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W

ydaje mi się, że po raz pierwszy rozpoczynam komentarz dla Państwa prośbą o zwrócenie uwagi na
tematykę zadań z Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (IChO), tradycyjnie bowiem informację o takiej treści
każdego numeru zamieszczam na końcu. Tym razem jednak istnieje ku temu ściśle merytoryczny powód, tematyka
części zadań nawiązuje bowiem do osiągnięć laureata Nagrody Nobla i Honorowego Przewodniczącego Komitetu
Naukowego IChO – profesora Jean-Pierre’a Sauvage’a,
który otrzymał to wyróżnienie w 2016 roku, razem
z J. F. Stoddartem i B. L. Feringą (notabene Gościem Honorowym ostatniego, 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Chemicznego), za zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych. Lektura tych problemów stanowi fantastyczną możliwość poznania tej niezwykłej tematyki poprzez
konkretne, reprezentatywne problemy i jest zarazem
znakomitym uzupełnieniem wiedzy o świecie nanomaszyn
i innych nanostruktur, opisywanych niedawno na naszych
łamach przez p. mgr Iwonę Orlińską i p. mgr. Krzysztofa
Orlińskiego.
Kontynuacja tematyki nanostruktur przejawia się także
w opracowaniu p. mgr Elżbiety Szczepańskiej, poświęconym krzemionce jako innowacyjnemu materiałowi, który
może służyć m.in. do konstruowania czujników analitycznych. A skoro o analizie mowa, to zwróćmy także uwagę
na opracowanie p. Izabelli Kośki i p. dr. hab. Pawła Kubalczyka o zastosowaniu elektroforezy do oznaczania zawartości witaminy C w moczu godnych pochwały ochotników,
którzy poświęcili się dla nauki (i edukacji), aby przy tej
okazji potwierdzić znaną prawdę, że ludzie są różni – tym
razem pod względem tego, jak ich metabolizm traktuje
kwas L-askorbinowy. Z kolei p. dr Joanna Kurek poświęciła
swoje obszerne opracowanie roli cynku w ludzkim organizmie, wprowadzając Czytelnika także w intrygujące pojęcia
„palców” i „wstążek” cynkowych.
Niestrudzony w swojej fascynacji fotochemią
p. mgr Marek Ples proponuje tym razem przygotowanie
świecącego cukierka, który może utracił przez to walor
jadalności, ale za to rozbłysnął urzekającą fosforescencją,
a nie każdy cukierek ma takie szczęście!
Numer zamykamy drugą, ostatnią częścią zadań z Matury Próbnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracowanych
przez krakowskich Autorów z intencją podzielenia się nimi
z Państwem przed kolejną edycją egzaminu dojrzałości.
W imieniu Redakcji życzę Państwu spokojnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku, w którym powitamy Państwa kolejnym
numerem naszego czasopisma!
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Krzemionka
H2Njako innowacyjny nanomateriał
OH
 Elżbieta Szczepańska

Zastosowanie krzemionki to przede wszystkim: produkcja szkła, żelu krzeBIOKONIUGACJA
mionkowego, zaprawy murarskiej, emalii, a także kosmetyków.
We wszystkich przypadkach dotyczy to jednak krzemionki
w postaci cząstek o rozNH
2
miarachHO
makro. Naukowcy natomiast prześcigają się w poszukiwaniach
zastosowań dla krzemionki o rozmiarze cząstek w skali nano.
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HS jako metoda oznaczania kwasu
Elektroforeza
SH
askorbinowego w preparatach farmaceutycznych
oraz w próbkach moczu  Izabella Kośka, Paweł Kubalczyk

W literaturze znaleźć można wiele prac dotyczących oznaczania witaminy C z wykorzystaniem
wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Współcześnie, coraz większe zainteresowanie
naukowców skupia się na oznaczaniu tego związku przy pomocy elektroforezy kapilarnej.
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Cynk i palce cynkowe – czyli o znaczeniu cynku
w życiu człowieka  Joanna Kurek

Przełomem w badaniach nad rolą cynku w organizmie człowieka okazało się odkrycie
w 1985 roku tak zwanych „palców cynkowych “. Zapoczątkowało to dogłębne badania
nad biologiczną rolą cynku, których efektem jest obecny stan wiedzy o różnorodnych,
ważnych funkcjach jonów cynkowych w organizmach żywych.
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Świecący cukierek – fosforyzujące układy organiczne
 Marek Ples
Zjawiska, którym towarzyszy świecenie, cieszą się szczególnym zainteresowaniem, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to związane
z tym, że w ten sposób można się przekonać naocznie o istnieniu
molekularnych mechanizmów rządzących naszym światem. Takie
doświadczenie z pewnością łatwiej i szybciej trafia do wyobraźni,
niż samo opracowanie teoretyczne.
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Matura próbna z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Dziennikiem Polskim 2018 – cz. II
 Karol Dudek-Różycki, Michał Płotek, Tomasz Wichur
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