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W

powszechnym chyba odczuciu przyznanie jesienią
2019 roku Nagrody Nobla naukowcom, którzy
przyczynili się do opracowania masowo dziś stosowanych
akumulatorów litowo-jonowych, było jedną z najlepiej
uzasadnionych decyzji Komitetu Noblowskiego. Dzięki zespołowi Pana prof. dr. hab. Andrzeja Czerwińskiego z Wydziału Chemii UW powstało opracowanie, które polecamy
naszym Czytelnikom nie tylko ze względu na jego merytoryczną zawartość, ale także dlatego, że wymieniona jest
w nim postać Rachida Yazamiego, którego wkład w rozwój
akumulatorów litowo-jonowych został ewidentnie pominięty przez Komitet Noblowski. Wszyscy, którzy interesują
się Nagrodami Nobla, choćby tylko z chemii, wiedzą, że
opisany w artykule przypadek nie jest odosobniony. Historia przyznawania Nagród Nobla to zatem nie tylko festiwal
osób nagrodzonych, ale i gorycz Wielkich Nienagrodzonych. Przypomnijmy choćby inny, powszechnie znany przykład Jocelyn Bell Burnell, która jako doktorantka pierwsza
zaobserwowała pulsary, lecz Nagrodę Nobla otrzymał jej
przełożony, Anthony Hewish.
W obecnym numerze znajdą też Państwo syntetyczny
przegląd substancji, które odegrały istotną rolę w historii
ludzkości na kolejnych etapach jej rozwoju. Oczywiście na
ten temat można napisać niejedną księgę, a zatem każdy
zwięzły wybór, taki jak dokonany przez Autorkę – Panią
mgr inż. Annę-Marię Trybę, musi być do pewnego stopnia
subiektywny. Myślę jednak, że zawarte w nim informacje
mogą pomóc nauczycielom w przygotowaniu ciekawych
lekcji. Z kolei Pani dr Joanna Kurek prezentuje syntetyczny przegląd połączeń tak ważnego pierwiastka jak fosfor
w materii nieorganicznej i organicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem roli fosforanów.
Struktura związków chemicznych jest tak różnorodna,
że potrafi zaskakiwać. Pan mgr Marek Ples w swoim kolejnym barwnym (pod każdym względem) opracowaniu
opisuje mało zapewne znany w praktyce szkolnej, ale godny poznania tlenek Mn2O7, tym bardziej że doświadczenia
z nim są naprawdę efektowne.
W codziennej praktyce szkolnej z pewnością pożyteczny okaże się zestaw zadań powtórzeniowych przed
maturą, tym razem z chemii organicznej, przygotowany
przez zespół Pani dr Małgorzaty Krzeczkowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historię 66. Krajowej Olimpiady
Chemicznej kończą prezentowane w tym numerze zadania
teoretyczne z II etapu, ponieważ III etap został odwołany
z powodu pandemii COVID-19…
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Nowe superciężkie pierwiastki
Nowe świecące rośliny
Azot w marsjańskim meteorycie
Nanocząstki w walce z wirusem SARS-Cov-2

Nobel z chemii 2019
– ogniwa litowo-jonowe
 Andrzej Czerwiński, Bartosz Hamankiewicz,
Dominika Buchberger
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Kryzysy energetyczne, rozwój elektroniki, wyczerpywanie zasobów energetycznych oraz zagrożenia ekologiczne spowodowały, że nakłady na poszukiwanie
nowych typów ogniw i ich praktyczne zastosowania z każdym dziesięcioleciem
ulegały zwielokrotnieniu.

11

Różne oblicza fosforanów  Joanna Kurek
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Substancje o największym znaczeniu dla historii ludzkości
 Anna-Maria Tryba

+

Spośród wielu powszechnie występujących pierwiastków, takich jak: tlen, węgiel, wodór, siarka, krzem,
Li+
magnez, cynk, żelazo, na uwagę zasługuje też fosfor. Występuje on zarówno w związkach nieorganicznych,
jak i organicznych, stanowiąc ważnych składnik żywych organizmów.

Historię naszej cywilizacji możemy rozpatrywać na wiele sposobów. W tej historii znaczącą rolę odgrywają odkrycia różnych naturalnych substancji, ich przekształcanie i znajdywanie dla nich praktycznych
zastosowań.
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Wybrane zagadnienia z chemii organicznej.
Zadania powtórzeniowe przed maturą – cz. 2.
 Sara Burtan, Anna Kaciczak-Domagała, Paulina Korzeniowska,
Justyna Łagosz, Marlena Łodyga, Małgorzata Krzeczkowska
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Heptatlenek i burza w probówce
 Marek Ples
Chciałbym przybliżyć Szanownemu Czytelnikowi pewną łatwą do otrzymania,
a jednocześnie ciekawą z powodu swojej niestabilności i wysokiej reaktywności
chemicznej substancję, przy użyciu której możemy przeprowadzić wiele bardzo
efektownych doświadczeń.
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