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CICHY ASFALT – CO TO TAKIEGO? 

Asfalt składa się z trzech podstawowych składników: 

żwiru, piasku oraz środka wiążącego, pozyskiwanego 

z ropy naftowej, który stanowi spoiwo dla żwiru i piasku 

dzięki temu, że jest kleisty i elastyczny. Powyższe 

składniki miesza się i podgrzewa. Temperatura procesu 

zależy od rodzaju produkowanego asfaltu.  

 

Dlaczego zwykły asfalt powoduje taki hałas? Przyczyną 

tego jest struktura powierzchni takiego asfaltu. W jego 

nierównościach oraz w bieżniku opon znajduje się 

powietrze, które podczas jazdy ulega sprężeniu i uwalnia 

się z bieżnika z wielkim 

sykiem. Opona zaczyna 

drgać i powstaje głośny 

hałas toczenia. Można więc 

powiedzieć, że za hałas 

odpowiedzialne są dwa 

elementy: toczenie i syk 

rozprężającego się 

powietrza.  

A jak powstaje cichy asfalt? Tworzy on tzw. wierzchnią 

warstwę. Aby dobrze połączyła się z poprzednią 

i utworzyła gładką powłokę maszyna spryskuje podłoże 

emulsją bitumiczną. Jest to rodzaj kleju, który dodatkowo 

likwiduje nierówności.  

Na czym tak naprawdę polega różnica między asfaltem 

zwykłym a cichym? W zwykłym asfalcie powstają 

spiczaste górki i dołki, a ten tworzy jakby płaskowyż 

poprzecinany wąwozami. Cichy asfalt podobnie jak 

zwykły posiada drobne pory, przez które nie może 

przenikać woda, ponieważ podczas mrozów, zwiększając 

swoją objętość, mogłaby go rozsadzić. Jego niezwykłość 

kryje się jednak w 

strukturze nawierzchni. 

Jej grudki nie są 

spiczaste jak w 

zwykłym asfalcie, ale 

płaskościenne. To 

sprawia, że nacisk 

opon lepiej się 

rozkłada. Dzięki temu 

powietrze z bieżnika 

wypada z mniejszym sykiem, zmniejszają się również 

drgania a wraz z nimi hałas toczenia. Cichy asfalt jest 

kombinacją gładkiej powierzchni, która powstaje 

z większej ilości piasku oraz  żwiru o mniejszej średnicy, 

a także niezwykle starannego ułożenia.   

 

Badania wykazały, że 

poziom hałasu na 

zwykłym asfalcie, przy 

prędkości samochodu 

60 km/h  wyniósł 83,4 

dB, czyli mniej więcej 

tyle ile w przeciętnej 

hali fabrycznej.  

Natomiast w 

przypadku cichego asfaltu, przy takiej samej prędkości 

samochodu sonometr wskazał wynik 79,8 dB. Różnica 

wynosi zaledwie 3,6 dB. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, 

że jest to wartość logarytmiczna. Co to oznacza? Dla 

naszych uszu będzie to 70% ciszej. Tak więc cichy asfalt 

spełnia swoje zadanie.  

Katarzyna Syguła, ChSt, III 

 

OZON-owiczki NA FERIACH W MAJDAN GRABINIE 

W dniach 11-15 lutego 2013 roku, dwie Wolontariuszki 

w ramach Wolontariatu Studenckiego „PROJEKTOR”: 

Edyta Rewiś            i Paulina Mucha miały przyjemność 

gościć w murach Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki 

w Majdan Grabinie.  

 

Wolontariuszki przygotowały dla uczniów tejże szkoły 

projekt chemiczny „Chemia mi nie straszna”, który miał 

na celu zaznajomienie młodych widzów z ciekawym 

i niezwykle interesującym światem chemii.  
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Zajęcia odbywały się w formie krótkich wykładów, 

konkursów wiedzy z nagrodami, gier zespołowych i zabaw 

na śniegu. Uczestnicy projektu mieli również okazję 

wykonać samodzielnie kilka doświadczeń chemicznych 

oraz budować cząsteczki związków chemicznych 

wykorzystując klocki molekularne. Dodatkowo na prośbę 

krakowskiego oddziału PROJEKTORA młodzi 

podopieczni z pomocą Wolontariuszek przygotowali 

laurkę dla dzieci ze szkoły pod Kabulem w Afganistanie 

oraz przekazali materiały edukacyjne dla dzieci z tamtej 

szkoły.  

Z racji Dnia Świętego Walentego, 14 lutego uczniowie 

wykonali samodzielnie kartki walentynkowe, które 

wręczyli sobie nawzajem. Wszyscy uczestnicy świetnie się 

bawili, uśmiech nie znikał z twarzy pomimo zmęczenia.  

Edyta Rewiś, ChSt, III 

 

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE 

Racjonalne odżywianie jest zapewniane przez tzw. dietę 

zrównoważoną. Polega ona na dostarczaniu niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania organizmu związków 

w ilościach zgodnych z dobowym zapotrzebowaniem. 

Należy tu uwzględnić płeć, wiek i rodzaj wykonywanej 

pracy. Wszystkie składniki odżywcze są równie ważne 

i niedobór jednego z nich prowadzi do zaburzeń 

w funkcjonowaniu organizmu. 

Uzupełnianie płynów potrzebne jest osobom regularnie 

trenującym (nie tylko sportowcom, ale również osobom 

ćwiczącym na siłowni). Wysiłek fizyczny oznacza 

intensywne pocenie się, które powoduje wytracanie wody 

przez organizm. Wtedy ważne jest żeby uzupełniać wodę 

i pilnować elektrolitów.  

Podobnie jest podczas choroby, kiedy organizm nagrzewa 

się i poci, potrzebuje więcej wody, ponieważ szybko ją 

traci. Picie dużej ilości wody pomaga też osobom 

odchudzającym się – uczucie sytości spowodowane 

wypiciem dużej ilości płynu pomaga ograniczyć ilość 

spożywanego jedzenia. 

 

Tabela 1: Dzienne zapotrzebowanie na wodę 

Młodzież 

9 – 13 lat 

Chłopcy 2,1 l/ dzień 

Dziewczęta 1,9 l/ dzień 

Młodzież 

14 – 18 lat 

Chłopcy 2,5 l/ dzień 

Dziewczęta 2,0 l/ dzień 

Dorośli 
Mężczyźni 2,5 l/ dzień 

Kobiety 2,0 l/ dzień 

 

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważne dla 

sportowców! Jest to decydujący czynnik wpływający na 

wzrastanie i rozwój młodego organizmu, ma również 
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decydujący wpływ na osiągane wyniki sportowe.  

Młody sportowiec pozbawiony odpowiedniego zapasu 

substancji energetycznych lub prawidłowego nawadniania 

może odczuwać pogorszenie siły, szybkości, 

wytrzymałości, szybciej się męczy, ma problemy ze 

skupieniem. 

PAMIĘTAJ ! 

1. W miarę możliwości rozbij posiłki na 4-5 mniejszych 

w ciągu dnia, nie objadaj się do syta! 

2. Najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, które daje 

energię na cały dzień! 

3. Wystrzegaj się napojów o dużej zawartości cukrów! 

4. Dieta sportowca powinna być bogata 

w węglowodany! 

5. Jedz posiłki najpóźniej 2h przed meczem/ treningiem! 

6. Im mniej przetworzone jedzenie tym lepiej! 

7. Słodycze i chipsy to największy wróg sportowca! 

8. Wystrzegaj się jedzenia Fast-Foodów! 

9. Nie jedz tuż przed snem! 

10. Pamiętaj o witaminach i minerałach! 

 

 

Marzena Zuziak, WF, I

 

 

OCZAMI ZWIERZĄT

Zwierzęta 

postrzegają 

świat 

w zupełnie inny 

sposób niż 

ludzie. Niektóre 

widzą tak 

doskonale, że człowiek nie może się z nimi równać. 

Odróżniają kolory, wzory, kształty, jakich my nie znamy 

i których nigdy nie dostrzeżemy. Jeszcze inne mają tak 

słaby wzrok, że muszą polegać na innych zmysłach. 

Dlaczego zwierzęta widzą inaczej? 

 

Żyjąc w różnych środowiskach, zwierzęta wykształciły 

sobie szereg przystosowań umożliwiających jak 

najlepsze dostosowanie się do warunków w jakich bytują. 

Jednym z nich jest narząd wzroku. Na widzenie składa się 

kilka rzeczy: pole widzenia, postrzeganie światła, ostrość, 

zdolność rozróżniania kolorów, widzenie ruchu. U różnych 

gatunków cechy te są odmienne, a różnice nawet 

w obrębie jednej gromady np. ssaków są ogromne. Jednak 

każdy organizm posiada taki wzrok - jaki jest mu 

niezbędny do życia. Przykładem może być jeż, który widzi 

świat w odcieniach szarości, gdyż inne kolory nie są mu 

potrzebne. Wyjątkiem jest kolor brązowy. Jeż rozpoznaje 

go, dzięki czemu może dostrzec dżdżownice i ślimaki, 

które są jego pokarmem. 

 

Jak widzą owady? 

Jednym z najważniejszych narządów zmysłów wielu 

gatunków owadów są oczy złożone. Każde z tych oczu 

składa się z tzw. 

ommatidiów 

tworzących razem 

niesamowity, 

mozaistyczny wzór. 

Ommatidia lub inaczej 

fasetki, to nic innego jak 

oczka proste złączone ze sobą w wielkie skupiska. Układ 

ten sprawia, że świat widziany przez owada jest obrazem 

mozaikowym, który zostaje przetworzony w układzie 

nerwowym. Oko złożone dostrzega intensywność światła 

i jego natężenie. To sprawia, że owady świetnie zdają 

sobie sprawę z tego, czy np. zapadała noc lub też z tego, że 

pada na nie czyjś cień. Wiele owadów widzi mniej 

kolorów niż człowiek (pszczoła np. czerwony kolor 

postrzega jako czarny), jednak są one w stanie widzieć 

barwy, których my nie potrafimy dostrzec m.in. ultrafiolet. 

Pole widzenia u stawonogów jest bardzo szerokie i może 

wynosić do 360. Cecha ta jest bardzo przydatna 

zwłaszcza u owadów drapieżnych, gdyż sprawia, że są 

wstanie widzieć wszystko, co się dzieje dookoła głowy. 

 

Co widzą psy i koty?  

Wbrew panującym 

opiniom - psy 

widzą kolory. 

Postrzegają je 

inaczej niż ludzie, 

ponieważ posiadają 

jedynie 10% 

receptorów wzrokowych człowieka. Psy mają dwa rodzaje 

czopków (komórek rejestrujących kolory): jedne odbierają 

kolory niebiesko-fioletowe, a drugie żółte. To powoduje, 

że zwierzęta te widzą świat w kolorach niebiesko-

fioletowych i żółtych, nie odróżnią natomiast czerwieni 

i zieleni. Cała reszta jest dla nich jedynie odcieniem 

szarości. Psi wzrok jest jednak lepszy od ludzkiego 

w zauważaniu ruchu i widzeniu w ciemności. Większość 

ras ma pole widzenia 250, co oznacza, że częściowo 

widzą to, co znajduje się za nimi. Dla porównania obszar 

widzenia człowieka wynosi tylko 180. 

A jak postrzegają świat koty? Nieprawdą jest twierdzenie, 

że koty widzą w ciemności. W zupełnie ciemnym 

pomieszczeniu  koty widzą równie źle jak ludzie, ale 

budowa ich oczu sprawia, że zdolne są do ostrego 

"Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą" 

A. Schopenhauer   
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widzenia przy najsłabszym nawet oświetleniu. Kocie oko 

rejestruje i analizuje najmniejsze ślady światła, dzięki 

czemu może on prowadzić nocny tryb życia. Dodatkowo 

oczy tych zwierząt są zbudowane w ten sposób, że bardzo 

dobrze radzą sobie z wykrywaniem ruchu, co znacznie 

ułatwia zwierzęciu polowanie. Dzięki tej umiejętności kot 

potrafi zobaczyć np. poruszającą się w ciemnościach szarą 

mysz.  

 

Jak widzą ptaki? 

Oko ptaka posiada cechy niespotykane 

w żadnej innej grupie systematycznej 

świata zwierząt. U większości gatunków 

oczy są duże i osadzone po bokach czaszki 

w odpowiednio dużych oczodołach, co 

sprawia, że widzą otoczenie pojedynczo - 

monokularnie (każde oko skupia wzrok na 

oddzielnym obrazie). Takie ograniczenie 

nie dotyczy jednak wszystkich gatunków. 

Oczy ptaków drapieżnych są umieszczone 

bardziej z przodu niż u pozostałych, 

w związku z tym, kiedy skupią wzrok 

przed siebie, potrafią widzieć binokularnie. 

Binokularne widzenie (trójwymiarowe) jest 

niezbędne podczas polowania, ponieważ pozwala bardzo 

dokładnie określić drapieżnikowi odległość dzielącą go od 

szybko uciekającej ofiary. Kolejnym mechanizmem 

wykorzystywanym przez polujące ptaki jest podwójna 

akomodacja oka (zmiana wypukłości soczewki ze zmianą 

kształtu całej gałki ocznej oraz zmiana odległości 

soczewki od siatkówki) umożliwiająca przejścia z tzw. 

widzenia dalekiego na bliskie. Zdolność ta pozwala 

również na błyskawiczną orientację przestrzenną, 

zwłaszcza podczas lotu, a także na lokalizowanie 

zdobyczy zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. 

  

Ptaki są jedną z najlepiej rozróżniających kolory gromad 

wśród zwierząt. Cechuje je widzenie 

tetrachromatyczne, co oznacza, że oprócz 

czopków reagujących na światło zielone, 

czerwone i niebieskie, mają też czopki wrażliwe 

na ultrafiolet. Niektóre ptaki w czasie polowania 

wykorzystują możliwość widzenia promieni 

UV. Przykładem są sokoły, które w czasie 

namierzania swoich ofiar dostrzegają 

ultrafioletowe ślady moczu odbijające część 

widma światła w UV pozostawione na ziemi 

przez gryzonie. Na tej samej zasadzie sikorki 

rozróżniają osobniki męskie od żeńskich za 

pomocą wzoru utworzonego przez odbite 

promienie UV na ich upierzeniu. 

 

Emilia Pyzdek, OŚ, II

 

"ODKRYCIE BANACHA BYŁO MOIM NAJWIĘKSZYM ODKRYCIEM NAUKOWYM." 

 [Hugo Steinhaus]

Amerykańska Komisja Nauki, dokonując przeglądu 

wiedzy wniesionej do naukowego dorobku współczesnej 

cywilizacji, wyróżniła spośród wszystkich naukowców 

dwóch Polaków Mikołaja Kopernika i Stefana Banacha.  

Tematem matematycznego 

piątku, który odbył się 1 marca 

2013 roku wygłoszonym przez 

mgr Barbarę Dziadkowiec było 

właśnie zaprezentowanie życia 

Stefana Banacha.  Aż do końca 

XIX wieku polski wkład do 

matematyki był znikomy. Nic 

nie wskazywało no to, że 

urodzony 30 marca 1892 Stefan 

Banach przyczyni się do rozwoju 

nowej myśli matematycznej- analizy funkcjonalnej, gdyż 

musiał walczyć z przeciwnościami losu jakie napotkały go 

już w młodym wieku. Nigdy nie poznał swojej matki, a na 

utrzymanie łożył jego ojciec, z którym rzadko się widywał. 

Dzieciństwo, więc spędził w rodzinie zastępczej. Po 

maturze pracował w księgarni, a wiedzę matematyczną 

zyskiwał dzięki samokształceniu.  

Planty w Krakowie to park miejski otaczający Stare 

Miasto, założony w latach 1822-1830.  Do tej pory jest to 

miejsce spacerów, spotkań towarzyskich oraz miejsce 

uroczystości państwowych. W 1916 roku właśnie w tym 

miejscu doszło do przypadkowego spotkania. Hugo 

Steinhaus (ur. 14 stycznia 1887 w Jaśle, zm. 25 lutego 

1972 we Wrocławiu- polski matematyk) usłyszał rozmowę 

dwóch mężczyzn, a jednym z nich był Stefan Banach 

o poważnej matematyce. Spotkanie zaowocowało 

wieloletnią współpracą i wspólnymi publikacjami. W 1920 

dzięki wstawiennictwu Steinhausa Banach otrzymał 

asystenturę w Katedrze Matematyki na Wydziale 

Mechanicznym Politechniki Lwowskiej u prof. Antoniego 

Łomnickiego. W tym samym roku doktoryzował się  nie 

mając dyplomu ukończenia studiów. 

Kolejnym dość niezwykłym miejscem, w którym 

przesiadywał Banach to Kawiarnia Szkocka zlokalizowana 

blisko Uniwersytetu Lwowskiego. To tu na marmurowych 

stolikach powstawało wiele twierdzeń i dowodów 

matematycznych. Pewnej jesieni sesja matematyczna 

w Kawiarni Szkockiej przeciągnęła się do wczesnych 

godzin przedpołudniowych a jej rezultatem był dowód 

pewnego ważnego twierdzenia z teorii przestrzeni 
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Banacha, ale gdy szczęśliwi uczestnicy sesji zapisali go 

chemicznym ołówkiem na blacie i zmęczeni rozważaniami 

udali się do domów na zasłużony odpoczynek, 

nieświadoma niczego sprzątaczka zmyła starannie blat 

stolika. Z powodu tego, na pozór mało znaczącego 

wydarzenia żona Banacha postanowiła zakupić gruby, 

o twardych okładkach zeszyt i powierzyć go szatniarzowi 

Kawiarni Szkockiej z poleceniem wydawania go na 

życzenie każdemu matematykowi. W ciągu kilku lat 

powstała z tego zeszytu tak zwana dziś Księga Szkocka, 

zawierająca zbiór problemów, jakie matematycy lwowscy 

stawiali sobie nawzajem i rozwiązania tych problemów.   

Stefanowi Banachowi wielokrotnie proponowano wyjazd 

do Stanów Zjednoczonych, ale on odmawiał.  

W styczniu 1945 zachorował na raka płuc. Zmarł 

31 sierpnia 1945, został pochowany w grobowcu Riedlów 

na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie tuż obok grobu 

Marii Konopnickiej. 

Zbliża się 121 rocznica urodzin tego niezwykłego 

człowieka. Człowieka, o którym warto pamiętać, ponieważ 

przykra jest świadomość, że owa postać jest bliżej znana 

obcokrajowcom niż nam, Polakom. 

Źródło: kielich.amu.edu.pl 

Anna Duda, MF, III 

ZIELONE PERŁY TARNOWA 

Zbliża się długo 

oczekiwana wiosna, 

wiec juz teraz warto 

pomyśleć o tym, gdzie 

wybrać sie na spacer 

w poszukiwaniu 

promieni słońca. Tarnów to średnie miasto, miejsce pełne 

betonowych bloków i przepełnionych samochodami dróg. 

Uczelnia znajduje się w jego centrum, blisko jest do galerii 

handlowych i barów, ale czy koniecznie te miejsca trzeba 

odwiedzać? Podczas kilkugodzinnych przerw między 

zajęciami studenci często nie mają pomysłu jak je 

spędzić… 

Są w Naszym mieście obszary, do których nie dociera 

hałas silników, słyszalne są jedynie odgłosy natury 

pozwalające się skupić i odpocząć od codziennych 

obowiązków. Takie tereny nazwane zostały Zielonymi 

Perłami Tarnowa. Jest ich 10 i należą do nich: park 

Sanguszków, las Lipie, park Strzelecki, rezerwat przyrody 

Debrza, planty kolejowe, las na górze św. Marcina, Park w 

Zbylitowskiej Górze (tuż za zachodnią granicą Tarnowa), 

park Piaskówka, zbiornik Kantoria (wraz z głazami 

narzutowymi) oraz stawy Krzyskie. 

Jednym z najbliższych i bardzo różnorodnych miejsc jest 

zbiornik Kantoria, który znajduje się zaledwie 15 minut 

drogi pieszo na północ od PWSZ. To pozostałość po 

cegielni, która wybudowana została na początku XX w. 

Produkowano w niej cegły, kafle piecowe dachówki itp., 

z surowca wydobywanego z gruntów nazywanego iłem 

„krakowieckim”. To rodzaj osadu drobnoziarnistego 

morza mioceńskiego, a jego obecność na tym obszarze 

oznacza że w trzeciorzędzie( około 15 milionów lat temu) 

występowało tu morze. Po zaprzestaniu działalności 

cegielni w latach sześćdziesiątych, wykopalina została 

wypełniana wodą z opadów atmosferycznych oraz 

pochodzącą z gruntów. Staw Kantoria ma powierzchnię 

2,12 ha. Jest otoczony zielenią oraz ogródkami 

działkowymi. Pomnikami przyrody, które można tam 

spotkać są: dąb szypułkowy „Kościuszko”,  którego 

wysokość sięga 30m (a obwód pnia na wysokości 130cm 

wynosi 415cm) oraz głazy narzutowe „Trojaczki” – 

granitoidy pochodzące ze Skandynawii, które przywlekły 

się do Tarnowa 500 tysięcy lat temu. Największy z nich 

ma 2m długości i 10m obwodu, waży 28 ton. Akwen jest 

wydzierżawiony Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, 

który prowadzi na nim zarybienia. W 2000r. złowiono na 

nim karpia o masie 12,6 kg i prawie metrowej długości. 

Wracając na uczelnie, można również odwiedzić 

znajdujący się po drodze park Strzelecki. 

Miejscem wartym zobaczenia jest las Lipie znajdujący się 

w północno-wschodniej części Tarnowa, oddalony od 

uczelni około 50 minut drogi. Jego powierzchnia jest 

równa 21,81 ha. Otoczony jest polami uprawnymi, które 

od dłuższego czasu nie są użytkowane, co prowadzi do 

zalesienia terenu i tworzenia nowych kompleksów 

leśnych. W Lipiu możemy spotkać takie zwierzęta jak 

zając, sarna, dzik oraz dużą liczbę gatunków ptaków. 

Wody gromadzone w lesie są odpływają do potoku 

Małochlebówka, którego ujście jest w Wątoku. 

Gatunkowo dominuje dąb szypułkowy i brzoza, olchy 

i jesiony znajdują się na terenach podmokłych, 
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a domieszkę stanowią osika, sosna i grab. Często 

spotykany jest bluszcz porastający drzewa i glebę.  

Podczas II wojny światowej las został wycięty 

i odnowiony, co skutkuje podobnym wiekiem 

i wymiarami. Przetrwał jedynie dąb w południowo-

zachodniej części lasu (przed wejściem), który jest 

pomnikiem przyrody. Wpływ człowieka spowodował 

zmiany w rozmiarach obszaru leśnego oraz jego składzie 

gatunkowym-pierwotnie większy był udział buka i jesionu. 

Las stanowi oddział Leśnictwa Skrzyszów 

w Nadleśnictwie Gromnik. Z powodu bliskości osiedli jest 

bardzo uczęszczany. Jest stamtąd widok na miasto, a przy 

odpowiedniej pogodzie na pasmo Tatr. Przez las biegnie  

wyznaczony szlak rowerowy do Woli Rzędzińskiej i szlak 

pieszy okrążający Tarnów. W Lipiu corocznie odbywa się 

pierwszy wyścig o Puchar Tarnowa MTB kolarzy 

górskich, a zimą Bieg Tarnowian dla amatorów 

narciarstwa. 

Las na górze św. Marcina umiejscowiony jest na południu 

Tarnowa, oddalony od ul. Mickiewicza porównywalnie jak 

do lasku Lipie. Las „na Marcince” ma powierzchnię 38,56 

ha z czego 8,33 ha to ruiny zamku i inne zabudowania. 

Droga leśna, która przebiega przez środek lasu oddziela 

stromą część południową od mniej pochyłej północnej. 

Jest to las typu wyżynnego, w którym dominują dęby 

(37%), buk (29%), i jesion (24%). Drzewa zaliczane do 

domieszek to jawory, jodły, modrzewy, sosny, lipy, wiązy, 

klony, olsze i brzozy. Teren lasu to pozostałość po dawnej 

puszczy – buczyny karpackiej. W związku z wiekiem 

drzewostanu prowadzi się jedynie pielęgnacje. Na stoku 

Góry św. Marcina, wyznaczono trasę turystyczną "Szlak 

borsuka", która ciągnie się przez bukowinę. Las na 

„Marcince” pełni głównie funkcje rekreacyjne 

i krajobrazowe. Składa się na to różnorodność gatunkowa 

drzewostanu, ścieżki i drogi leśne, obiekty sportowo-

rekreacyjne (np. basen, plac zabaw), zabytkowe ruiny 

zamku Tarnowskiego wzniesionego na 384 m.npm w XV 

w., z którego można podziwiać panoramę miasta. 

W północnej części lasu znajdują się tajemnicze "spodki" 

(zbiorniki wodociągowe, które magazynują wodę).  

W przeszłości funkcjonowała skocznia narciarska wraz 

z wyciągiem. Z wnętrza góry eksploatuje się złoża gazu 

ziemnego, otwór wiertniczy można zauważyć po 

południowej stronie lasu. 

Życzę miłego spędzania czasu i wytrwałego poznawania 

najpiękniejszych zakątków Tarnowa. 

Jacek Mikuła, OŚ, II 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

WODA – przecież jest tak cenna a jest jej coraz mniej…  

Światowy dzień wody (World Water Day) – święto 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 

22 grudnia 1992r. obchodzone corocznie 22 marca. Ideą 

obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim 

wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję 

gospodarczą i społeczną. Powodem zainicjowania tego 

ważnego święta był fakt, że ponad miliard ludzi cierpi 

z powodu braku dostępu do czystej wody. Zastanówmy się 

teraz nad sobą. Czy w jakikolwiek sposób oszczędzamy 

zasoby wody, która jest życiodajnym płynem? Nie musimy 

robić wielkich rzeczy, wystarczy że podczas mycia zębów 

będziemy zakręcać wodę, kąpiel pod prysznicem itp. 

Porównajmy 

zwykłego mieszkańca 

Mozambiku, który 

dziennie ma do 

dyspozycji 5-10 litrów 

wody, natomiast 

Polak na własne 

potrzeby zużywa aż 

ok. 200 litrów wody dziennie. Przykładowo, jeśli nie 

zakręcamy wody w kranie na czas mycia zębów lub 

golenia, spuszczamy w zlewie około 15 litrów wody. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę, że zęby myjemy co najmniej dwa 

razy dziennie, łatwo obliczyć, że co miesiąc w ten sposób 

marnujemy prawie tonę wody.  
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Całkiem sporo, do tego bardzo łatwo tego uniknąć – 

wystarczy zamiast korzystania z bieżącej wody, nalać 

odpowiednią jej ilość do kubeczka, którym potem 

przepłuczemy usta.  

 

Kolejnym przykładem jest przeciekająca spłuczka lub 

kapiący kran, które powinny być jak najszybciej 

naprawione, ponieważ nawet niewielki przeciek będzie 

konsekwentnie zużywał naszą wodę przez 24 godziny na 

dobę. Szacuje się, że nieszczelna spłuczka może 

codziennie wylać aż 50 litrów, natomiast niedokręcony 

kran wypuszczający raz na sekundę jedną niewinnie 

wyglądającą kropelkę, może w skali miesiąca 'wykapać' 

nam ponad 600 litrów zmarnowanej wody.  

Poprzez te proste czynności możemy przyczynić się do 

zmniejszenia deficytu zasobów wody na całym świecie. 

Więc niech każdy z nas zastanowi się  co mogę zrobić 

„JA” lub co możemy zrobić „MY” ? Bo przecież wspólne 

działanie może przyczynić się do większego sukcesu. 

Bibliografia: 
http://www.swiatowydzienwody.pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_W
ody 

 

Małgorzata Czajkowska, OŚ, II

 

DNI OTWARTYCH DRZWI W PWSZ

Dzień 22 lutego 2013 r. 

w PWSZ był dniem 

Otwartych Drzwi 

podczas których miały 

miejsce takie 

wydarzenia jak: 

prezentacja wszystkich 

wydziałów i kierunków studiów w jednym miejscu, 

obecność przedstawicieli kół naukowych oraz projekcje 

filmów o życiu akademickim i funkcjonowaniu uczelni 

sprawiły, że kandydaci szybko zyskali pełnie informacji 

dotyczącą oferty edukacyjnej i warunków studiowania. 

Również pracownicy Zakładu Matematyki wraz z członkami 

Koła Naukowego Matematyków udzielali wszystkim 

zainteresowanym informacji  o proponowanych 

specjalnościach kształcenia.  W roku akademickim 

2013/2014 na tegorocznych maturzystów czekają 

specjalności : matematyka ogólna oraz matematyka 

finansowa i aktuarialna.  

Anna Duda, MF, III 

 

PRĄD ZAMIAST ODPADÓW

Użytkownicy laptopów, zwłaszcza namiętni gracze, 

doskonale wiedzą, co oznacza marnowanie ciepła. 

Komputery leżące na naszych udach zmuszone do 

największego wysiłku parzą – dlatego przedsiębiorczy 

producenci gadżetów wymyślili „chłodzące" podstawki pod 

laptopy. Nie zmienia to faktu, że energia zmagazynowana 

w baterii zamiast być wykorzystywana przez maszynę, 

zamieniana jest na ciepło i komputer czasami parzy. 

 

 

Najlepszy na świecie 

Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że np. w zakładach 

przemysłowych prawie dwie trzecie energii jest tracona 

w postaci tzw. ciepła odpadowego. Z mniejszymi lub 

większymi stratami ciepła mamy do czynienia właściwie we 

wszystkich urządzeniach technicznych, np. nasze 

samochody podgrzewają miasta. To ciepło można jednak 

wykorzystać. Nowy materiał opracowany przez zespół 

chemików i fizyków amerykańskich i chińskich będzie 

http://www.swiatowydzienwody.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Wody
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Wody
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w stanie zamienić na energię elektryczną 20 proc. ciepła 

odpadowego. 

Materiał bazuje na półprzewodniku – tellurku ołowiu 

ułożonym w wyrafinowane nanostruktury. Badacze 

z Northwestern University i Uniwersytetu Stanu Michigan 

opisali odkrycie w ostatnim wydaniu magazynu „Nature".

 

Rys.1 Struktura tellurku ołowiu 

Kiedy nowy materiał trafi do powszechnego użytku – 

a wedle badaczy ma wszelkie na to szanse – użytkownicy 

laptopów odniosą korzyść podwójną: komputer przestanie 

parzyć, a bateria będzie wystarczała na dłużej. Mniejsze 

urządzenia mobilne, które potrzebują do łączności ze 

światem sporo energii elektrycznej, np. tablety czy 

smartfony, noszone pod ubraniem będą mogły być 

doładowane ciepłem naszego ciała. 

– Uzyskaliśmy najskuteczniejszy na świecie system 

termoelektryczny i działa on w każdej temperaturze – 

powiedział prof. Mercouri Kanatzidis z Wydziału Chemii, 

Northwestern University w Evanston. – Nasz materiał może 

skutecznie zamieniać ciepło na energię elektryczną. 

 

Rys.2 Zamiana energii cieplnej w elektryczną  

Na tym poziomie skuteczności perspektywy odzyskania 

ciepła odpadowego i zamienienia go w energię użyteczną są 

realne. Dotychczas znane materiały termoelektryczne były 

mało wydajne, ich zastosowanie na skalę przemysłową było 

nieopłacalne. Mimo słabej wydajności wykorzystanie ciepła 

do produkcji energii jest stosowane w wyjątkowych 

przypadkach. 

Odzysk z rury 

Źródłem energii marsjańskiego łazika Curiosity jest 

radioizotopowy generator termoelektryczny. Tam także 

wykorzystywany jest tellurek ołowiu, choć system, jaki 

pracuje na pokładzie łazika, jest zaledwie w połowie tak 

skuteczny jak mógłby być, gdyby zastosować materiał 

opisany w „Nature". Nowy materiał znacznie poprawia 

perspektywę odzyskiwania ciepła w samochodach. Może 

pozwolić na ładowanie akumulatorów w naszych autach, 

dzięki ciepłu, które ucieka rurą wydechową. Odzyskiwanie 

ciepła z układów wydechowych samochodów testowało 

m.in. BMW. Silniki nieobciążone alternatorem będą 

zużywały znacznie mniej kosztownego paliwa i emitowały 

mniej szkodliwych substancji. Znakomity efekt naukowcy 

przewidują w przypadku dużych silników spalinowych 

pracujących nieprzerwanie przez dłuższy czas, na przykład 

służące do napędu statków czy okrętów. 

W „Nature" badacze zwracają uwagę na niezwykle 

obiecujące perspektywy zastosowania tego materiału do 

odzyskiwania energii w przemyśle, np. w hutach szkła 

i rafineriach. Wykorzystanie marnowanego ciepła znacznie 

zwiększyłoby efektywność elektrowni zasilanych ropą 

naftową bądź węglem, a nawet nuklearnych. 

Nowa perspektywa 

W niektórych zakładach przemysłowych temperatura 

odpadów osiąga 400–600°C. Odzyskiwanie ciepła w takich 

przypadkach przyniosłoby olbrzymie oszczędności. – 

Ludzie często pytają, co może rozwiązać nasze problemy 

energetyczne – mówi prof. Vinayak Dravid, specjalista 

inżynierii materiałowej z Uniwersytetu Stanowego 

Michigan. – Nie ma jednej recepty, ale zamiana 

marnowanego ciepła na elektryczność jest jednym ze 

sposobów radykalnej poprawy wykorzystania energii. Teraz 

możemy na serio o tym myśleć.  

– To, co udało się osiągnąć, to prawdziwy przełom – uważa 

prof. Dravid. – Pracujemy dalej – dodał Mercouri 

Kanatzidis. – Mamy nadzieję uzyskać jeszcze lepsze 

właściwości materiału. 

Źródło:www.sciencedaily.com/news/matter_energy/materials_scie

nce

Norbert Piątek, IM, III  
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Co to jest 8 lekcji chemii w tygodniu? 

- chemioterapia. 

 

Co mówi chemik kiedy spadnie mu 

złoto na głowę? 

- Au 

 

Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt dobrze 

przygotowanego studenta: 

- Zadam tylko jedno pytanie wyciągające. Jak pan odpowie to pan 

zdał, jeśli nie - to dwója. Ile liści jest na tym drzewie za oknem? 

- 3487 - odpowiada bez zająknięcia student. 

- Jak pan to policzył? - pyta zdumiony profesor. 

- A to już, panie profesorze, jest drugie pytanie 

Są dwa rodzaje cukrów: złożone…. 

i rozsypane. 

 

Kochanie!- Mleko się zważyło- mówi mąż do żony. 

I co? Przytyło? 

Chucka Norrisa ukąsiła żmija i po trzech 

dniach cierpienia…. żmija zdechła! 
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1. Pierwsza lub całkowita 

2. Hel lub neon to gazy … 

3. Żywienie według przepisu 

4. O symbolu Mo 

5. Ból głowy 

6. Elektrony na ostatniej powłoce 

elektronowej atomu 

7. Kapie z oka 

8. Jon naładowany dodatnio 

9. Pośrodku cyrku 

10.        

11. Pięknie śpiewający ptak 

12. Wśród zębów 

13. Wapń lub magnez 

14. Nieskończenie długa 

15. Inaczej kwas chlorowodorowy 

16. Pod licznikiem 

17. Ma trzy boki 

18. Wytwarzany przez pszczoły

Katarzyna Syguła 
 
 
 
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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