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Szanowni Państwo!

W

miarę rozwijania się pandemii Covid-19 dają się zauważyć normalne, z racji konstrukcji naszego mózgu,
próby racjonalizacji obecnej sytuacji, a nawet szukania
w niej elementów pozytywnych. Przypomnijmy choćby
opublikowane w kwietniu, kiedy pandemia nie zebrała
jeszcze tak tragicznego żniwa, słowa naszej laureatki nagrody Nobla, Olgi Tokarczuk: „dla mnie już od dłuższego
czasu świata było za dużo. Za dużo, za szybko, za głośno.
(…) Martwię się tylko, kiedy pomyślę o tych wszystkich,
którzy stracili pracę.” Tak wysokiej ceny my, nauczyciele,
na ogół nie musimy płacić, jesteśmy zawsze potrzebni,
choć dowiedzieliśmy się także, że zdalne nauczanie jest
trudniejsze i o wiele bardziej czasochłonne niż tradycyjne.
Zdalne wykładanie stało się oczywiście także moim udziałem, zamieniłem więc kredę i tablicę na tablet graficzny
i nagrywane prezentacje multimedialne. I ku swojemu
zdumieniu dostrzegłem w tym także pewien element pozytywny – nowa forma wykładów skłoniła mnie bowiem
do głębokiego przemyślenia i często zmodyfikowania dotychczasowej ich treści i kompozycji. Sądzę, że nie jest to
tylko moje doświadczenie…
Świąteczny numer „Chemii w Szkole” powinien napawać optymizmem także poprzez treść jego stworzonych na
miarę tego uroczystego czasu artykułów – o bombkach
postrzeganych oczami chemika, pióra p. dr Joanny Kurek,
czy o pięknie płatków śniegu i tajemnicach ich struktury,
autorstwa p. mgr inż. Anny Marii Tryby. Kolejne efektowne
(o każdej porze roku) reakcje oscylacyjne opisuje p. mgr
Marek Ples, a p. Daria Pietrzyk i p. dr Justyna Piechocka
pokażą, jak ważny jest i jak może być ciekawy sam w sobie proces przygotowania rzeczywistej, złożonej próbki do
analizy chemicznej. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę
na wyjątkowo wnikliwe studium reakcji haloformowej,
pióra p. mgr. inż. Damiana Mickiewicza, które z pewnością
zainteresuje wszystkich nauczycieli chemii. Skoro mowa
o chemii organicznej – poznajmy też mało znany zapewne
polski wątek w życiorysie Kurta Aldera, tak – współautora
reakcji Dielsa-Aldera. Nie zapominajmy jednak (jeszcze)
o wirusie SARS-CoV-2 – p. mgr Amanda Kulpa-Koterwa
przypomni nam, czym on jest i pomoże się przed nim
uchronić.
Życzę Państwu zdrowia i spokoju.
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Joanna Kurek

Pierwszy portret płatka śniegu został opublikowany w 1555 roku przez
Olausa Magnusa – szwedzkiego arcybiskupa w jego książce Historia de
gentibus septentrionalibus (Historia północnego plemienia). Książka zawierała rozdział zatytułowany de Variis figuris nivium (Różne figury śniegu),
w którym po raz pierwszy zobrazowano płatki śniegu. Publikacja ta jednak
bardziej przypominała bajkę o śniegu niż obiektywny opis płatków.
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Stefan Siedlecki

Analiza chemiczna na poziomie szkolnym polega zwykle na
przeprowadzaniu reakcji charakterystycznych dla określonego składnika, np. konkretnego kationu lub anionu zawartego w badanym roztworze pojedynczej soli lub mieszaniny
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Dwa kwasy – proste reakcje oscylacyjne
i zaskakujące powiązania  Marek Ples
Interesującym przejawem samoorganizacji jest istnienie chemicznych reakcji oscylacyjnych. Mianem tym określa się grupę
reakcji chemicznych, w których niektóre zależności koncentracji
produktów i substratów od czasu nie mogą zostać opisane funkcją monotoniczną (rosnącą lub malejącą), lecz ich przebieg ma
charakter oscylacji, powstających np. wskutek przełączania się
układu między dwoma stanami stacjonarnymi.
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