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C

zy wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne? Na to
pozornie proste pytanie padają, jak pokazuje praktyka
szkolna i akademicka, różne odpowiedzi. Teoretycznie czy
praktycznie? W danych warunkach prowadzenia procesu
czy w zależności od zmieniających się warunków? Temat godny jest zapewne po raz kolejny głębszej analizy,
może na łamach naszego czasopisma… Piszę o tym także
dlatego, że w niniejszym numerze zamieszcza swoje wielobarwne (w przenośni i dosłownie) opracowanie p. mgr
Marek Ples, o tytule jednoznacznie wskazującym na opis
reakcji odwracalnej. W tym przypadku chodzi jednak o wyrafinowany przypadek wielokrotnej odwracalnej transformacji stanu układu pod wpływem zewnętrznej ingerencji,
a przyczyną tego zjawiska jest… oj, nie chciałbym odbierać
Czytelnikom przyjemności zastanawiania się w trakcie
lektury nad mechanizmem zachodzących zjawisk, zanim
przeczytają ostatnie zdania artykułu… Ponadto zaletą opisywanego w nim doświadczenia, poza bardzo efektownym
przebiegiem, jest prostota jego wykonania nawet w warunkach szkolnego laboratorium – ku niewątpliwej uciesze
młodzieży i nauczycieli.
Smakoszy kawy zapewne zainteresuje artykuł p. mgr
inż. Anny-Marii Tryby, opisujący nie tylko rodzaje tego
napoju, ale i sposoby chemicznej analizy na zawartość
kluczowych składników. Z kolei p. dr Joanna Kurek ukazuje
złożoność, a przy tym podobieństwo struktur hormonów
sterydowych i pokrewnych połączeń, opisując zarazem ich
istotne znaczenie w naszych organizmach.
Chciałbym zwrócić też Państwa uwagę na kolejną biografię w naszym cyklu „Polscy chemicy u progu niepodległości”, tym razem poświęconą profesorowi Osmanowi
Achmatowiczowi seniorowi – postaci bardzo ważnej dla
rozwoju chemii organicznej, a zarazem o barwnym życiorysie, ukazanym na tle dramatycznych wydarzeń XX wieku
przez p. prof. dr. hab. inż. Tomasza Janeckiego.
Czytelnicy zainteresowani problemami chemicznymi
ponownie znajdą zestawy zadań na bardzo różnych poziomach kształcenia – od szkół podstawowych (pióra zespołu
Autorów z Gliwic), poprzez zadania z I etapu 66. Krajowej Olimpiady, aż po najbardziej zaawansowane zadania
z 51. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Paryżu.
Życzę Państwu przyjemnej lektury
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„Amonity” dowodzą życia na Marsie?  Wodorowy pierścień wokół galaktyki
Nowy antybiotyk z… robaczych jelit  Chemiczna maszyna Turinga

Chemiczne tajemnice kawy
 Anna-Maria Tryba
W artykule autorka przybliża pochodzenie kawy, sposób obróbki
wpływający na jej właściwości oraz to, co w praktyce chemika jest
bardzo ważne – metody analizy jej składu. Autorka w ramach pracy
magisterskiej prowadziła badania nad naparami z różnych gatunków
kaw, określając zawartość kofeiny metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej – jednej z najważniejszych metod chemii analitycznej. Ponadto badała istotne – antyoksydacyjne właściwości kawy.
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Grzyby kontra leki przeciwnowotworowe. Kropki kwantowe do zadań
specjalnych  opracowanie redakcyjne
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Hormony sterydowe i kwasy żółciowe  Joanna Kurek
Pojęcie hormonów uległo nieco rozmyciu od czasu ich odkrycia. W konsekwencji obecnie nie ma już ściśle ustalonych substancji hormonalnych,
które należą do różnych klas związków chemicznych. Zatarł się też podział na
witaminy i hormony.
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Osman Achmatowicz senior (1899-1988) – chemik, Tatar, polski
patriota  Tomasz Janecki
Profesor Osman Achmatowicz senior to postać ogromnie zasłużona dla polskiej chemii
i jednocześnie człowiek o bardzo ciekawym, barwnym życiorysie. Przeżył zarówno I wojnę
światową i odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak i okropności II wojny światowej.

Metodyka i praktyka szkolna
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Niebiesko-pomarańczowa reakcja odwracalna.
Kolorowa chemia  Marek Ples
Heraklit głosił, że najważniejszą cechą bytu jest ciągłe stawanie
się i przemijanie. Wszystko co istnieje się zmienia – nie ginie bezpowrotnie i nie powstaje z niczego. Znakomicie w myśl Heraklita
wpisuje się chemia – jest to przecież nauka zajmująca się opisem
właściwości substancji, a także ich przemian zachodzących pod
wpływem zróżnicowanych czynników.
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Zadania z chemii dla szkół podstawowych. Część VIII. JEDNOFUNKCYJNE
POCHODNE WĘGLOWODORÓW  Ewa Trybalska, Zbigniew Gawron,
Ewa Maczko, Zofia Brol, Maria Gogołowicz, Ewelina Szewczyk,
Dominika Sadowska, Michał Kwiatkowski, Alicja Gierlotka, Katarzyna Czapla
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51. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Paryżu (Francja) 21-30.07.2019 r.
– Zadania laboratoryjne  Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik
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51. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Paryżu (Francja) 21-30.07.2019 r.
– Rozwiązanie zadań teoretycznych  Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik
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66. Krajowa Olimpiada Chemiczna – Zadania – Etap I
 Komitet Główny Olimpiady Chemicznej
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