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P

odstawowa wiedza o wirusach i sposobach ich zwalczania stała się dziś ważniejsza niż kiedykolwiek, tym
bardziej że – jak słusznie zauważył jeden z wirusologów –
nagle znaleźliśmy się w sytuacji poniekąd analogicznej do
średniowiecznych czasów zarazy – bez szczepionki i specyficznych leków, zdając się jedynie na utrzymywanie dystansu, noszenie maseczek i ścisłe przestrzeganie nakazów
higieny. Nie ma więc, jak sądzę, nic dziwnego w tym, że
terminy takie jak, „SARS-CoV-2” czy „COVID-19” przewijają
się w różnych artykułach – począwszy od „Ciekawostek”,
poprzez opracowanie o wirusach Pani mgr Elżbiety Szczepańskiej, aż po historię różnych środków odkażających,
opowiedzianą przez Panią dr Joannę Kurek.
Nie powinno to jednak przysłonić różnorodności tematycznej niniejszego numeru, w którym znajdą Państwo także opracowanie o funkcjonalnych biomateriałach – pióra
Pani mgr Anny-Marii Tryby, o pierwiastku noszącym nazwę
wywodzącą się od naszego najznakomitszego astronoma
– autorstwa Pana dr. Romualda Hassy, czy o efektownej
termoluminescencji fluorytu w barwnym jak zawsze opisie
Pana mgr. Marka Plesa.
Nauczyciele oczekujący materiałów pomocnych w prowadzeniu lekcji docenią, jak sądzę, oryginalny opis wykonania w warunkach szkolnych miareczkowania, autorstwa
Pana mgr. Piotra Dzwoniarka, pomysł na wprowadzenie
tematyki kwasów karboksylowych w ujęciu Pani mgr
Izabelli Radziuk-Śliwińskiej, zestawy zadań z chemii organicznej – dla szkół podstawowych, pióra zespołu Autorów
z Gliwic oraz dla szkól ponadpodstawowych, opracowane
przez zespół 3echedukacja.pl, a także zadania z chemii
fizycznej dla szkół ponadpodstawowych, proponowane
przez Panią dr Małgorzatę Czaję. Sądzę również, że zainteresują Państwa rozważania o sposobie oceniania egzaminów maturalnych, którymi podzielił się z nami Pan Stefan
Siedlecki. Na zakończenie, szczegółowe sprawozdanie
z 66. Krajowej Olimpiady Chemicznej zaznajomi Państwa
z jej wynikami i okolicznościami ograniczenia jej zawodów
do zaledwie dwóch etapów.
I tak oto, po emocjonujących miesiącach pionierskich
zmagań ze zdalnymi zajęciami i egzaminami stajemy przed
wielką niewiadomą, jaką jest rozwój sytuacji epidemicznej w nowym roku szkolnym. Myślę jednak, że sobie poradzimy – i my, i nasi uczniowie czy studenci. Chciałbym
jednocześnie zachęcić Państwa do dzielenia się na łamach
„Chemii w Szkole” doświadczeniami i pomysłami na zdalną
edukację chemiczną w czasach pandemii.
Życzę Państwu przyjemnej lektury
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Czym są wirusy? Jak są zbudowane? Jakie są metody ich wykrywania?
Historia poznania wirusów zaczęła się w 1892 r., kiedy to Dmitri Iwanowski
wykazał, że czynnik zakaźny choroby mozaikowej tytoniu, przejawiający się jako
przebarwienie liści, przeszedł przez filtr nieprzepuszczalny dla bakterii.

Do tej pory uzyskano mniej niż 100 atomów pierwiastka. Ktoś powie, że sto
atomów to mało, ale już 1(!) wystarczy by móc wypełnić kolejną lukę w układzie
okresowym pierwiastków.

Według pokutujących stereotypów nic, co jest „sztuczne”, nie może być zdrowe dla
człowieka. „Sztuczność” zawsze kojarzona jest negatywnie. A przecież wiele powstających materiałów sztucznych swoje pochodzenie zawdzięcza twórcom podpatrującym
przyrodę.
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Przygotowanie doświadczenia jest bardzo proste: kryształ należy położyć na zimnej
płycie grzejnej, a następnie rozpocząć powolne ogrzewanie. Po podgrzaniu do temperatury powyżej 200°C kryształ zaczyna wyraźnie świecić.
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