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N

ieoczekiwanie nasze życie uległo niemal z dnia na
dzień dramatycznej zmianie z powodu niemającej
sobie równej od stu lat pandemii tajemniczego wirusa.
Uwięzionym często w domach, zmuszonym do przewartościowania swoich dotychczasowych relacji między zawodowymi i prywatnymi powinnościami, trudno o dobry
nastrój. W tej sytuacji z pomocą mogą przyjść nie tylko
zaniechane wcześniej z braku czasu krztuszące się od kurzu lektury czy odłożone na półki z tego samego powodu,
cierpliwie znoszące swój bezruch płyty z ulubioną muzyką,
ale i bardziej trywialne, drobne przyjemności…
A gdyby tak sprawić sobie przyjemność odrobiną
zdrowej słodyczy? Inspiracją może służyć… znaczna część
naszego niniejszego numeru. Czytelnicy odnajdą słodkie
motywy w niemal encyklopedycznym artykule Pani dr Joanny Kurek o cukrach i słodzikach (z bogatą częścią eksperymentalną), a także w barwnym (pod każdym względem)
opracowaniu Pana mgr. Marka Plesa, który proponując
Państwu z podziwu godną inwencją nowy sposób realizacji
pomiaru polarymetrycznego, zarazem w prosty sposób wyjaśni zjawisko skręcalności optycznej. Wnikliwi Czytelnicy
odszukają jeszcze więcej ukrytych w numerze informacji
o substancjach słodzących.
Z przyjemnością chciałbym też podkreślić wyjątkowo
bogaty zestaw doświadczeń zawarty w tym numerze –
znajdą je Państwo bowiem także w opracowaniu o ważnym (ze względu na ostatnią Nagrodę Nobla w chemii)
pierwiastku - licie, pióra Pani mgr Iwony Orlińskiej i Pana
mgr. Krzysztofa Orlińskiego. Jest to zarazem opowieść także o innych pierwiastkach, których właściwości poprzez
porównanie z litem stają się bardziej zrozumiałe.
Wreszcie do szkolnych klas przeniesie nas opracowanie
Pani prof. Marii Cieślak-Golonki, poświęcone zawsze (niestety) aktualnej tematyce błędów w podręcznikach chemii,
następnie przykłady zadań maturalnych, profesjonalnie
opracowane przez Autorów z Krakowa oraz propozycja
zainteresowania uczniów tematyką polimerów i rosnącego nimi zanieczyszczenia środowiska, autorstwa Pani mgr
Agnieszki Czub-Czech i Pana mgr. Kamila Czecha. Oczywiście miłośnicy szczególnie ambitnych problemów olimpijskich znajdą, jak zwykle, coś dla siebie – tym razem jest to
zadanie laboratoryjne z II etapu 66. Krajowej Olimpiady
Chemicznej.

6

Pożyteczny pasożyt rozwiąże problem plastiku?  Durian jako… ładowarka
Cząsteczka benzenu – znana i nieznana  Pierwsze białko – gość z Kosmosu

(Nie)zdrowa słodkość? – czyli o nowoczesnych środkach
słodzących  Joanna Kurek
Spośród wszystkich smaków: gorzkiego, słonego, kwaśnego, umami i słodkiego,
to ten ostatni jest najprzyjemniejszym z odczuwanych przez znaczną większość
ludzi. Przez setki lat ludzie podejmowali różnorodne próby pozyskania produktów
o tym smaku ze źródeł naturalnych lub wytworzenia słodkich substancji różnymi
sposobami.
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Chemiczny Nobel 2019 to dobra okazja, aby wykonać kilka doświadczeń z litem i związkami tego metalu.
Nie trzeba nawet kupować jego preparatów – lit w naszym otoczeniu jest wprost na wyciągnięcie ręki.

Stu siedemdziesięciu pięciu wybitnych uczonych reprezentujących różne
dziedziny nauki przedstawiło pojęcia występujące w podręcznikach szkolnych i uniwersyteckich, które według nich są przestarzałe i powinny być
usunięte.
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Nikt z nas nie jest zaskoczony sformułowaniem, że tworzywa sztuczne towarzyszą nam na co dzień, bo przecież wykonane są z nich opakowania do żywności, butelki plastikowe z wodą, zabawki dla dzieci, a nawet
kosmetyki.
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