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NOWE WYDAWNICTWA

Loretta Jones i Peter Atkins, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004, s. 1316, okładka twarda, tłum. Jerzy Kuryłowicz.

Tłumaczenie z  amerykańskiego IV wydania książki Chemistry: Molecules, Matter and Change, 
W.H. Freeman & Co.. Nowy York, 2000 jest wydarzeniem na polskim rynku książki chemicznej. Już sam 
oryginał zasługuje na komentarz, aby pokazać polskiemu czytelnikowi jak wielkie znaczenie ma w śro
dowisku amerykańskim nowoczesne nauczanie chemii. Przetłumaczony podręcznik nie jest po prostu 
książką. Jest fragmentem ogromnego przedsięwzięcia edukacyjnego w  zakresie chemii. W jego skład 
wchodzą obok książki następujące pozycje oferowane przez wydawnictwo Freeman (do wyd. III): 
CD: zestaw animowanych ilustracji materiału podręcznika na nośniku elektronicznym; Student’s Study 
Guide: przewodnik dla studentów; Student Solution Manual: rozwiązania problemów zamieszczonych 
w  książce; Chemistry in the Laboratory: opis 44 doświadczeń wstępnych w  laboratorium chemicznym; 
Student Companion: materiały pomocnicze do samodzielnej pracy studenta; Instructor's Resource 
Manual: przewodnik dla wykładowcy; Test Bank-, zbiór tematów kolokwiów testowych do materiału 
podręcznika; General Chemistry Videodisc-, filmowane na kasecie wideo (lub dostępne na CD) 100 eks
perymentów chemicznych; Overhead Transparencies: ponad 200 przezroczy. Cały ten przebogaty mate
riał oraz sama książka podlega nieustannym innowacjom, których zasięg najlepiej ilustrują zmiany na 
liście autorów. Wydanie I (1989) firmowane było przez samego P.W. Atkinsa (autora najpowszechniej 
znanego dziś podręcznika chemii fizycznej dostępnego również w tłumaczeniu polskim). Wydanie II 
(1992): P.W. Atkins i J. Beran; wydanie III (1997) P.W. Atkins i L. Jones; wydanie IV (2000): L. Jones 
i P.W. Atkins. Tworzony w ten sposób ciągle na nowo podręcznik jest więcej niż tekstem: jest złożoną, 
niesłychanie efektowną kompozycją techniki drukarskiej i ilustracyjnej połączoną z głębokim zamysłem 
pedagogicznym.

Podręcznik zawiera materiał do nauczania rocznego kursu chemii na studiach wyższych nieche- 
micznych lecz zakres i sposób prezentacji chemii zasadniczo odbiega od znanych w  Polsce meiytorycz- 
nych standardów nauczania przedmiotu. Autorzy zakładają niewielką lub żadną wiedzę chemiczną na 
wejściu i prowadzą czytelnika (studenta) kolejno przez następujące zagadnienia: „Elementarz chemicz
ny: reakcje, równania, stechiometria” (rozdział 1-4); „Stany skupienia” (rozdział 5 i 10); „Termochemia’’ 
(rozdział 6); „Molekularny obraz materii” (rozdział 7-9); „Równowagi chemiczne, roztwory” (rozdział 
12-15); „Systematyka chemiczna” (rozdział 19-21); „Termodynamika, elektrochemia, kinetyka” (roz
dział 16-18); „Chemia jądrowa” (rozdział 22). Rozdziały mają wyraźnie zróżnicowany poziom: materiał 
pierwszych siedmiu doskonale nadawałby się do nauczania chemii na poziomie liceum, podczas gdy 
prezentacja wiązań chemicznych, termodynamiki i kinetyki czy chemii jądrowej mogą być z  powodze
niem wykorzystane na poziomie studiów wyższych.
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Dobór materiałów odzwierciedla nową filozofię nauczania chemii: nie opiera się  na systematyce 
własności chemicznych (jak dawne podręczniki), ani nie akcentuje przesadnie własności kwantowych 
materii (jak w wielu nowych dziełach). N ie znajdziemy w  książce tajników produkcji kwasu siarkowego 
ani opisu mechanizmu podstawiania w  pierścieniu aromatycznym. Znajdziemy natomiast rozliczne opisy 
skuteczności chemii ukryte pod hasłem chemio stosowana. np.: otrzymywanie leków z morza, gazy cie
plarniane. dziura ozonowa, ognie sztuczne, środki przeciwsłoneczne, ciekłe kryształy, medycyna nukle
arna, polimery przewodzące, kwaśny deszcz, paliwa rakietowe, materiały fotochemiczne, szkło i cerami
ka itd. Są w  książce i obszerniejsze opisy zatytułowane Problemy praktyczne, a wśród nich m. in.: Chemia 
w aptece; Energia dla przyszłości; Napoje dla sportowców'; Co znajduje się  w  naszej wodzie; Pojazdy 
elektryczne -  a nawet -  Kolonizacja Marsa. Swoją misję autorzy wyjaśniają już w  przedmowie: „ .. .cho
dzi o powiązanie tego, co obserwujemy w naszym otoczeniu, z  interpretacją chemika posługującego się 
pojęciami atomów, cząsteczek i energii”.

Opisany zakres materiału oraz metoda nauczania nie posiada odpowiednika w  programach studiów 
w Polsce, które nawet na studiach nie chemicznych bywają tradycyjnie specjalizowane -  odrębnie wy
kłada się chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną a własności grup pierwiastków lub związków che
micznych są ciągle podstawą nauczania. Książka Atkinsa i Jones nie jest zatem podręcznikiem wspoma
gającym konkretny wykład. Jest przebogatym rezerwuarem wiedzy chemicznej dla studenta i ucznia, 
z  którego można nawet korzystać bez pomocy wykładowcy. W zakresie treści będzie przydatna jako 
bazowy podręcznik na wszystkich studiach niechemicznych.

Aby oddać ducha książki podaję garść szczegółowych spostrzeżeń, wynotowanych przy jej lektu
rze. Nowoczesna: omówione są zagadnienia, które chemia odkryła w  okresie ostatnich lat 10-20, np. 
fullereny, półprzewodniki wysokotemperaturowe, poliacetylen, reakcje oscylacyjne i w iele innych. Atrak
cyjna: zamieszczono liczne ilustracje obrazujące osiągnięcia chemiczne w  technologiach kosmicznych 
Wrażliwa na zagadnienia środowiskowe: oczyszczanie ścieków i spalin, chemia rolna, meteorologia. 
Precyzyjna w  objaśnianiu języka chemii: np. trudne terminy dyfuzję i efuzję objaśniono po prostu gra
ficznie. Szczegółowa: objaśniono drobiazgowo nawet najprostsze z pozoru zagadnienia: przeliczanie 
jednostek, miejsca znaczące w  obliczeniach itp. Przystępna: posługując się świetnymi diagramami zilu
strowano trudno dostępne wyobraźni doświadczenie Rutherforda czy Stema-Gerlacha. Bogata w odno
śniki historyczne: zamieszczono liczne fotografie i notki biograficzne wielkich postaci w  chemii.

Szczególną cechą podręcznika L. Jones i P. Atkinsa jest powszechnie używane modelowe obrazo
wanie atomów i cząsteczek oraz ich zespołów: faz, roztworów, gazów itd. Liczne i znakomite obrazki nie 
pojawiająsię tam dla ozdoby. Autorzy t w ie r d z ą ż e . .poznanie ‘osobowości’ atomów i cząsteczek umoż
liwia przewidywanie ich zachowania”. Jest w  takim ilustracyjnym i modelowym podejściu wielka war
tość dydaktyczna: oglądając na obrazkach poruszające się cząsteczki gazu student rozumie ich realność. 
Jest i niebezpieczeństwo: gotów uwierzyć, że są zielone lub czerwone -  i sztywne, jak pingpongowe 
piłeczki... Perfekcyjne ilustracje atomów, cząsteczek i orbitali odsuwają od studenta myśl, że  świat taki 
istnieje tylko w wyobraźni, jako niedostępny narzędziom bezpośredniej obserwacji.

Chemia ogólna Jones i Atkinsa jest bogata w  przemyślane pomoce dydaktyczne dla studenta: obok 
wspomnianych wyżej ilustracji praktycznych i historycznych, jest w  każdym rozdziale instrumentarium 
(nie bardzo szczęśliwe tłumaczenie angielskiego terminu 'toolbox’). To ilustrowane krok za krokiem 
rozwiązanie problemu rachunkowego lub myślowego, po którym następują przykłady (w  charakterze 
oddzielonych od tekstu wstawek). Na końcu rozdziałów zebrano bardzo liczne zadania, ułożone w  bliź
niacze pary. Odpowiedź do pierwszego jest w  książce, do drugiego trzeba wypracować samemu. Bardzo 
atrakcyjne są pojawiające się sekcje Badanie materii. To prezentacja metod chemicznych powszechnie 
znanych, a tajemniczych np.: chromatografia, działanie pehametrów i in.

Nowoczesna łom ia wydania książki dorównuje atrakcyjnością jej treści. Znakomicie ilustrowana 
w  kolorze, starannie wydana, zachowuje wartości swego amerykańskiego pierwowzoru. Przemawia do 
czytelnika ogromna ilość fotografii: w iele wykonano w  laboratorium więc czytelnik chociaż tu zobaczy, 
że roztwór C uS04 jest niebieski. Wiele pochodzi z  natury (obrazy minerałów), są  również fotografie 
instalacji przemysłowych.
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Zainteresowani m ogą sięgnąć do uzupełniających materiałów internetowych, które w  podręczniku 
są wskazywane. Chemia jawi się  czytelnikowi jako pełen życia, przebogaty, nieco tajemniczy, ale nie
zwykle atrakcyjny obraz wiedzy, obejmujący cały obserwowany świat, włączając i nas samych -  nie brak 
w książce elementów biochemii.

Książka Jones i Atkinsa otwiera nowy rozdział w nauczaniu chemii na każdym poziomie. Powinna 
otworzyć również dyskusję w środowisku nauczycieli, jak unowocześnić zakres merytoryczny przed
miotu wykorzystując ten dostępny podręcznik, który dla nauczyciela chemii w  szkole będzie niezwykle 
wartościową pomocą. Postawi nowe wymagania wykładowcom chemii na wszystkich rodzajach studiów 
niechemicznych, dla których przemyślany, sprawdzony standard oraz poziom książki szczególnie się  
nadaje. Dziś nauczanie chemii dla niespecjalistów bazuje na intuicyjnych pomysłach wykładowców  
a pomocami bywają mało profesjonalne skrypty, lub zbyt zaawansowane podręczniki. Obecnie nawet 
najbardziej przywiązani do swego starego stylu nie mogą nie zauważyć, jak wielką wartość oferuje im 
książka Jones i Atkinsa. Chemia wykładana tak nowocześnie potrafi być pociągająca! Książka powinna 
trafić i na wydziały chemiczne -  niech wykładowcy chemii zobacząjak atrakcyjny potrafi być warsztat 
dydaktyczny w tej dziedzinie; lada chwila i polscy studenci będą się tego domagać. Inne podręczniki 
chemii obecne na tynku wydadzą się wkrótce anchroniczne, a wartość nowych, które w  Polsce powstaną 
będzie mierzone przez porównanie z tym właśnie.

Ludwik Komorowski

Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i  monitoringu środowiskowym, praca zbiorowa, red. Jacek 
Namieśnik. Wojciech Chrzanowski i Patrycja Szpinek, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu 
Środowiskowego. Gdańsk.

To obszerne opracowanie powstało dzięki 5. Programowi Ramowemu Unii Europejskiej, a dokład
niej akcji tworzenia tzw. Centrów Doskonałości w  krajach kandydujących do UE. Jedno z  takich centrów 
powitało przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, zaś wydanie kompendium -  podsumowa
nia najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w  dziedzinach będących przedmiotem zaintere
sowania tego Centrum -  było jednym z  celów, które znalazły się we wniosku.

Ciekawe, że omawiana książka jest właściwie powtórzeniem i rozwinięciem (dodano aż 12 roz
działów) już poprzednio wydanej wersji anglojęzycznej.

Nowe horyzonty... są  pracą zbiorową i składa się na nią aż 36 rozdziałów, napisanych przez niemal 
80 autorów. N ie można więc w krótkiej recenzji omówić merytorycznej strony każdego z rozdziałów. 
Można natomiast odnieść się do całości przedsięwzięcia.

(Jkład rozdziałów jest naturalny. Pierwszy rozdział traktuje o analityce jako odrębnej dziedzinie 
wiedzy, wymieniając podziały, trendy, zastosowania, wprowadzając zupełnie nieraz podstawowe poję
cia. Jest to rozdział napisany ze znawstwem i zamiłowaniem przez profesora Jacka Namieśnika, i może 
być, minimalnie zmieniony, podstawą osobnego wykładu specjalizacyjnego z  analityki ogólnej i środo
wiskowej.

Kolejne rozdziały dotyczą już zagadnień mniej czy więcej szczegółowych i sięgną do nich bezpo
średnio zainteresowani. Znajdziemy tu więc rozdziały przeglądowe (np. wspomniany wyżej wykład
o analityce środowiskowej w ogóle, czy rozdział 2 o współczesnych technikach chromatograficznych) 
jak i zdecydowanie specjalistyczne; tych ostatnich jest zresztą większość. Redaktorzy starali się, aby 
poziom poszczególnych rozdziałów nie był za bardzo zróżnicowany i to się bez wątpienia udało. Właści
w ie trudno znaleźć rozdział, który by wyraźnie odbiegał na niekorzyść pozostałych pod jakimkolwiek 
względem.
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