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iędzynarodowy Rok Układu Okresowego Pierwiastków minął, ale genialna koncepcja prawa okresowości nadal inspiruje do rozważań, dyskusji i interpretacji, także na łamach naszego czasopisma – tym razem
w postaci opracowania naszych stałych Autorów i zarazem doświadczonych nauczycieli: p. mgr Iwony Orlińskiej
i p. mgr. Krzysztofa Orlińskiego, którzy w konkluzji swojego opracowania zawarli także ważne ogólne refleksje
o prawach przyrody. Może nasi Czytelnicy poczują się
nawet zainspirowani do wyrażenia swoich poglądów na
ten temat, na naszych łamach?
Nasza rzeczywistość to jednak nie tylko dyskusje nad
niezmiennymi prawami przyrody. Zbliżające się Święta
Wielkanocne to także okazja, aby skomponować niniejszy
numer naszego czasopisma w bardzo szczególny sposób.
Nie wiem, czy istnieje „encyklopedia jajek”, ale opracowanie p. dr Joanny Kurek, która w świątecznym nastroju
zestawia dla Państwa chemiczne tajemnice tych niezwykłych „symboli życia”, zasługuje na miano co najmniej
prekursora takiego opracowania. Brakuje w nim być może
tylko opisu jajek Fabergé, ale to przecież zupełnie inna
historia… Z kolei, kiedy miną Święta, przyjdzie czas matur i z tą myślą publikujemy zestaw przykładowych zadań
pióra p. dr Jadwigi Stachowicz i p. dr inż. Urszuli Głaszcz.
Staramy się, aby niemal każdy numer naszego czasopisma był barwny – dosłownie i w przenośni. Kolorowe
eksperymenty zawsze stanowią atrakcję dla uczniów, pozostają w pamięci i niekiedy wpływają na ich wybór chemii
w dalszym życiu. Takich kolorowych wrażeń dostarczają
eksperymenty z chromatografii, które opisują w swoim artykule p. Natalia Litwicka i p. dr Justyna Piechocka. Nie mniej
barwne są, jak zawsze, doświadczenia opisane w opracowaniu p. mgr. Marka Plesa, pokazujące efektowny wariant
realizacji jednej z fascynujących reakcji oscylacyjnych.
Tradycyjnie zamieszczamy też zadania z kolejnego,
II etapu, 67. Krajowej Olimpiady Chemicznej – z powodu
pandemii w tym roku tylko teoretyczne…
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Jednym z produktów spożywczych znajdującym się w codziennej diecie wielu
osób (wyłączając wegan) są jajka – jako główny składnik posiłku lub w postaci makaronów, ciast czy tart
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Sformułowanie prawa okresowości i skonstruowanie
opartej na nim tablicy układu okresowego pierwiastków
jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć nauki.
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Łaciński termin in vitro możemy przetłumaczyć jako „w szkle” i tyczy się on głównie badań przyrodniczych –
oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem.

Życzę Państwu
pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

Rozdzielanie mieszanin to powszechnie znany i wykorzystywany proces. Spotykamy się z nim w trakcie wykonywania codziennych czynności, jak przyrządzanie potraw czy gorących napojów. W tym celu, często nie do
końca świadomie, sięgamy po techniki rozdzielania składników mieszanin określane mianem sedymentacji,
dekantacji czy przesiewania mechanicznego
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