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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku!

Szanowni Państwo!

W

niniejszym numerze „Chemii w Szkole” polecamy Państwu w pierwszej kolejności obszerne opracowanie
o Nagrodzie Nobla z chemii, przygotowane przez Pana dr.
hab. Piotra Kwiatkowskiego, który w swoim naukowym życiorysie ma staż podoktorski w grupie badawczej jednego
z Laureatów – prof. Davida MacMillana na Uniwersytecie
Princeton, a obecnie na Uniwersytecie Warszawskim profesjonalnie zajmuje się zagadnieniami, będącymi istotą tej
Nagrody – katalizą asymetryczną w chemii organicznej.
Kolejnym zapowiadanym materiałem jest adresowana do nauczycieli, przygotowana przez zespół nauczycieli
z Gliwic i Rybnika, druga część opracowania o nowych
regułach nazewnictwa w chemii organicznej, tym razem
w odniesieniu do pochodnych węglowodorów. Cóż, takie
są wymagania, aby od czasu do czasu opanowywać nową
nomenklaturę, co jest – jak sądzę - poważnym wyzwaniem,
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Na szczęście związki
chemiczne nie zmieniają swoich właściwości i reaktywności
tylko dlatego, że uzyskały nową nazwę, więc ściśle merytoryczna wiedza na ich temat pozostaje ta sama i tak samo
ważna, może ulec jedynie pogłębieniu w świetle nowych
odkryć naukowych.
W konkretną pomoc dla nauczyciela wpisuje się także
obszerne opracowanie metodyczne o wykorzystaniu tabel rozpuszczalności związków nieorganicznych i zasady
zachowania ładunku elektrycznego do zapisywania wzorów elektrolitów, pióra Pana dr. Mariusza Łukaszewskiego
i Pani dr Iwony Paleskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego. Warto przy okazji realizacji tego materiału
zwrócić uwagę na solidne wpojenie uczniom zasady elektroobojętności substancji, co zapobiegnie różnym merytorycznym nieporozumieniom także na dalszych etapach edukacji.
Ostatni w roku numer powinien zawierać stosowną, świąteczno-noworoczną oprawę, którą zapewnia artykuł Pani dr Joanny Kurek o fajerwerkach oraz relacja z wystąpienia Pana
prof. dr. inż. Radosława Trębińskiego z Wojskowej Akademii
Technicznej, poświęconego historii materiałów wybuchowych.
Akustycznie nie tak spektakularne, ale z pewnością bardzo
atrakcyjne wizualnie jest, opisane przez Pana mgr. Marka Plesa, otrzymywanie srebrnego „drzewka” jako przykładu dendrytycznego obiektu fraktalnego, rozwijającego się w środowisku
żelowym w wyniku reakcji chemicznej i agregacji ograniczonej
dyfuzją. Ponadto, ze względu na to, że dawno już w naszym
czasopiśmie nie zamieszczaliśmy krzyżówek, zwieńczona nią
informacja o flawonach, autorstwa Pani Emilii Rózik, również
może być uznana za swoistą atrakcję świąteczną.
Tradycyjnie zamieszczamy także zadania z I etapu
68. Krajowej Olimpiady Chemicznej.
W utrzymującej się niestety niepewnej sytuacji epidemicznej Redakcja składu Państwu życzenia spokojnych,
zdrowych Świąt i powrotu do możliwie normalnego życia
w nadchodzącym Nowym Roku.
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