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KARP – ,,ŚWIĄTECZNA RYBA’’

 

Niemalże każdy 

z nas potrafi 

rozpoznać karpia, 

lecz niewielu ludzi 

wie o jego historii, 

zwyczajach lub  

hodowli.  

Karp (Cyprinus carpio L.) jest obcym gatunkiem w Polsce. 

Pierwotnie występował w rzekach na terenie południowo-

wschodniej Europy oraz zachodniej Azji. Dlaczego 

natomiast występuje w naszych wodach, kilka tysięcy 

kilometrów od swojego naturalnego pochodzenia? Został on 

sprowadzony prawdopodobnie z Czech na przełomie XII i 

XIII wieku w celach hodowlanych. Przyjął on się (za) 

dobrze, stanowi około 80% zarybień, a więc wypiera 

gatunki naturalnie zamieszkujące polskie akweny, co 

prowadzi do zaburzenia bioróżnorodności. 

Bioróżnorodność, o której wspomniano to zróżnicowanie 

gatunków w ekosystemach.  Jest ona zagrożona i może to 

doprowadzić w przyszłości między innymi do wyginięcia 

innych gatunków oraz do zmian estetycznych 

w ekosystemach. 

Karp to ryba chętnie poławiana przez wędkarzy, ceniona jest 

przez nich za swoją waleczność oraz wielkość, która wynosi 

ponad metr przy masie ponad 30 kilogramów. Utrzymać 

takiego przeciwnika na cienkiej żyłce stanowi nie lada 

wyzwanie, natomiast te karpie, które zjadamy podczas świąt 

zazwyczaj mają od 30 do 50 centymetrów i są o masie około 

1-3 kilogramów. Nie są one poławiane 

na wędkę, lecz specjalnymi 

podbierakami, tak jak to widać na 

zdjęciu. 

Zanim jednak dokona się połowu, trzeba 

ryby odpowiednio wyhodować, co może 

wydawać się prostą czynnością dla 

laików, którzy zapewne myślą, że 

wystarczy ryby wrzucić do stawu 

i karmić. Jest to myślenie bardzo błędne. 

Cykl hodowli karpia trwa 3 lata 

i kończy się uzyskaniem ryb o masie 

około 1,5 kilograma. Hodowcy stosują także cykl dwuletni, 

co w konsekwencji daje im szybsze uzyskanie ryby 

towarowej oraz rozwikłanie problemów z dysponowaniem 

wodą. Karpie w całym cyklu produkcyjnym są przesadzane 

ze stawu płytszego do stawu coraz głębszego, ponieważ 

wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby ryb. W płytkich 

stawach woda nagrzewa się szybciej i tam najlepiej 

rozwijają się młode karpie. 

Wyróżnia się następujące rodzaje stawów, które są 

wykorzystywane w okresie produkcyjnym: tarliska, 

przesadki I, przesadki II, zimochowy, stawy kroczkowe, 

stawy towarowe, stawy magazynowe. Nie wszystkie rodzaje 

stawów są wykorzystywane przez hodowców, gdyż zależy 

to od warunków panujących na terenie hodowli, np. 

dostępności wody. 

I rok hodowli: ikra/narybek 

Wszystko zaczyna się od 

tarła, czyli od aktu 

płciowego ryb. Dzieli się je 

na naturalne i sztuczne, 

zdecydowanie częściej 

wybierana jest ta druga 

opcja, ponieważ naturalna 

metoda jest zbyt zawodna. 

W metodzie naturalnej przed 

tarłem należy rozdzielić 

tarlaki, czyli ryby gotowe do 

rozmnażania, aby zapobiec 

przedwczesnemu rozrodowi. Tarliska to płytkie, małe stawy 

porośnięte trawami. Hodowca ma za zadanie odpowiednio 

przygotować staw np. wygrabić obumarłe rośliny, wybrać 

odpowiednie gatunki traw i wyeliminować szkodniki, które 

żerują na ikrze, czyli jajach ryb. Odpowiednie 

przygotowanie tarliska jest konieczne, ponieważ ikra karpia 

jest bardzo lepka i przykleja się do roślinności, a zbyt gęste 

jej umiejscowienie może doprowadzić do niedotlenienia 

i obumarcia zarodków. Samiec karpia dojrzewa płciowo 

w 3. a samica w 4. roku życia i razem 

trą się w temperaturze 19˚C, więc 

należy nieustannie w tym okresie 

kontrolować ciepłotę wody. Takie 

warunki w naszej strefie klimatycznej 

są na przełomie końca maja i początku 

czerwca. Samica potrafi złożyć 100-200 

tys. jaj na kg masy ciała, natomiast 

zapłodnienie ikry jest w 60-90%. Po 

tarle dorosłe ryby są wyławiane, 

a wylęg po resorpcji woreczka 

żółtkowego jest przenoszony do 

przesadek I.   

Przesadki I to stawy płytkie, które przed zalaniem wodą 

zostają nawożone obornikiem w celu rozwoju zooplanktonu, 

który będzie pokarmem dla wpuszczonego wylęgu. Nie będą 

w tych stawach zbyt długo, zostaną odłowione w pierwszej 

dekadzie lipca mając ok. 4g i nazywane zostają narybkiem 

letnim tzw. „lipcówką”. Ich następnym „domem” jest 

przesadka II, staw odpowiednio głębszy i są w nim 

„zameldowane” do końca jesieni, po czym się je odławia 

i przenosi do zimochowów, czyli małych, głębokich stawów 

w celu przezimowania. Po tym etapie życia, karpie 

Rysunek 1: Ikra w powiększeniu 

mikroskopowym 
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w zależności od sposobu żywienia i zastosowanych metod 

mają ok. 50-150g i są nazywane narybkiem jesiennym. 

II rok hodowli: narybek/kroczek 

Wiosenny narybek, drugi rok przebywa w stawie 

kroczkowym aż do jesieni. Po tym czasie uzyskujemy rybę 

o masie ok. 250g nazywaną kroczkiem, którym zwykle 

zarybia się łowiska wędkarskie. Po zakończonej jesieni 

kroczek zostaje przeniesiony do zimochowów, jak we 

wcześniejszej sytuacji. 

III rok hodowli: kroczek/ryba handlowa 

Analogicznie jak w poprzednim roku, wiosną ryby wyławia 

się z zimochowów i wpuszcza do stawów towarowych, 

które zajmują największą powierzchnię w gospodarstwie. 

Ryby przebywają w tych stawach do późnej jesieni, wtedy 

są odławiane i trafiają do magazynów, a następnie na nasze 

stoły. Po całym okresie produkcyjnym ryby mają 

odpowiednią masę ok. 1-1,5 kg. Oczywiście część z ryb 

zostaje wyselekcjonowana do dalszych prac związanych 

z tarłem.

Jacek Mikuła, OŚ, II 

 

„PIORUNUJĄCY” RECYKLING

Co ma piorun do recyklingu? 

Wbrew pozorom wiele, co też twierdzą fizycy 

z niemieckiego towarzystwa Fraunhofera. Uważają bowiem 

iż dobrze znane nam wyładowania atmosferyczne mogłyby 

o wiele skuteczniej i z większą wydajnością niż maszyny 

rozdrabniać gruz  wszelakiego pochodzenia. Brzmi to jak 

absurd gdyż pioruny nie mają tendencji do przechodzenia 

przez kamień, a preferują raczej wilgotne powietrze lub 

wodę. Dzieję się to za sprawą wielkości fizycznej 

charakteryzującej właściwości elektryczne materiału, 

oznaczanej literą ε (epsilon), a mianowicie przenikalności 

dielektrycznej. Jej wartość zmienia się w zależności od 

długości wyładowania, a dla trwającego poniżej 500 

nanosekund jest wyższa dla betonu niż dla wody. Sztuczka 

polega na włożeniu kawałka betonu do wody. 

Zmanipulowany w ten sposób ultrakrótki piorun, wybiera 

ośrodek o wyższej przenikalności dielektrycznej czyli beton, 

który rozpada się pod wpływem „uderzenia”.  

 

 

 

Co roku powstają miliony ton gruzu budowlanego, a do tej 

pory nie opracowano zadowalającej metody jego utylizacji 

na masową skalę. Mimo tego iż rozdrabnianie mechaniczne 

jest dość rozpowszechnione, kiedyś będzie musiało ustąpić 

miejsca bardziej innowacyjnym metodom. Ale czy ten 

niekonwencjonalny sposób zdobędzie uznanie? 

                                                   Norbert Piątek, IM, III

 

SŁONECZNA APOKALIPSA 

„Telefony komórkowe staną się niepotrzebnymi gadżetami, 

pamiątkami z lepszych czasów.” Scenariusz jak z filmu 

science fiction. Jeżeli prognozy naukowców się sprawdzą, 

w przyszłym roku, w ciągu jednego dnia świat może cofnąć 

się o sto lat.  

Naukowcy już dawno zaobserwowali, że Słońce od czasu do 

czasu jest bardziej aktywne. Taki okres zwiększonej 

aktywności wypada co jedenaście lat. Obecnie Słońce 

zaczyna się budzić i na jego powierzchni astronomowie 

obserwują plamy i pierwsze wybuchy. 

Podczas rozbłysku słonecznego emitowane są strumienie 

cząstek – protonów i elektronów, które przemieszczają się z 

prędkością sięgającą 70% prędkości światła. Jeżeli ogromna 

chmura naładowanych cząstek będzie zmierzać w naszą 

ziemską okolicę, to może my spodziewać się sporych 

problemów. 

W 1989 roku wybuchy na Słońcu dały się we znaki 

prowincji Quebecu w Kanadzie, kiedy to system 

energetyczny na kilkanaście godzin po prostu wysiadł. 
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Co więc stanie się, gdy chmura plazmy dotrze do Ziemi? 

Rozpalona chmura przenika prze ziemską atmosferę w 

szczątkowym stopniu, ale jest to wystarczający stopień, by 

spowodować niewyobrażalne zniszczenia. 

Heliofizycy prognozują, że do maksimum aktywności 

słońca dojdzie na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Nie 

potrzeba ogromnej wyobraźni, aby przewidzieć czym może 

skończyć się słoneczna superburza w naszych czasach. 

Apokalipsa dotknęłaby wielu – jeśli nie wszystkich 

aspektów naszego życia, zaczynając od ruchu drogowego 

poprzez elektroniczną bankowość, giełdę czy system 

nawigacji satelitarnej. 

Jednak możemy znaleźć także pozytywne skutki burz 

słonecznych. Najbardziej efektywnymi zjawiskami 

powodowanymi przez wybuchy na Słońcu są zorze polarne. 

Chmura naładowanych cząsteczek docierając do Ziemi 

w postaci wiatru słonecznego napotka na pole magnetyczne. 

W okolicach biegunów magnetycznych Ziemi cząsteczki te 

wywołują spektakularne zjawiska – zorze polarne. Mogą 

przybierać one kształt łuku, promieni i świetlistych kurtyn. 

 

Ziemia rządzi się własnymi prawami. Mówi się, że czasami 

wymyka się nam spod kontroli, choć w rzeczywistości nie 

mamy żadnej kontroli nad tymi zjawiskami. Miały one 

miejsce miliony lat temu i nadal będą miały miejsce w 

przyszłości. Jedenastoletni cykl przemian na Słońcu 

powtarza się. Słońce śpi, a później się budzi. 

Ewa Zuziak, ChSt, III

SZYBKIE OBLICZANIE TYGODNI PRZEŻYTYCH PRZEZ OSOBĘ W DANYM WIEKU

Pewne operacje liczbowe pozwalają dowiedzieć się ile 

przeżyłeś tygodni. Należy wykonać odpowiednie działania: 

 

a)Dla parzystej liczby lat: Przykładowo liczba 18.  

   Najpierw dzielimy 18 przez dwa, 

   Potem mnożymy 18 przez dwa. 

   otrzymując liczby 9 i 36 .  

Ustawiamy je obok siebie i otrzymujemy: 936 tygodni. 

 

b) Dla nieparzystej liczby lat: Przykładowo liczba 13. 

    Dzielimy ją przez dwa otrzymując 6,5.Odejmujemy od 

niej jej cyfrę po przecinku pozostawiając 6.  

   Kolejnym krokiem jest pomnożenie liczby 13  przez 

dwa, co daje 26.Do cyfry dziesiątek wyniku dodajemy 5 

otrzymując 76.  

Następnie ustawiamy obok siebie te liczby (6 i 76) 

 i otrzymujemy: 676tygodni. 

 

Taką sztuczkę można opracować do perfekcji, a następnie 

zadziwiać nią wszystkich poprzez efekt tak pozornie 

trudnego i długiego liczenia wykonanego w tak krótkim 

czasie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile przeżyłeś sekund, minut, 

godzin, tygodni ,miesięcy a nawet ile masz lat 

merkuriańskich  albo za ile dni obchodzisz 700 000 000 

sekund życia odwiedź stronę:  

http://www.re-date.com/index.php 

Źródło:http://matematyka-moja-

pasja.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 

 

Anna Duda, III MF 

 

FENOMEN DRUKU PRZESTRZENNEGO

Druk w 3D        

Zyskujące ostatnio na popularności drukarki 3D to nic 

nowego, a technologia ta jest powszechnie znana 

i stosowana od ponad 20 lat. Jednak w ostatnim czasie 

zrobiło się o nich głośno z powodu wygaśnięcia 

zasadniczych patentów, co wiąże się z możliwością 

stosowania otwartych rozwiązań technologicznych. Czym w 

zasadzie jest drukowanie 3D? Jest metodą która pozbywa 

nas ograniczeń, dając sposobność do przenoszenia naszej 
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wyobraźni do świata rzeczywistego. Jedyną wiedzą jaką 

należy dysponować to projektowanie w środowisku CAD 

i jemu podobnym, a ogranicza nas tylko nasza fantazja. 

Można również pobierać gotowe projekty zamieszczane na 

stronach internetowych lub korzystać z gotowych bibliotek 

dostarczonych wraz z oprogramowaniem przez producenta. 

Od klasycznego drukowania wyróżnia się tym, że rolę 

„tuszu” spełnia wybrane tworzywo sztuczne zazwyczaj są to 

PA – poliamid, PC - poliwęglan, ABS – poliakrylonitryl 

butadien styren. Druk polega na nakładaniu na siebie 

pojedynczych warstw tworzywa sztucznego uzyskując w 

wyniku gotowy przedmiot. Istnieją również ksera 3D które 

kilka lat temu nie były dostępne dla zwykłych zjadaczy 

chleba, a obecnie pracuje się nad stworzeniem faxu 3D. 

Ludzie muszą być jednak świadomi jakie niebezpieczeństwa 

a jakie korzyści może nieść za sobą drukowanie 

przestrzenne.   

Drukowana broń  

W Polsce posiadanie broni półautomatycznej jest 

zabronione. Jednak dzięki drukarkom 3D każdy może sobie 

wydrukować karabin. Amerykanin o pseudonimie HaveBlue 

wydrukował w ten sposób dolną część korpusu karabinu 

AR-15 na której wybija się numery seryjne i której zakup 

wymaga pozwolenia na broń. Plany ściągnął z internetu 

a resztę części dokupił jako części zamienne. Korpus 

wykonany jest z tworzywa ABS, a sam twórca potwierdza 

że broń nie działa tak dobrze 

jak wykonana w fabryce, ale 

działa i można z niej 

wystrzelić ok 200 pocisków. 

Rodzi się pytanie czy 

regulacje dotyczące 

posiadania broni są nadal 

właściwe i aktualne w obliczu druku 3D.  

Serce z drukarki  

Sformułowanie rodem z science-fiction może stać się 

rzeczywistością w perspektywie kolejnych 20 lat. 

Chciałbym kiedyś stworzyć 

serce – mówi profesor 

Makoto Nakamura z 

Instytutu Nauki i Badań 

Technologicznych na 

Uniwersytecie Toyama 

w Japoni. Aby zrealizować 

swój zamysł postanawia 

wykorzystać drukarki 3D 

jakich używają architekci 

i projektanci. Co więcej 

w ciągu trzech lat zespół 

japońskich naukowców 

zaprojektował drukarkę komórkową drukującą 

z dokładnością do 0,001mm z prędkością 1,5cm/min. 

Cieniutkie ściany komórkowe już zostały wyprodukowane. 

Cały organ jednak musiałby powstawać z różnego typu 

komórek i naczyń krwionośnych warstwa po warstwie. 

Zalety takiego rozwiązania to np. koniec problemu 

z pozyskaniem serca do przeszczepu. Dodatkowo ryzyko 

odrzucenia nowego organu byłoby bliskie zeru – gdyż 

składałby on się z wcześniej pobranych i namnożonych 

w laboratorium komórek pacjenta. Co ciekawe w Japonii 

wykorzystuje się drukowanie i skanowanie 3D przy badaniu 

USG kobiet w ciąży aby uzyskać trójwymiarowy model 

dziecka.  

Wydrukuj sobie dom 

Technologia 3D bardzo szybko się rozwija,     ale skoro 

potrafimy drukować małe przedmioty, dlaczego nie 

przenieść tego do większej skali? Projektant Sebastian 

Bertram przedstawił koncepcję gigantycznej drukarki 3D, 

która rozpylając beton, byłaby w stanie wznosić, warstwa po 

warstwie, budynek mieszkalny.   Urządzenie miałoby się 

składać z dwuczęściowego, gąsienicowego podwozia 

i wysięgnika, który przesuwając się 

nad budynkiem, nanosiłby kolejne warstwy betonu. 

 
Zadaniem człowieka byłoby tylko uzupełnianie materiału 

a wysokość budynku wyniosła 6,3m, Choć projektant dość 

optymistycznie traktuje kwestie związane z normami 

budowlanymi i wytrzymałością takiego budynku, to sam 

pomysł jest bardzo obiecujący. Niestety, na razie wydaje się 

mocno wyprzedzać swoją epokę.  

 

Drukowanie świata 

Nie da się ukryć że technologia druku 3D przenika do 

niemal wszystkich dziedzin życia człowieka, sięga nawet 

najbardziej niekonwencjonalnych zastosowań, a jej 

udoskonalanie może przynieść wymierne korzyści 

w przyszłości. Niemniej jednak zostaje ona oderwana 

w pewnym sensie od dziedziny jaką jest design. Cały 

„proces” odbywa się bowiem bez udziału projektanta, nikt 

nie narzuca nam swojej wizji danego wyrobu. Konsumenci 

mogą sami tworzyć unikatowe produkty na żądanie, a dzięki 

coraz szerszemu stosowaniu różnego rodzaju materiału 

bazowego można wydrukować sobie nawet czekoladę .  

Zastosowanie druku 3D wciąż rozszerza się na nowe 
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dziedziny a obecnie wykorzystuje się go w przemyśle, 

medycynie i stomatologii, w celach edukacyjnych, 

automatyce, elektrotechnice oraz projektowaniu 

inżynierskim. Warto pamiętać o różnych aspektach 

fenomenu drukowania 3D tych pozytywnych jak 

i negatywnych. W przypadku drukowania organów nasuwa 

się pytanie czy warto oszczędzać wątrobę?  

 Norbert Piątek, IM, III

 

AKCJA „ CHOINKA” 

Niecały miesiąc dzieli nas od Świąt Bożego 

Narodzenia. Zastanawiamy się nad wyborem choinki. Żywa 

czy sztuczna? Świerk srebrny czy też pospolity? Wybór oraz 

cena jest zróżnicowana, ale czy wszystkie drzewka 

pochodzą z legalnych źródeł? 

Ten problem powraca co roku, nielegalna wycinka 

drzew w lesie to już coroczne zjawisko. Złodzieje masowo 

wykradają nie tylko drewno na opał. Przed świętami Bożego 

Narodzenia z lasu znikają także choinki. Trudno wyobrazić 

sobie Święta bez nich, jednak powinno się zwracać uwagę 

czy drzewko pochodzi z pewnego źródła. Punkty gdzie 

można je  zakupić  zlokalizowane są głównie przy centrach 

handlowych. Świerk srebrny czy pospolity świerk polski - 

ceny wahają się od 40 do ponad 200 zł. To często widoczna 

strata dla domowego budżetu. Dlatego wielu decyduje się na 

wycięcie choinki z lasu. W grudniu na leśników spadają nie 

tylko obowiązki związane ze sprzedażą świątecznych 

drzewek, ale i z pilnowaniem lasu, przed tymi, którzy 

w hurtowych ilościach je kradną. Dlatego w okresie Świąt 

Straż Leśna wraz z innymi służbami przeprowadza działania 

mające na celu ochronę drzew przed złodziejami 

i wandalami. 

 Strażnicy leśni patrolują lasy wzmocnionymi 

siłami, wraz z nimi na patrole wyruszą także leśnicy 

i funkcjonariusze policji. Trudno upilnować jednak wielkie 

obszary leśne, więc w lasach zamontowano wiele ukrytych 

kamer. Znajdują się one 

najczęściej w miejscach 

szczególnie narażonych na 

kradzieże, czyli przy 

utwardzonych leśnych 

drogach. 

 Złodzieje 

okaleczają wiele drzew 

poprzez obcinanie gałęzi i czubów. Dotyczy to głównie 

jodły, której gałęzie wykorzystywane są do produkcji 

stroików i ozdób świątecznych. Zdarza się, że łupem 

złodziei padają inne gatunki roślin, tj. krzewinki borówki, 

bluszcze i widłaki, które również są wykorzystywane do 

produkcji ręcznie wykonanych ozdób. 

 
Podczas akcji Straż Leśna wraz z Policją, Inspekcją 

Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką oraz 

strażami miejskimi i gminnymi będzie kontrolowała miejsca 

pozyskania roślin, pojazdy na drogach leśnych i przyległych 

oraz punkty handlu, 

 tj. bazary i targowiska.  

Za kradzież drzewka bądź innej rośliny z lasu grozi 

500-złotowy mandat bądź skierowanie sprawy do sądu, 

gdzie kara może wynieść nawet 5000 zł. Z roku na rok, 

dzięki działaniom Straży Leśnej i rosnącej świadomości 

społeczeństwa, ilość kradzieży choinek maleje. Zwróćmy 

uwagę czy sprzedawcy potrafią udokumentować skąd 

pochodzi nasze świąteczne drzewko.  

Małgorzata Skrabacz, OŚ, II 
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JAPOŃCZYCY I BOŻE NARODZENIE ? 

Każdemu z nas może się 

wydawać, że to  nie jest dobre 

połączenie. Przecież w Japonii 

niespełna 1% społeczeństwa to 

chrześcijanie, jak więc można 

mówić o obchodzeniu Bożego 

Narodzenia przez Japończyków? 

Okazuje się, że jednak można! 

Japończykom bardzo spodobały 

się świąteczne ozdoby, atmosfera i 

zwyczaje. Już w listopadzie 

Japończycy mogą podziwiać 

świąteczne dekoracje. Sklepikarze, 

hotelarze, właściciele wszelkich 

punktów usług starają się by ich witryny były jak 

najbardziej w klimacie Bożego Narodzenia. Wszędzie widać 

kolorowe lampki, przybrane kolorowymi ozdobami choinki, 

a postać św. Mikołaja zagościła na stałe w japońskim, 

zimowym krajobrazie. Nie brak również wizerunków 

świętej rodziny, aniołów, a w centrach 

handlowych można nawet usłyszeć 

piosenki świąteczne. Jednak Boże 

Narodzenie nie zagościło tak silnie w 

japońskiej tradycji by Japończycy mieli z 

tej okazji dzień wolny. 

Dlatego, siłą rzeczy, to święto nie jest 

obchodzone tak hucznie jak to dzieje się 

wśród katolików. 

Kurisumasu, czyli japońskie Boże 

Narodzenie uważane jest w Kraju 

Kwitnącej Wiśni jako odmiana 

Walentynek. Łączy się to z porą roku i 

ciepłem jakim emanuje ten zwyczaj, ale 

wielu Japończyków spędza je także w gronie rodzinnym. 

Jest to także ogromne święto marketingowe. 

Małgorzata Czajkowska, OŚ, II 

 

DOBRZE O DWUTLENKU WĘGLA 

Największy wróg ekologów, główny sprawca ocieplenia 

klimatu i zakwaszacz oceanów potrafi być jednak niezwykle 

pożyteczny. Przemysł w Polsce zużywa rocznie do 250 tys. 

ton tlenku węgla (IV). CO2 oprócz produkcji wody 

mineralnej i win musujących posiada wiele nietypowych 

zastosowań. 

1.Formowanie i mrożenie mięsa 

CO2 w postaci ciekłej 

w temperaturze 0˚C bardzo 

dobrze wspomaga formowanie 

hamburgerów – mięso nie 

przylega do podłoża. CO2 

o temperaturze -20˚C do -24˚C 

nadaje się do zamrażania mięsa, 

dzięki temu nie formują się duże 

kryształki lodu i mięso nie traci 

struktury.  

2.Zakwaszanie mleka 

Małe ilości CO2 wprowadzone do 

mleka powodują lekkie 

zakwaszenie, dzięki temu przedłuża 

się jego przydatność o 20-30 %. 

3.Ekstrakcja olejków eterycznych np. aromaty cytryny, 

kakao, imbiru  

CO2 stosowany w procesie ekstrakcji olejków eterycznych 

poprawia wydajność procesu. 

4.Ekstrakcja żywic chmielowych 

W przemyśle browarniczym używany jest zarówno jako 

składnik, jak i pomoc w przemyśle warzenia piwa. Tlenek 

węgla (IV) stosowany jest do pozbycia się etanolu w 

procesie produkcji win wysokiej jakości i win 

bezalkoholowych. 

5.Przedłużanie trwałości mięsa, ryb i sałat 

CO2 wtłaczany jest do foliowych opakowań 

wypychając tym samym O2 – produkty nie utleniają 

się. Jednocześnie hamuje on rozwój większości  

bakterii tlenowych i pleśni, wydłuża to termin 

przydatności do spożycia nawet pięciokrotnie. 

6.Transport żywności 

CO2 w postaci stałej, zwany „suchym lodem” 

używany jest w transporcie żywności. Stanowi on wygodny, 

przyjazny dla otoczenia i ekonomiczny sposób zapewnienia 

nieprzerwanego łańcucha chłodniczego. Suchy lód pod 

postacią granulatu jest bezpośrednio dosypywany do 

różnego rodzaju opakowań bądź opakowane produkty 

przysypywane są nim. Jest to bardzo wygodny sposób, 

ponieważ nie wymaga stosowania innych urządzeń 

chłodniczych. 

7.Ekstrakcja olejków eterycznych np. aromaty cytryny, 

kakao, imbiru  

CO2 stosowany w procesie ekstrakcji olejków eterycznych 

poprawia wydajność procesu. 
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8.Karboksyterapia 

Leczenie i terapeutyczne wykorzystanie CO2 polega na 

rozszerzeniu małych, tętniczych naczyń krwionośnych – 

zwiększenie tkankowego przepływu krwi. Terapia ta 

stosowana jest w przypadkach niewydolności żylnej, 

owrzodzenia żylakowego, miażdżycowego i cukrzycowego. 

Uważa się, że karboksyloterapia daje efekt odmłodzenia. 

Aplikowany pod skórę CO2 wpływa pozytywnie na poprawę 

krążenia czy regenerację tkanki, dzięki temu niweluje 

zaawansowane stadia celulitu, rozstępy, nadmiar tkanki 

tłuszczowej oraz m.in. wiotkość starzejącej się skóry 

9.Dekofeinacja kawy 

W ziarnach kawy 

zawierających do 3% 

kofeiny do 

dekofeinacji za 

pomocą CO2 

pozostaje zaledwie ok. 

0.02% tej substancji. 

Aromat kawy nie zmienia się, ponieważ związki lotne nie są 

rozpuszczane w tym procesie. 

Ewa Zuziak, ChSt, III 

KWADRATY MAGICZNE 

Kwadraty magiczne znane były już Chińczykom 

i Hindusom przed paru tysiącami lat. Uważali je za 

talizmany. Istnieje 

legenda, która głosi 

:gdy wylewały rzeki 

Chin cesarz Hsia Yu  

zauważył na grzbiecie 

żółwia, który 

wynurzył się z rzeki 

Lo dziwny schemat. 

Jak się później 

okazało  była to wskazówka, dzięki czemu opracował 

system regulacji rzek, co pozwoliło zlikwidować problem 

powodzi. 

 

 

 

 

MAGICZNY KWADRAT LO SHU 

Zasadę rozwiązywania kwadratów magicznych w Europie 

wskazał Grek Moscopulos, który żył w Konstantynopolu na 

początku XV wieku. Jest ona następująca: 

Suma liczb w każdym poziomym wierszu i pionowej 

kolumnie oraz na obu przekątnych jest zawsze taka 

sama.  

 A o to kilka ciekawych zadań związanych 

w kwadratami magicznymi: 

1) Uzupełnij kwadraty liczbami 10,10,13 tak,     aby 

kwadrat był 

magiczny  

 

 

2) Znajdź brakujące liczby w kwadracie magicznym 3x3 

 

 

 

3) Znajdź brakujące liczby i zapisz je w systemie 

rzymskim 

 

 

 

4) Znajdź brakujące liczby w kwadracie magicznym 4x4 

    

4  16 9 

14 11 2 7 

 8  12 

 

 Kwadraty magiczne w sztuce 

 

Albrecht Dürer Melancholia 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

8  6 

 9 11 

12 5  

25  23 

 22  

21   

CLXVII   

DXCIV   

DIV LXXXIV  
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16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

Kwadrat magiczny Dürera- forma tablicowa 

 

Fasada Pasji w Sagrada Familia (Hiszpania) 

 

The Eaton Fine Art Gallery (Floryda)-  kwadrat magiczny 

Rzeźba składa sie z 9 słupków, z których każdy, zbudowany 

jest z określonej ilości bloków. Ilości tych bloków 

odpowiadają pewnym liczbom, których suma w każdym 

rzędzie i na przekątnej jest 
równa30. 

 

Kwadrat magiczny-

forma tablicowa 

 

 

Żródło: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I 

http://www.taliscope.com/Sagrada_en.html 

 http://www.frikworld.com/fitxa-

Magic_square_sculpture,_Eaton_Fine_Art_Gallery_in_West

_Palm_Beach,_Florida-271.html 

Anna Duda, MF, III 

 

OZON-owiczki NA KONFERENCJI W KRAKOWIE 

W dniu 7 grudnia dwie członkinie NKCH „OZON”, Edyta 

Rewiś i Katarzyna Syguła wzięły udział w konferencji 

naukowej 

„Wyzwania 

Zarządzania”, 

zorganizowanej 

przez LUQAM 

Quality Service 

Group. Na 

konferencje zostali 

zaproszeni ponadto przedstawiciele Kół Naukowych 

Uczelni Wyższych  m. in. z Lublina, Wrocławia i Krakowa. 

Konferencja składała się z cyklu prelekcji, m. in. 

„Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością”, 

„Determinanty jakości żywności”, „ISO 14001- System 

Zarządzania Jakością”, „Analiza ryzyka” i innych. 

Uczestnicy konferencji otrzymali imienne certyfikaty 

potwierdzające udział w konferencji oraz pamiątkowe 

gadżety.  

Edyta Rewiś, ChSt, III

 

 

8 6 16 

18 10 2 

4 14 12 
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Kogut do koguta: 

- Czy Ty z tą kurą chodzisz na poważnie czy dla jaj ? 

 

- Czy jest cukier w kostkach? 

- Nie ma 

- A może jest jakaś inna tania bombonierka dla teściowej? 

 

 

Dlaczego ósemkę powaliło? 

-Bo myśli, że jest nieskończona. 

 

Dlaczego krew nie ściągała na egzaminie? 

Bo miała inną grupę… 

 

Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi 

Antek do kolegi - że wreszcie sobie powiedziałem, czas 

raz na zawsze z tym skończyć! - Z piciem? 

- Nie, z czytaniem. 

 

Dlaczego chemik zabiera fenoloftaleinę na imprezę?  

Bo szuka dziewczyny z zasadami. 

 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Tarnowie 

ZAPRASZAMY 

do udziału w KONCERCIE  

„Artyści PWSZ dla PWSZ” 

organizowanym w maju 2013 

roku z okazji 15-lecia PWSZ w 

Tarnowie 

POSZUKUJEMY STUDENTÓW, 

ABSOLWENTÓW I 

PRACOWNIKÓW PWSZ 

UZDOLNIONYCH WOKALNIE, 

TANECZNIE, TEATRALNIE,  

MUZYCZNIE (GRA NA 

INSTRUMENCIE), PLASTYCZNIE, 

LITERACKO, SPORTOWO ITP. 

Formularz  zgłoszenia  do  

pobrania  na  stronie  Uczelni 

lub w siedzibie Rady Uczelnianej 

Samorządu Studentów 

(p.023, budynek A). 

Zgłoszenia  prosimy  składać  do  

15  grudnia  2012  roku w p.023  

(budynek  A),  p.016  (budynek  B)  

lub  przesyłać na email: 

koncert@pwsztar.edu.pl 

Koordynatorzy projektu: 

mgr Agata Lada 

i dr Małgorzata Martowicz 

W  razie  jakichkolwiek  pytań  

prosimy  o kontakt  pod ww. 

adresem e-mail. 

Organizatorzy Jubileuszu 

 

 

http://sucharry.pl/24107/Suchar.html
http://sucharry.pl/24107/Suchar.html
http://sucharry.pl/24107/Suchar.html


11 
 

 
 
 
 

1.        

2.       

3.         

4.        

5.      

6.       

7.        

8.      

9.             

10.       

11.          

12.       

13.         

14.       

15.          

16.            

 

1. Kierunek, który wyznacza igła magnetyczna 

2. Może zawierać elementy lub być pusty 

3. Prosta łącząca dwa punkty 

4. „Mini” kula ziemska 

5. Jeden ze składników powietrza 

6. Jest gazem szlachetnym 

7. Trójkąt zwierający kąt o mierze 90° 

8. Pływa w wodzie 

9. Proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy 

10. Magmowa, osadowa lub metamorficzna 

11. Substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej,  

zbudowane z wielokrotnie powtarzających się jednostek (merów)  
12. „… zostały rzucone” 

13. Wynik odejmowania 

14. Mają skrzydła 

15. Jest nim kostka do gry 

16. Proces zlewania cieczy znad osadu 

 

Masz pomysł na ciekawy artykuł?  
Chcesz z nami współpracować? 
Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mailowy: effusiaa@op.pl lub kontaktować się z Ewą Zuziak z III roku 
chemii stosowanej. Czekamy również na propozycje dotyczące gazetki! 
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