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Szanowni Państwo!

Ciekawostki  Marek Orlik


W

jesień tego niezwykłego, niewesołego roku wkraczamy z ogromną dozą niepewności co do rozwoju
sytuacji epidemicznej, nie tyle planując, co zakładając różne
warianty naszej pracy jako nauczycieli. Niech antidotum na
te przemyślenia stanie się jednak treść niniejszego, niezwykle
barwnego numeru naszego czasopisma, o czym (w dosłownym sensie) przekonają się Państwo już od pierwszej chwili,
wertując wstępnie jego zawartość. Od tej pory zmiany barw
jesiennych liści nie będą już miały dla Państwa tajemnic,
a ujawnia je w swoim opracowaniu p. dr Joanna Kurek.
Efektowne jak zawsze doświadczenia z chemiluminescencji
opracował dla Państwa p. mgr Marek Ples. Z kolei Państwo
mgr Iwona Orlińska i mgr Krzysztof Orliński wypełniają swoje
bogato ilustrowane opracowanie o związkach kobaltu i niklu zarówno rozważaniami historycznymi, jak i opisami oraz
dyskusją wyników eksperymentów, która powinna zainteresować każdego nauczyciela chemii. Rzadko goszcząca na
naszych łamach tematyka roli chemii w medycynie regeneracyjnej tym razem ma postać, przygotowanego przez zespół
Autorek z warszawskich instytucji edukacyjnych i naukowych,
opracowania o syntetycznym hydroksyapatycie, służącym
jako biokompatybilny wzmacniacz tkanki kostnej i materiał
implantów, nie wspominając o jego roli w… kosmetyce.
Od czasu do czasu zamieszczamy w naszym czasopiśmie
przykłady tekstów w języku angielskim. Rosnące zainteresowanie uczniów i nauczycieli anglojęzyczną terminologią
chemiczną znajduje odzwierciedlenie tym razem w postaci
opracowania p. mgr inż. Anny-Marii Tryby o antybiotykach.
„Konkursowa” część naszego czasopisma zawiera
sprawozdanie i pierwszą część zadań z ostatniej, zdalnie
zrealizowanej 52. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej – zwróćmy uwagę, że to nie tylko konkretne (i zaawansowane, jak na warunki szkolne) problemy, ale także źródło
wielu interesujących informacji, które można wykorzystać
jako ciekawostki na lekcjach chemii. Do miłośników chemii i matematyki adresowana jest natomiast propozycja
p. Mariana Maciochy.
Znajdą Państwo w tym numerze także zwięzłą informację o ostatniej Nagrodzie Nobla z chemii, chyba znów zasłużonej, bo „genetyczne nożyczki” istotnie zrewolucjonizowały
badania biochemiczne. Często przy takiej okazji pojawia się
jednak pytanie o ewentualnych „wielkich nieobecnych”,
którzy nie znaleźli się w gronie nagrodzonych. Nie inaczej
jest i tym razem. W doniesieniach prasowych można znaleźć
informacje, że młody badacz Feng Zhang, urodzony w Chinach, lecz pracujący w Massachusetts Institute of Technology w USA, który pół roku po odkryciu „edytora genomu”
CRISPR przez J. A. Doudnę wykazał m.in., że metoda ta
stosuje się do komórek ssaków, był także postrzegany jako
poważny kandydat do przyznanego wyróżnienia. Nie przesądzając, czy werdykt Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk
był w pełni słuszny, pamiętajmy także o nim.
Życzę Państwu przyjemnej lektury

Nagroda Nobla z chemii 2020



Noblistka na froncie walki z COVID-19  Antynoble 2020
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Chemia złotej polskiej jesieni  Joanna Kurek
Z nastaniem krótszych jesiennych dni, kiedy dawka promieni słonecznych jest
znacznie mniejsza, liście drzew powoli zaczynają żółknąć, a w niektórych przypadkach stają się bordowe czy pomarańczowe. Przez dziesiątki lat zagadka tych zjawisk
pozostawała niewyjaśniona.
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Hydroksyapatyt – nowa nadzieja
medycyny regeneracyjnej
 Magdalena Warczak, Agnieszka
Pregowska, Magdalena Osial
Wzorując się na naturze naukowcy opracowali
syntetyczny hydroksyapatyt. Największą zaletą tego związku jest jego biokompatybilność,
dzięki czemu jest coraz chętniej stosowany nie
tylko w medycynie (wzmacnianie tkanki kostnej, implanty, suplementy diety), ale również
w kosmetologii.

Olimpiady i konkursy
17

Sprawozdanie z 52. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej
 Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik
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52. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna. Zadania teoretyczne. Cz.1
 Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik
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Kuzyni żelaza
 Iwona Orlińska, Krzysztof Orliński

Kobalt i nikiel to pierwiastki interesujące z punktu widzenia nauczyciela chemii: mają ciekawą
historię, duże znaczenie we współczesnej gospodarce i technice oraz umożliwiają przeprowadzenie atrakcyjnych wizualnie reakcji.
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Synteza i chemiluminescencja lofiny –
zimne światło, muzyka i migdały
 Marek Ples

Co wspólnego może mieć rosyjski kompozytor muzyki klasycznej,
polski chemik, smakowite migdały oraz poszukiwana przez nas lofina?
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Chemistry in English: What does it really mean:
antibiotics?  Anna-Maria Tryba
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Prosty dowód pewnej własności mieszaniny dwóch roztworów
 Marian Maciocha
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