównoważonej Chemii, uznając 
chemię za główną dziedzinę innowacyjnego rozwoju innych 
sektorów, opracowała strategię rozwoju nauk chemicznych do 
2025 roku w trzech głównych kierunkach:  

 technologie materiałowe (opracowanie technologii w skali    
molekularnej prowadzących do nowej generacji produktów), 

 nowe reakcje i przemysłowe procesy chemiczne, 
 biotechnologia przemysłowa. 

W 2010 roku Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów PAN 
określił następujące kierunki rozwoju badań podstawowych i 
stosowanych w obszarze szeroko pojętej chemii w Polsce:  

 chemia na pograniczu biologii, farmacji i medycyny;  
 chemia materiałów o pożądanych właściwościach dla 

nowych technologii;  
 projektowanie i wytwarzanie odczynników specjalistycznych, 

wysokoprzetworzonych i wymagających wyrafinowanej 
syntezy, chemia fizyczna i kataliza w odniesieniu do 
procesów i materiałów;  
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 chemia analityczna dla ochrony środowiska i diagnostyki;  
 nowe bezodpadowe technologie chemiczne i o niskim 

zapotrzebowaniu na energię;  
 chemia radiacyjna i jądrowa w odniesieniu do diagnostyki 

medycznej i do pozyskiwania energii jądrowej oraz 
gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. 

Właśnie chemia pozwala zrozumieć właściwości fizyczne 
materiałów na poziomie molekularnym i supramolekularnym. Z 
tego samego punktu widzenia tłumaczy funkcjonowanie 
organizmów żywych, współdziałając z nowoczesną biologią 
(biologia chemiczna) i medycyną. Jednakże czołowym kierunkiem 
światowych badań chemicznych jest poszukiwanie oryginalnych 
dróg syntezy (głównie w oparciu o procesy katalityczne) 
molekularnych i makromolekularnych związków chemicznych o 
specjalnych właściwościach, tzw. fine chemicals (również 
biochemicals) i chemical specialties, które są podstawą materiałów 
(biomateriałów) bądź ich prekursorami. 

Istotą sukcesów jest filozofia oryginalnych pomysłów w zakresie 
chemii, wywodzących się ze współdziałania chemików i 
biochemików oraz syntetyków ze specjalistami określającymi 
pożądane (spodziewane) właściwości produktów oraz opracowanie 
technologii i biotechnologii ich wytwarzania, a także dokonanie 
wyboru najlepszych, najbardziej konkurencyjnych produktów w 
zależności od możliwości ich komercjalizacji.  

 

 

 

STRUKTURA

SYNTEZA 
CHEMICZNA I 

BIOCHEMICZNA

WŁAŚCIWOŚCI 
PRODUKTÓW 

(pożądane)

mało- i średnio-
tonażowe technologie

fine chemicals, 
bio(chemicals) chemical

specialties, materiały
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Istotą sukcesów jest filozofia oryginalnych pomysłów w 
zakresie chemii, wywodzących się ze współdziałania chemików 
i biochemików ze specjalistami określającymi pożądane 
(spodziewane) właściwości produktów oraz opracowanie 
technologii i biotechnologii ich wytwarzania, a także dokonanie 
wyboru najlepszych, najbardziej konkurencyjnych produktów 
w zależności od możliwości ich komercjalizacji. 

Podstawą strategii Polskiej Encyklopedii Nauk w obszarze nauk 
chemicznych będą ostatnie monografie: „Chemistry: Our Past, 
Present, and Future” edited by Choon Ho Do, Attila E. Pavlath 
(2017) oraz „Misja Nauk Chemicznych” pod redakcją Bogdana 
Marcińca (2011) uzupełnione o inne opracowania o charakterze 
przeglądowym i encyklopedycznym. Opracowania te sumują 
aspekty historyczne, problematykę bieżącą oraz wizję rozwoju i 
znaczenia chemii, jako „nauki centralnej” o „uniwersalnym” 
znaczeniu.  

 
4. Zakres i treść Encyklopedii Nauki Polskiej - chemia 
 
W treści Encyklopedii Nauki Polskiej – chemia powinny znaleźć 
się: 

 hasła problemowe, naświetlający aktualny stan wiedzy, 
 prawa chemiczne, aktualne i historyczne, 
 pojęcia i terminy, nomenklatura zgodnie z terminologią 

IUPAC,  
 definicje, 
 teorie i kluczowe hipotezy, 
 wyjaśnienie zakresu badań dyscyplin szczegółowych, 

specjalności, dziedzin, itp. 
 osiągnięcia polskiej nauki, odkrycia, 
 biografie, w tym nieżyjących już, naukowców polskiego 

pochodzenia lub działających w Polsce, 
 ważniejsze instytucje naukowe z zakresu chemii i powiązane 

z chemią działające na terenie Polski, 
 rola i znaczenie chemii w życiu codziennym,  
 historia rozwoju nauk chemicznych i wkład Polaków w 

rozwój dyscypliny,  
 światowe tendencje i trendy w kierunkach rozwoju nauk 

chemicznych, 
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 stan chemii w Polsce, 
 przemysł chemiczny, 
 edukacja chemiczna i jej popularyzacja,  
 powiązanie chemii z innymi dyscyplinami i dziedzinami,  
 przyszłość chemii,  
 synergia nauki i biznesu w obszarze nauk chemicznych, w 

szczególności wysokoprzetworzonych produktów (fine 
chemicals i biochemicals). 

 Laureaci nagród Nobla z chemii (osiągnięcia i rys historyczny) 
5. Tomy ENP o współczesnej chemii 

Proponowany podział na tomy: 

1.  Historia chemii - albo - Chemia w historii ludzkości 
2.  Chemia fizyczna I (termodynamika i struktura) 
3. Chemia fizyczna II (przemiany, kataliza) 
4. Chemia nieorganiczna, metaloorganiczna, supramolekularna 

i bionieorganiczna 
5.  Chemia organiczna - synteza wysokoprzetworzonych 

niskocząsteczkowych związków chemicznych (fine chemicals) 
– zastosowanie w medycynie, farmacji i rolnictwie.  

6. Makrocząsteczki i polimery u podstaw molekularnej biologii, 
medycyny i   nowoczesnych materiałów 

7.  Chemia analityczna we współczesnym świecie 
8. Rola chemii w nauce o materiałach 
9. Zielona chemia (chemia a środowisko) 
10. Technologia chemiczna w epoce zrównoważonego 

rozwoju 
11.  Chemia a biotechnologia przemysłowa 

 

Konsultacje: 

 Komitet Chemii PAN, Komitet Chemii Analitycznej PAN i inne Komitety 
naukowe PAN, 

 Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 
 PTChem, 
 SITPChem 
 Konieczne konsultacje pomiędzy autorami (redaktorami) strategii 

dziedzinowych, w szczególności – biologii, chemii, fizyki i innych nauk 
przyrodniczych i następnie proponowanymi liderami/autorami i 
współautorami poszczególnych tomów 
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