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INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY PWSZ W TARNOWIE 

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy PWSZ w 

Tarnowie utworzony został w 1998 r. wraz 

z powstaniem Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie. Pierwszym dyrektorem 

Instytutu był dr hab. Edward Tutaj, prof. PWSZ, 

który funkcję tę pełnił w latach 1998-2015. Od 

2015 r. dyrektorem Instytutu jest dr Jerzy 

Szczepański. 

Kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu 

Matematyczno-Przyrodniczego stanowi 31 

nauczycieli akademickich:  

 8 profesorów,  

 7 doktorów habilitowanych,  

 12 doktorów,  

 4 magistrów. 

zatrudnionych w trzech zakładach:  

 w Zakładzie Chemii, kierowanym przez 

dr hab. Agnieszkę Pattek-Janczyk, 

prof. PWSZ, 

 w Zakładzie Matematyki, kierowanym 

przez dr Ewę Cygan, 

 w Zakładzie Ochrony Środowiska, 

kierowanym przez prof. dr. hab. Jana 

Kozłowskiego. 

 

Instytut prowadzi studia dzienne pierwszego 

stopnia na trzech kierunkach (a w ich obrębie  – 

na sześciu specjalnościach):  

 chemia (chemia medyczna, chemia 

stosowana) 

 matematyka (matematyka finansowa i 

aktuarialna, matematyka stosowana) 

 ochrona środowiska (odnawialne źródła 

energii i gospodarka odpadami, ochrona 

i gospodarowanie zasobami przyrody). 

Specjalizacje na kierunku ochrona środowiska są 

aktualnie wspomagane przez projekt norweski, 

który umożliwił wyposażenie laboratoriów, 

zorganizowanie dodatkowych atrakcyjnych zajęć 

i wymianę zagraniczną studentów. 

W roku 2016/17 uruchomione zostaną 

dodatkowo trzy nowe specjalności: 

 dwie na kierunku chemia: chemia 

żywności, ratownictwo chemiczne, 

 jedna na kierunku matematyka: 

matematyka z informatyką w finansach. 

  

Obecnie (stan na 15 lutego 2016 r.) w Instytucie 

Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w 

Tarnowie na trzech kierunkach studiuje 180 

studentów:  

 59 studentów chemii,  

 64 studentów matematyki,  

 57 studentów ochrony środowiska, 

którzy po wykładach, ćwiczeniach, zajęciach 

laboratoryjnych czynnie włączają się do pracy w 

studenckich kołach naukowych: 

 w Kole Naukowym Chemików OZON 

 w Kole Naukowym Matematyków 

 w Kole Naukowym Przyrodników OŚKA 

i innych organizacjach studenckich.  

Studenci PWSZ w Tarnowie biorą udział w 

międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach 

programu Erasmus, która umożliwia 

zainteresowanym studentom odbycie jednego lub 

dwóch semestrów studiów za granicą. 

Pracownicy Instytutu wraz ze studentami 

zrzeszonymi w kołach naukowych biorą udział 

w organizacji szeregu wydarzeń adresowanych do 

społeczności Tarnowa i regionu takich, jak: 

 Małopolska Noc Naukowców 

 Tarnowskie Piątki Chemiczne 

 Tarnowskie Piątki Matematyczne 

 Tarnowski Turniej Matematyczny 

 Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w 

Tarnowie. 

 

Studenci Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego 

są współorganizatorami ogólnopolskich 

studenckich konferencji naukowych, w tym Szkoły 

Letniej Matematyki Finansowej, która po raz 

szósty odbędzie się w maju 2016 r. w PWSZ w 

Tarnowie. 

Liczba absolwentów chemii, matematyki, 

ochrony środowiska, którzy w latach 2002-2015 

ukończyli studia pierwszego stopnia w Instytucie 

Matematyczno-Przyrodniczym, wynosi łącznie 

1700 osób. W sumie tej jest  

 425 absolwentów chemii 

 700 absolwentów matematyki 

 575 absolwentów ochrony środowiska. 

 

Wśród absolwentów Instytutu Matematyczno-

Przyrodniczego jest wiele osób nagrodzonych 

medalem ‘Wyróżniającemu się Absolwentowi 

PWSZ w Tarnowie’. W roku 2015 praca 

absolwentki chemii medycznej pani Magdaleny 

Kosiby pt. ‘Analiza fizykochemiczna kwiatów i 
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owoców tarniny – krzewu, od którego pochodzi 

nazwa miasta Tarnowa’ została uhonorowana 

prestiżową Nagrodą im. Tadeusza Tertila. 

Absolwenci chemii, matematyki, ochrony 

środowiska kontynuują studia drugiego stopnia 

(magisterskie), a niektórzy – także studia 

trzeciego stopnia (doktoranckie). Obecnie w 

gronie pracowników Zakładu Chemii Instytutu 

Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w 

Tarnowie  zatrudnionych jest dwóch doktorów, 

którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku chemia w PWSZ w Tarnowie 

kontynuowali studia drugiego i trzeciego stopnia 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
 

Więcej – na stronach: 

http://pwsztar.edu.pl/ 

www.facebook.com/IMP.PWSZ.Tarnow/ 

http://kandydat.pwsztar.edu.pl/ 

dr Jerzy Szczepański 

Dyrektor Instytutu Matematyczno- Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie 

 

 

CHCESZ STUDIOWAĆ Z PASJĄ I ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD ? 

Studia na kierunku CHEMIA w PWSZ w 

Tarnowie są propozycją właśnie dla Ciebie! 

Studia licencjackie na kierunku Chemia 

prowadzone są w trybie stacjonarnym przez sześć 

semestrów. Mają one na celu przekazanie 

studentom kompleksowej wiedzy z zakresu 

chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych 

przez stale dynamicznie zmieniający się rynek 

pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju 

studiach II stopnia. 

 

Od roku akademickiego 2016/2017 studenci 

Chemii po pierwszym roku studiów, będą mogli 

wybierać pomiędzy specjalnościami: 

 

 CHEMIA STOSOWANA 

 CHEMIA MEDYCZNA 

 CHEMIA ŻYWNOŚCI    NOWOŚĆ ! 

 RATOWNICTWO CHEMICZNE    

NOWOŚĆ ! 

W ramach każdej specjalności student 

indywidualnie dokonuje wyboru interesujących go 

przedmiotów. Uzdolnieni studenci mogą brać 

udział w pracach badawczych. Absolwenci 

kierunku chemia mają możliwość zatrudnienia w 

różnych dziedzinach przemysłu, w których 

działają laboratoria chemiczne i komputerowe, w 

instytutach naukowych, laboratoriach 

medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych 

oraz w jednostkach pracujących na rzecz ochrony 

środowiska. Kształcimy kadry dla firm 

chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych 

i spożywczych, które potrzebują fachowców nie 

tylko do produkcji nowych wyrobów, ale także 

kontroli jakości oraz zabezpieczania 

odpowiednich warunków produkcji. Zaliczenie w 

trakcie studiów dodatkowego bloku przedmiotów 

pedagogicznych umożliwia podjęcie pracy w 

gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. 

 

Specjalność Chemia Stosowana przybliża 

studentom zasady i metody produkcji związków 

chemicznych na skalę przemysłową. Zajęcia 

proponowane w ramach tej specjalności pokazują 

szerokie zastosowania osiągnięć chemicznych w 

przemyśle petrochemicznym, tworzyw 

sztucznych, technologii polimerów, 

nanotechnologii itp. Elementy inżynierii i 

technologii chemicznej ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów katalitycznych, na 

których opiera się ponad 90% produkcji 

nowoczesnego przemysłu chemicznego (bez 

których rozwój nowoczesnej chemii byłby 

niemożliwy), pozwolą studentom poznać zarówno 

od strony praktycznej jak i teoretycznej przebieg 

procesów chemicznych oraz parametry procesowe 

decydujące o ich efektywności. Cykl zajęć 

związanych z chemią i technologią polimerów 

wprowadza studentów w dziedzinę bez której nie 

wyobrażamy sobie obecnie życia – poczynając od 

naczyń i torebek jednorazowych, przez powłoki 

antykorozyjne, zabawki czy wykładziny 

podłogowe a na implantach i niciach 

chirurgicznych kończąc. Z kolei rozwój nanonauki 

i nanotechnologii, coraz szersze zastosowania 

nanomateriałów sprawiają, że chemia znajduje 

zastosowanie w nowych dziedzinach wiedzy. 

Uczynienie z chemii sprzymierzeńca w 

http://www.facebook.com/IMP.PWSZ.Tarnow/
http://kandydat.pwsztar.edu.pl/
http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/#CHSTOS
http://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/#CHMED
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podnoszeniu jakości naszego życia jest możliwe 

pod warunkiem, że będziemy mądrze stosować 

wszystkie poznawane i odkrywane tajemnice 

natury i do tego chcemy przygotować naszych 

studentów. 

 

Specjalność Chemia Medyczna ma charakter 

interdysplinarny łączący elementy praktycznego 

zastosowania chemii, biotechnologii, 

mikrobiologii i osiągnięć informatycznych. 

Otwiera nowe możliwości dla absolwentów 

chemii kształcąc ich w zakresie umiejętności 

pozwalających na rozwój kariery zawodowej w 

istotnej i dochodowej gałęzi przemysłu 

chemicznego. 

Przedmioty proponowane w ramach tej 

specjalności obejmą cykl zajęć łączących treści 

chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o 

biomateriałach znajdujących coraz szersze 

zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym 

z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do 

poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć 

związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli 

studentom poznać metody obliczeniowe 

stosowane w projektowaniu nowych leków oraz 

modelowaniu molekularnym metodami chemii 

kwantowej. Zaznajomi z podstawowym 

oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie 

projektowania i poszukiwania nowych leków 

według strategii in silico. Proponowana 

specjalność przybliży młodym ludziom metody 

projektowania, monitorowania i sterowania 

procesami biotechnologicznymi w przemyśle 

chemicznym, dając również możliwość poznania 

wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej. 

 

Specjalność Chemia Żywności oferuje 

praktyczne podejście do zagadnień z zakresu 

produkcji, analizy, toksykologii i higieny 

żywności. Przygotowuje absolwentów Chemii 

m.in. do przeprowadzania analizy 

fizykochemicznej produktów żywnościowych 

oraz nowoczesnych dodatków do żywności 

wyposażając ich tym samym w atrakcyjne 

kompetencje z punktu widzenia przyszłych 

pracodawców. 

 Wiodącymi przedmiotami tej branżowej 

specjalności, oprócz tzw. kierunkowej podstawy 

chemicznej są: Chemia żywności, Chemiczne 

dodatki do żywności, Analiza jakościowa i 

ilościowa żywności, Analiza toksycznych 

składników żywności, Mikrobiologia, Chemiczne 

podstawy biotechnologii przemysłowej, 

Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna. 

W ramach studiów realizowane są także wizyty 

w firmach regionu, co pozwala na nawiązanie 

bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami 

z branży. 

 Dbałość o ekologię, straty ponoszone w 

wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu 

konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost 

zainteresowania bezpieczeństwem żywności, a 

dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje 

specjalistów w zakresie chemii spożywczej. 

Absolwent Chemii Żywności będzie specjalistą w 

zakresie przetwarzania, utrwalania, 

przechowywania, analizy i zapewnienia jakości 

żywności. Znajdzie zatrudnienie w 

przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach 

zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, 

obrotem żywności, w laboratoriach analitycznych 

przemysłu spożywczego lub chemicznego. 

 

Specjalność Ratownictwo Chemiczne oferuje 

praktyczne podejście do zagadnień 

bezpieczeństwa procesów technologicznych i 

ochrony przed zagrożeniami związanymi z 

toksycznymi środkami przemysłowymi i 

materiałami promieniotwórczymi  na etapie  ich 

wytwarzania, transportu, składowania i użycia. 

Przekazywana studentom wiedza i praktyczne 

umiejętności będą związane z identyfikacją 

potencjalnych źródeł skażeń, sposobami 

zapobiegania awariom, oceną ich skutków, 

likwidacją skażeń, z problemami bezpieczeństwa  

i ratownictwa chemicznego. 

Powszechne wykorzystywanie w przemyśle i 

innych gałęziach gospodarki różnego rodzaju 

materiałów niebezpiecznych mogących stanowić 

zagrożenie, wymaga stałego monitorowania 

niebezpiecznych procesów, doskonalenia 

zawodowego oraz aktualizacji umiejętności osób 

zaangażowanych w taką działalność. 

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i 

umiejętności pozwalające identyfikować 

zagrożenia atmosfery, wód powierzchniowych i 

gleby skażeniami chemicznymi, a także będą 

potrafili wykorzystać posiadane kompetencje w 

sytuacji kryzysowej. Absolwenci będą 

przygotowani do skutecznego prowadzenia 

działań ratowniczych w sytuacjach 

niebezpiecznych wynikających z obecności 

substancji mogących wywołać pożar, wybuch, 

zatrucia ludzi i zwierząt, a także skażenie 

środowiska naturalnego
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O MATEMATYKACH W TARNOWIE KILKA SŁÓW… 

 

 

    Matematyka  to kierunek,  który jest częścią 

oferty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

od początku jej istnienia. Koncepcję studiów 

matematycznych na naszej Alma Mater opracował 

na podstawie swojego wieloletniego 

doświadczenia Edward Tutaj, profesor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat nieodłączny 

symbol i dobry duch Zakładu Matematyki.  

Podstawowym założeniem opracowanej wówczas 

koncepcji studiów matematycznych pierwszego 

stopnia miało być przygotowanie do zawodu 

nauczyciela matematyki oraz wyposażenie 

absolwentów w kompetencje pozwalające na 

nauczanie drugiego przedmiotu.  Stąd przez wiele 

lat funkcjonował kierunek matematyka z 

informatyką, który był z założenia kierunkiem 

nauczycielskim. 

 

  Nic jednak nie jest dane raz na zawsze:) 

Dynamika zmian otaczającej rzeczywistości i  

wyzwania związane z niżem demograficznym i 

zmieniającym się profilem absolwenta 

poszukiwanego na rynku pracy  stały się 

impulsem do  włączenia do naszej oferty od 2005 

roku nowej specjalności 'matematyka 

finansowa'.  Specjalność ta z czasem stała się 

dominującą i   teraz od kilku już lat jest ona 

podstawową specjalnością wybieraną przez 

naszych studentów.   Stopniowo rozwijamy jej 

formę  wzbogacając i modyfikując  gamę 

nauczanych przedmiotów w taki sposób, by dać 

możliwość poszerzenia kompetencji absolwentów 

matematyki o te najbardziej pożądane na rynku 

pracy: najpierw więc do 'pakietu przedmiotów 

finansowych' dołączyliśmy 'pakiet  matematyki 

ubezpieczeniowej' (stanowiący np.  bazę dla 

zawodu aktuariusza zajmującego się m.in. wyceną 

kontraktów ubezpieczeniowych) – tak powstała 

specjalność: 'matematyka finansowa i aktuarialna';  

teraz przyszła pora na to, by  włączyć kolejny 

pakiet: będzie to 'pakiet informatyczny'. 

 

 

  Od roku 2016/2017  oferujemy więc kandydatom 

na studia matematyczne wybór między trzema 

specjalnościami: matematyka finansowa i 

aktuarialna, matematyka stosowana i 

matematyka z informatyką w finansach.  Dwie 

pierwsze funkcjonują już od kilku lat w ofercie 

naszej Szkoły.  

 

 Głównym powodem włączenia owego 

'dodatkowego pakietu'  była chęć zaproponowania 

osobom wybierającym studia na kierunku 

matematyka na naszej Uczelni programu, który 

pozwoli im uzyskać nie tylko jak dotychczas 

podstawy do pracy związanej z  zastosowaniami 

matematyki  czy matematyką finansową,   ale 

także rozszerzyć ich kompetencje o niezbędne w 

obecnej rzeczywistości umiejętności szerokiego 

wykorzystania narzędzi informatycznych.    

 

  Program nowej specjalności został tak 

skonstruowany by wspomaganie technikami 

komputerowymi obecne było na prowadzonych 

zajęciach od pierwszego roku nauki. I tak nasi 

studenci już w drugim semestrze  będą mieli 

okazję zapoznać się z Technikami obliczeniowymi 

w analizie matematycznej  oraz Technikami 

komputerowymi w algebrze liniowej i geometrii, 

co pozwoli im od początku uczenia się nowych 

pojęć wspomagać swoją wyobraźnię i myślenie 

środkami multimedialnymi  - znacznie łatwiej 

oswoić się z  nieznaną jeszcze funkcją, gdy jej 

wykres pięknie wyrysuje nam komputer:)  Warto 

też dowiedzieć się jak wiele skomplikowanych i 

żmudnych obliczeń można zlecić odpowiednim 

programom obliczeniowym. 

 

   Jednak główny  element wyróżniający nową 

specjalność w stosunku do obecnie prowadzonych  

to  szerszy zespół proponowanych przedmiotów 

do wyboru. Studenci nowej specjalności będą 

mieli możliwość wyboru obok przedmiotów 

zawierających treści związane z matematyczną 

analizą finansów jak: Modele matematyki 

finansowej, Statystyka,  Teorii Opcji   także  

przedmiotów z pogranicza informatyki i 

zastosowań matematyki jak: Bazy danych, 

Kryptografia, Matematyka dyskretna, Metody 

aproksymacji i interpolacji, Metody numeryczne 

czy Podstawy projektowania stron internetowych.  

 

    Chcemy by nasi absolwenci byli dobrze 

przygotowani   do kontynuowania nauki na 

studiach II stopnia tak  na kierunkach związanych 

z matematyką finansową jak i matematyką 

stosowaną, czy też matematyką komputerową.  
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Planujemy wyposażyć ich w takie umiejętności, 

które pozwolą im dobrze odnaleźć się w  

instytucjach operującymi finansami, a także 

technologią informacyjną, w szczególności  

 w bankach,  

 instytucjach ubezpieczeniowych,  

 firmach konsultingowych,  

 w jednostkach samorządu terytorialnego i 

szkołach  

w innych instytucjach, na stanowiskach, na 

których jest wymagana odpowiednia znajomość 

informatyki i matematyki. 

 

     Gwarancją wysokiego poziomu kształcenia 
jaki oferujemy jest kadra Zakładu Matematyki, 

która  składa się od początku  z osób o olbrzymim 

doświadczeniu dydaktycznym, w większości 

przypadków jednocześnie czynnych naukowców - 

w znacznej części związanych z Uniwersytetem 

Jagiellońskim, (w historię Zakładu Matematyki 

wpisali się wyraźnie byli jego kierownicy m.in. 

prof. dr hab. Piotr Tworzewski – były prorektor 

UJ czy  prof. dr hab. Armen Edigarian – obecny 

dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ) 

  

   Fakt ten sprawia, że osoby z tytułem licencjata 

matematyki uzyskanym w PWSZ w Tarnowie 

bardzo dobrze odnajdują się na studiach drugiego 

stopnia na uczelniach z różnych regionów, w tym 

w szczególności na uczelniach krakowskich takich 

jak wspomniany Uniwersytet Jagielloński, 

Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika 

Krakowska, czy Uniwersytet Pedagogiczny.   

 

 Staramy się też, by nie tylko spełniać 

oczekiwania studentów wybierających nasz 

kierunek ale i wychodzić poza mury Uczelni i 

pokazywać jak fascynujący może być świat 

matematyki także dla tych, którym nie przychodzi 

do głowy myśl o jej studiowaniu.  

 

   Jednym z wielu przykładów udanych inicjatyw 

naszego  Zakład Matematyki są tzw.  Tarnowskie 

Piątki Matematyczne, podczas których młodzież 

szkolna może wysłuchać prezentacji o ciekawych 

zagadnieniach, o których nie usłyszy na lekcjach 

matematyki i przekonać się, że może być ona 

niezwykle ciekawa a jednocześnie przydatna w 

prawie każdej dziedzinie życia.   

 

   Tych, którzy chcieliby zaprzyjaźnić się bliżej z 

'królową nauk' zapraszamy w mury Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej: czekamy na Was:)   

Czeka też niezwykle dynamicznie działające  

Koło Studentów Matematyki, które zapewne 

najlepiej samo o sobie opowie... 

 

dr Ewa Cygan 

Kierownik Zakładu Matematyki PWSZ w Tarnowie 

 

 

NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 

URUCHOMIONO DWIE NOWE SPECJALNOŚCI 

 

Zakład Ochrony Środowiska już w roku 

akademickim 2013/2014 pracował intensywnie 

nad taką zmianą programu studiów, by 

kwalifikacje absolwentów lepiej odpowiadały 

zapotrzebowaniu rynku pracy. Zreformowany 

program, realizowany od roku 2014/2015, 

przewiduje kształcenie na dwóch nowych 

specjalnościach takich jak „Odnawialne źródła 

energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i 

gospodarowanie zasobami przyrody”, przy czym 

ich wybór następuje po pierwszym semestrze. 

Specjalności te dotyczą najbardziej dynamicznie 

rozwijających się sektorów ochrony środowiska, 

które wytworzą w najbliższej przyszłości 

największą liczbę miejsc pracy. Wdrożenie tak 

radykalnych zmian jest znacznie efektywniejsze 

przy zewnętrznym wsparciu finansowym. Dlatego 

na początku 2014 roku tarnowska PWSZ złożyła 

do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wniosek 

o sfinansowanie projektu finansującego 

implementację nowych specjalności. Fundusz 

stanowią środki norweskie z Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, dlatego projekty 

potocznie nazywa się grantami norweskimi.  

 

Uzyskane środki pozwoliły na sfinansowanie 

szeregu ważnych działań. Już w pierwszym 

semestrze studenci przeszli intensywny kurs 
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języka angielskiego, co przygotowało ich na 

przewidziany w projekcie ośmiodniowy wyjazd 

do Hedmark University College w Norwegii, 

gdzie poznają tamtejszy poligon badawczy i parki 

narodowe. Uczelnia ta specjalizuje się między 

innymi w ekologii stosowanej. Czynna znajomość 

języka angielskiego będzie też niezbędna, gdy 

tarnowscy studenci będą zwiedzać polskie parki 

narodowe w towarzystwie studentów norweskich. 

Projekt pozwolił także na sfinansowanie nowych 

pracowni, w tym pracowni odnawialnych źródeł 

energii i pracowni monitoringu środowiska i GIS. 

Technika GIS (System Informacji Geograficznej, 

Geographic Information System) jest już 

powszechnie stosowana do zarządzania, między 

innymi ochroną środowiska, na wszystkich 

szczeblach samorządowych, aż do poziomu gmin. 

 

Więcej informacji o projekcie norweskim na 

kierunku ochrona środowiska znajdziesz tu: 

 

http://norzos.pwsztar.edu.pl 

 

 

PONIŻEJ KRÓTKA INFORMACJA NA TEMAT NOWYCH SPECJALNOŚCI: 

 

„Odnawialne źródła energii i gospodarka 

odpadami” to nowoczesna specjalność na 

kierunku studiów Ochrona środowiska. Studia 

mają charakter interdyscyplinarny, studenci 

zapoznają się z  całością problematyki ochrony 

środowiska wraz z rozszerzonym zakresem 

wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki 

odnawialnych źródeł energii i gospodarki 

odpadami. Analiza rynku pracy oraz 

prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać 

będzie zapotrzebowanie na specjalistów 

zajmujących się taką problematyką. Na 

specjalności wprowadzono szereg ciekawych i 

różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i 

laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki 

zakres i złożoność aspektów prawnych i 

ekonomicznych w ochronie środowiska, dużo 

miejsca w programie studiów poświęcono tej 

tematyce, tak aby studenci uczyli się 

implementacji zagadnień prawnych, 

ekonomicznych i administracyjnych w 

konkretnych zastosowaniach, takich jak 

opracowywanie programów środowiskowych, 

ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen 

oddziaływania na środowisko, aplikowania o 

fundusze na ochronę środowiska itp.  Oprócz 

zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, 

wprowadzono szereg nowoczesnych kursów 

dedykowanych dla specjalności, między innymi: 

„wstęp do odnawialnych źródeł energii i energia 

słoneczna” „energooszczędność”, „energia 

wiatru”, „energetyka jądrowa”, „energetyka 

geotermalna”,  „ekspertyzy i opinie 

środowiskowe”, „gospodarka odpadami 

przemysłowymi” i wiele innych. 

 

„Ochrona i gospodarowanie zasobami 

przyrody” to nowoczesna specjalność na 

kierunku studiów Ochrona środowiska. Studia 

mają charakter interdyscyplinarny, studenci 

zapoznają się z  całością problematyki ochrony 

środowiska wraz z rozszerzonym zakresem 

wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki 

ochrony i gospodarowania zasobami przyrody. 

Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i 

UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie 

na specjalistów zajmujących się problematyką 

ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym 

gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami 

przyrody na terenach chronionych, biologicznie 

cennych, ale również przekształconych 

antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Na 

specjalności wprowadzono szereg ciekawych i 

różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i 

laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki 

zakres i złożoność aspektów prawnych i 

ekonomicznych w ochronie środowiska i 

przyrody, dużo miejsca w programie studiów 

poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli 

się implementacji zagadnień prawnych, 

ekonomicznych i administracyjnych w 

konkretnych zastosowaniach, takich jak 

opracowywanie programów środowiskowych, 

ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen 

oddziaływania na środowisko itp. Będą także 

przygotowani do prowadzenia nadzoru 

przyrodniczego nad inwestycjami oraz 

apilkowania o fundusze na ochronę przyrody. 

Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona 

środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych 

kursów dedykowanych dla specjalności, między 

innymi: „ochrona przyrody czynna”, „obszary 

Natura 2000”, „ochrona gatunkowa, monitoring 

http://norzos.pwsztar.edu.pl/
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siedlisk przyrodniczych”, „ochrona i zarządzanie 

krajobrazem”, „ekspertyzy opinie i inwentaryzacje 

przyrodnicze”, „wprowadzenie do rekultywacji i 

kompensacji przyrodniczych”  i wiele innych.  

Rozszerzony kurs GIS (Geographical Information 

System), zwłaszcza po praktycznym zastosowaniu 

tej techniki przy wykonywaniu pracy 

licencjackiej, da praktyczne umiejętności bardzo 

poszukiwane na rynku pracy. 

 

 

NAUKOWE KOŁO PRZYRODNIKÓW „OŚKA” 

 

Koło Naukowe Przyrodników "OŚKA" powstało 

z inicjatywy studentów i pracowników Zakładu 

Ochrony Środowiska w maju 2010r. To wtedy 

Pan Rektor Profesor Stanisław Komornicki 

wyraził zgodę na utworzenie koła i od początku 

sprzyjał jego rozwojowi. Nazwa OŚKA to skrót 

od słów Ochrona ŚrodowisKA. Od roku 2010 

koło działa nieprzerwanie, zrzeszając studentów 

PWSZ, miłośników przyrody, dla których sprawy 

ochrony środowiska i przyszłość biosfery są 

sprawami bardzo ważnymi! 

  

Koło zrzeszało od 9 do 22 studentów, nie tylko 

ochrony środowiska, bo w naszych szeregach był 

nawet student informatyki - jesteśmy otwarci na 

współpracę z osobami spoza naszego koła jak 

również z innymi kołami do której to współpracy 

serdecznie zapraszamy. 

 

Studiowanie nauk związanych z 

ochroną środowiska, a zwłaszcza ochroną 

przyrody jest bardzo ciekawe i inspirujące między 

innymi dlatego, że wymaga stałego kontaktu z 

przyrodą, a zatem nie może odbywać się 

wyłącznie w salach wykładowych czy 

laboratoryjnych, ale przede wszystkim odbywać 

powinno się w terenie. 

 

Dlatego członkowie Koła "OŚKA" bardzo chętnie 

uczestniczą w wyjazdach naukowych, które dają 

im możliwość dalszego rozwoju i poznania 

ciekawych obiektów przyrodniczych oraz 

lepszego zrozumienia procesów zachodzących w 

przyrodzie. Przyroda naszego kraju jest piękna, a 

w wielu miejscach dobrze zachowana. Koło 

w trakcie swojej 5,5 rocznej działalności odbyło 

szereg wyjazdów naukowych i edukacyjnych 

między innymi w Tatry, Pieniny, Bieszczady, do 

Białowieskiego Parku Narodowego, a w ramach 

uzyskanego przez Zakład Ochrony Środowiska 

projektu norweskiego do pięknych nadbałtyckich 

Parków Narodowych: Słowińskiego i 

 Wolińskiego. W ramach tego projektu w roku 

2016 planujemy zwiedzić Biebrzański i 

Białowieski Park Narodowy oraz dwa parki 

narodowe w Norwegii.  

 

Jak sama nazwa wskazuje, koło naukowe powinno 

zajmować się nauką. Członkowie naszego koła 

traktują tę sprawę bardzo poważnie, czego 

efektem jest udział w kilku 

konferencjach naukowych i kilkanaście publikacji 

w monografiach i wydawnictwach 

pokonferencyjnych. W ramach tego projektu 

planowana jest również organizacja w naszej 

uczelni ogólnopolskiej konferencji dla studentów 

kół naukowych związanych z ochroną środowiska 

i odnawialnymi źródłami energii. 

 

W 2014 roku udało nam się podjąć współpracę z 

fundacją ekologiczną Czysta Wisłoka, z której 

pomocą również finansową przeprowadziliśmy 

badania i  wydali monografię dotyczącą przyrody 

źródlisk rzeki Jasiołka. 

 

 Koło włącza się z zaangażowaniem we wszystkie 

imprezy i wydarzenia organizowane przez naszą 

uczelnie m.in. Małopolską Noc Naukowców, dni 

otwarte PWSZ i wiele innych.  

 

Prezes Koła Iwona Chwistek  

Studentka II roku Ochrony Środowiska 
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NAUKOWE KOŁO MATEMATYKÓW  

JAŚNIEJSZA STRONA STUDIOWANIA 

O studiowaniu krąży wiele mitów, tych 

przyjemniejszych jak bale do rana, ale też tych 

przerażających jak całodobowe kucie do sesji. W 

każdym z nich tkwi ziarno prawdy, ale wiecie co? 

Tak naprawdę to tylko i wyłącznie od WAS 

zależy jak studia będą wyglądały. Dla jednych 

okres studiowania to tylko i wyłącznie nauka, dla 

innych najfajniejszy okres w życiu. Idąc na studia 

chciałbyś się dobrze bawić? A może nauczyć jak 

najwięcej? A może stać się atrakcyjnym na rynku 

pracy i jednocześnie dobrze bawić? Myślę, że 

ostatnie kusi najmocniej :) Zdradzę Wam sekret, 

ale to taki wyjątkowy sekret, bo każdy to wie, ale 

nikt sobie z tego nie zdaje sprawy tak naprawdę: 

angażujcie się ! Dzięki temu nie jeden zapewnił 

sobie dobry start w życie.   

 

Pamiętam jak sama zaczęłam studiować, pierwsze 

zajęcia i poczułam się jakby mnie ktoś z całej siły 

uderzył czymś ciężkim, a potem wszyscy zaczęli 

mówić po niemiecku… innymi słowy szok i 

zagubienie. Ale to normalne studia różnią się od 

dotychczasowej edukacji w liceum, technikum i 

pozostałych szkołach. Na szczęście nie należę do 

ludzi, którzy się łatwo poddają, więc po kilku 

tygodniach zapisałam się do pewnego 

uczelnianego projektu… i wiecie co? to była moja 

najlepsza decyzja przez te 3 lata! Wydarzenie to 

pociągnęło za sobą kolejne wydarzenia i po 

pewnym czasie byłam już członkiem społeczności 

Koła Naukowego Matematyków, mając wielu, 

wielu znajomych, przyjaciół na niemal każdym 

kierunku na uczelni. Chyba, nie muszę mówić, 

jakie to pożyteczne również później w życiu.  

 

Opowiem Wam troszkę o Naszym Kole, gdyż 

może, kiedy zaczniecie studiować na naszej 

Uczelni, to ono będzie iskierką, która rozpocznie 

nową fascynującą przygodę waszego życia.  

Od czego by zacząć… obecnie członków Koła 

Naukowego Matematyków (KNM) jest około 25 

osób, nie jest to zbyt dużo, ale dzięki temu 

jesteśmy lepiej zgrani, łatwiej też się wybrać 

razem na pizzę ;) Władzę co roku najstarszy rok 

przekazuje następnemu, zaś naszym opiekunem 

jest pani dr Beata Milówka. Nie jesteśmy bierną 

organizacją jak to się często zdarza, ale bardzo 

mocno angażujemy się w życie Uczelni. 

Poczynając od Małopolskiej Nocy Naukowców, 

Tarnowskich Piątków Matematycznych, Dni 

promowania Kierunków Ścisłych, Dnia otwartego 

PWSZ ( naszego Święta liczby Pi), aż po Targi 

edukacyjne, Świeczkę Matematyków czy Szkołę 

Letnią Matematyki Finansowej. No po prostu 

jesteśmy wszędzie! :) Nie tylko na terenie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej można 

nas spotkać, jeździmy min. na Sympozja 

Naukowe. O co dokładnie chodzi w powyższych 

wydarzeniach – za dużo by pisać. Wszystkie 

informacje można znaleźć na naszej stronie 

internetowej http://knm.pwsztar.edu.pl/ oraz na 

stronie facebook ’owej zakładu Matematyki. 

Większość tych wydarzeń jest otwartych więc 

można przyjść i zobaczyć :) Możecie też poczytać 

nasze artykuły w Omedze – naszej instytutowej 

gazetce. No dobra ale spytacie po co to wszystko?  

No zyskać można wiele, od tak zwanych miękkich 

umiejętności (kierowanie zespołem, 

przygotowywanie prezentacji, autoprezentacja, 

prowadzenie negocjacji etc etc), poprzez 

pokazanie się potencjalnym pracodawcom z jak 

najlepszej strony. No i przede wszystkim: dla 

frajdy! 

 

Koło to nie tyko tworzone przez Nas wydarzenia, 

ale ludzie, dzięki którym studiowanie jest o niebo 

łatwiejsze, którzy rozświetlają każdy dzień 

spędzony na uczelni. To atmosfera rodziny.  

 

Wiecie co jest najfajniejsze w tym wszystkim? 

Miny dzieci, uczniów, studentów, dorosłych, 

którzy poznali nową matematykę, matematykę, 

która jest ciekawa, która zaskakuje i uczy, w 

sposób fascynujący opisuje cały nasz świat. 

Matematyka wcale nie jest nudna! 

 

Mogłabym długo pisać, ale najlepiej jak sam 

przyjdziesz i zobaczysz. 

 

 Dołącz do Nas,  ZAPRASZAMY! :)  

 

Prezes Koła Matematyków Anna Nalepka 

Studentka III roku Matematyki Finansowej 

\ 

http://knm.pwsztar.edu.pl/
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NAUKOWE KOŁO CHEMIKÓW „OZON” 

KOŁO CHEMIKÓW OZON TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO CHEMIA  

                         

Zastanawiałeś się może kiedyś 

nad tym co tak naprawdę nas 

otacza? To wszystko z czym się 

spotykamy na co dzień składa się 

z atomów, atomy zaś budują 

cząsteczki, te zgrupowane tworzą 

sieci budując otaczającą nas 

rzeczywistość. Chemia leży u 

podstaw wielu nauk. Żyjemy bo 

w naszym organizmie wciąż biegną 

skomplikowane reakcje gwarantujące 

funkcjonowanie całego naszego ciała. Używamy 

środków piorących, kosmetyków, stykamy się z 

wieloma przedmiotami wykonanymi z tworzyw 

polimerowych. Nie mylił się zatem ten, który 

powiedział „ Chemia żywi, ubiera i leczy”.  

 

Skoro już wiesz, jak ważny element naszego życia 

stanowi chemia, to teraz na pewno potwierdzisz 

moje słowa, że ta nauka po prostu musi się 

rozwijać, nie może stać w miejscu. Teraz sam 

podejmij decyzję czy i Ty chcesz zmieniać świat, 

odkrywać, działać i wciąż się rozwijać? Jeśli tak 

to koło chemików jest miejscem dla Ciebie!!!  

Jesteśmy organizacja studencką działającą przy 

PWSZ w Tarnowie, zrzeszamy nie tylko 

studentów studiujących kierunek chemia, lecz 

także wszystkich chętnych studentów innych 

kierunków.    

  

 Jak działamy? 

Nasze koło zajmuje się organizacją pokazów 

chemicznych podczas Nocy Naukowców, dni 

otwartych, piątków chemicznych dla uczniów 

szkół średnich. Podczas przygotowań do pokazów 

masz szansę zdobycia dodatkowych umiejętności i 

zdolności, możesz zetknąć się z wieloma 

odczynnikami, z którymi nie będziesz 

miał do czynienia na zwykłych 

zajęciach, uzyskasz możliwość 

przeprowadzenia swoich własnych 

eksperymentów pod okiem opiekuna, 

zdobędziesz szerszą wiedzę na temat 

różnorodnych reakcji, procesów i 

zjawisk ukazujących wizualny efekt. 

 
 

Organizujemy wspólne spotkania, wigilie i 

każdego roku odbywa się rajd chemika, połączony 

z pracą naukowo-badawczą. 

 

 

 Jakie są korzyści z członkostwa w kole? 

Pozwala na rozwijanie zainteresowania chemią i 

różnymi doświadczeniami. Umożliwia integracje 

z pozostałymi członkami. Członkowie koła żywiej 

angażują się w sprawy uczelni, dzięki czemu są 

rozpoznawani przez wykładowców i umożliwia 

im to lepszy kontakt. Członkostwo w kole 

owocuje dodatkowymi punktami dla starających 

się o stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów. 

 

Odwiedź naszą stronę internetową:  

http://www.pwsztar.edu.pl/~knch/ 
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Sprawdź czy chemia to kierunek dla Ciebie 

 

Drogi licealisto na pewno wielokrotnie 

zastanawiałeś się jaki kierunek studiów wybrać? 

Co tak naprawdę Cię interesuje? Jaki kierunek 

pozwoli Ci „rozwinąć skrzydła” a w przyszłości 

zaowocuje dobrą i satysfakcjonującą pracą?  

 

Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania, a 

dowiesz się jakie są twoje predyspozycje 

zawodowe. Zobacz czy chemia to kierunek 

właśnie dla Ciebie  : 

 

1. Jaki typ pracy preferujesz? 

a) Zespołow

y 

b) Indywidua

lny 

 

2. Jaki typ pracy 

bardziej Ci 

odpowiada? 

a) Aktywna 

praca 

wśród 

ludzi 

b) Robota 

papierkow

a 

 

3. Co bardziej 

cenisz w sobie? 

a) Możliwoś

ć 

realizacji 

własnych 

pomysłów 

b) Działanie 

według 

schemató

w i ustalonych zasad 

 

4. Interesujesz się: 

a) matematyką, logiką, przedmiotami 

ścisłymi 

b) administracją, rachunkowością, 

humanistyką 

 

5. Jakie są twoje główne cechy charakteru? 

a) Komunikatywność, dokładność, 

zorganizowanie 

b) kreatywność, przedsiębiorczość, 

indywidualizm 

6. Co jest dla Ciebie najważniejsze? 

a) Zadowolenie innych i osiąganie 

celów 

b) Bycie 

perfekcjonist

ą w swojej 

dziedzinie 

 

7. W przeszłości: 

a) Zawsze 

robiłeś 

wszystko 

aby dążyć do 

swoich 

celów 

b) Wybierałeś 

tylko te 

dziedziny, w 

których 

czułeś się 

najlepiej  

 

8. Na czym Ci zależy: 

a) tworzeniu 

czegoś 

nowego i 

byciu sobą 

b) spokojnej 

pracy i stabilizacji 

 

9. Gdy masz przed sobą trudne zadanie 

a) Zawsze podejmujesz działanie i 

nigdy się nie poddajesz 

b) Wolisz unikać trudnych sytuacji 

 

10. Gdybyś miał przypisać sobie jeden z 

poniższych przymiotników, to który byś 

wybrał: 

a) Ryzykant 

b) Romantyk 
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Jeśli spośród Twoich odpowiedzi przeważają 

odpowiedzi a) to masz potencjał, by zostać 

przykładnym chemikiem, jeśli zaś wśród Twoich 

odpowiedzi przeważają warianty b) to jesteś 

miłośnikiem przedmiotów humanistycznych.  

 

Pamiętajcie jednak, że wybory zawsze weryfikuje 

życie. Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru 

kierunku studiów trzeba się jednak poważnie 

zastanowić. Moja rada jest tylko jedna po prostu 

idźcie w kierunku rzeczy, które kochacie robić. 

Jeśli lubicie aktywną pracę, wymagającą 

dokładności i zaangażowania to chemia jest 

właśnie takim kierunkiem. Większość zajęć to 

zajęcia praktyczne odbywające się w 

laboratoriach, gdzie student pracuje z 

odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym. Na 

pewno gdy wybierzecie chemię nie będziecie 

nudzić się na zajęciach. Pamiętajcie o tym, że 

zawsze najwięcej trzeba wymagać od siebie.  

Drodzy licealiści, życzę Wam z całego serca 

udanych wyborów, abyście kiedyś w życiu 

zdobyli świetne wykształcenie i satysfakcjonującą 

pracę. 

 

Prezes Koła Joanna Dobosz 

Studentka III roku Chemii Medycznej 

 

 

CO O STUDIOWANIU NA PWSZ MYŚLĄ SAMI STUDENCI? 

Czy wybór PWSZ to była dobra decyzja?  

Studia na PWSZ to wiedza, która mam nadzieje 

zaowocuje w przyszłości. Nigdy nie pomyślałam 

o studiowaniu tego kierunku w Krakowie gdyż tu 

mam wszędzie blisko: dom, rodzina.... Jestem 

zadowolona z poziomu nauczania i tak 

indywidualnego podejścia do każdego studenta 

przez wykładowców. To bardzo życzliwe osoby :)  

 

Karolina, III rok Matematyka 

 

Bardzo polecam mój kierunek chemię, ponieważ 

robimy różne ciekawe doświadczenia w bardzo 

dobrze wyposażonych nowych laboratoriach. 

Wykładowcy świetnie współpracują ze studentami 

są pomocni. Chemia na PWSZ to świetny pomysł 

bardzo polecam  

 

Sebastian, II rok Chemia 

 

 

To dobry wybór. Uczenia znajduje się w centrum 

regionu. Studiowanie w Tarnowie jest tańsze niż 

na przykład w Krakowie. Poziom nauczania jest 

wysoki, wymagający wykładowcy, podejście do 

studentów jest indywidualne. Prosty sposób 

wypożyczania książek, dużo kół naukowych, dużo 

aktywności uczelni - wykłady otwarte, 

matematyczne piątki. Jest też parking dla 

studentów. 

Łukasz, III rok Matematyka 

 

"Właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta". 

Po półtorarocznej więzi z Tarnowska PWSZ-ką, 

mogę śmiało powiedzieć, że taką odpowiedzią na 

mój dylemat w wyborze uczelni, stał się właśnie 

czas spędzony tutaj ;)  Dzięki wspaniałej kadrze 

dydaktycznej z jaką spotkałem sie na kierunku 

"Ochrona Środowiska", mogę skutecznie 

rozbudowywać zamiłowanie do otaczającego nas 

środowiska, natomiast dzięki pokaźnej i dobrze 

wyposażonej infrastrukturze sportowej mam 

możliwość rozwijać swoją pasję jaką jest sport. 

Gorąco polecam! 

 

Jakub, II rok Ochrona Środowiska 

 

Póki co myślę, że tak, chociaż jest mi ciężko, tym 

bardziej, że jestem po matematyce na poziomie 

podstawowym. Czekam na wyniki ostatnich 

zaliczeń. Jeśli wszystko pójdzie dobrze mam 

zamiar dalej kontynuować naukę na tej uczelni i 

kierunku :) 

 

Kinga, I rok Matematyka 
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Myślę, że tak :) Zwłaszcza jak teraz słyszę opinie 

od mojej koleżanki co poszła na UJ, gdzie 

zbieranina ludzi sprawi, że każdy jest anonimowy, 

ludzie się nie znają, nie za bardzo sobie pomagają. 

U nas myślę, że jest dobry kontakt z 

prowadzącymi i jest też na pewno lżej, wszyscy 

też na roku się znamy :) 

 

Joanna, III rok Chemia 

 

To był dobry wybór. Wybierając uczelnię 

kierowałam się głównie tym, że nie będę 

marnować czasu na dojazdy. Dzięki temu mam 

więcej czasu na naukę i inne przyjemności. Jestem 

zadowolona z poziomu nauki. Wykształcona 

kadra- choć są wymagający to zawsze znajdą dla 

studentów chwilę by im pomóc oraz 

porozmawiać. Polecam. 

 

Iwona, III rok  Matematyka 

 

Kinga Jasielec MF III 

Anna Nalepka MF III 

 

 

KILKA SŁÓW OD ABSOLWENTÓW.. 

Pani mgr Kinga Marecik 

Dlaczego zdecydowała się Pani na studia w 

PWSZ w Tarnowie i dlaczego właśnie na 

kierunku Matematyka? 

 

Zacznę od wyboru kierunku -był 

on w pewien sposób dla mnie 

oczywisty, matematyka od zawsze 

urzekała mnie swoją subtelnością i 

pięknem. W czasach licealnych czy 

też szkolnych, jako przedmiot, 

matematyka była wysoce spójna w 

swojej konsystencji i na jej naukę 

nie musiałam poświęcać specjalnie 

czasu, jej zrozumienie właściwie 

przychodziło samo. Czymś 

naturalnym było więc dla mnie 

podjęcie studiów na tym kierunku. 

Pozostał tylko wybór uczelni. W 

momencie kiedy rozpoczynałam 

studia, matematyka na PWSZ-tce 

była kierunkiem zamawianym i ten 

aspekt, dający szansę na sporą 

niezależność finansową był jedną z głównych 

przyczyn, dlaczego zdecydowałam się właśnie na 

tą uczelnię. O wyborze zaważyły też względy 

osobiste. Dodatkowym argumentem ‘za’ była 

świadomość wysoce wykwalifikowanej kadry – w 

większości prowadzący zajęcia na wydziale 

matematyki PWSZ w Tarnowie byli również 

pracownikami UJ-tu, co na starcie było swoistą 

gwarancją wysokiego poziomu nauczania. 

 

 

 

Jak Pani wspomina studia na PWSZ? 

Niesamowicie ciepło i ze sporym 

sentymentem. Dużo dobrego w 

moim życiu te studia przyniosły. 

Nie wiem czy ta tendencja się 

nadal utrzymuje, ale podczas gdy 

byłam studentką, osób studiujących 

matematykę na PWSZ w Tarnowie 

nie było bardzo dużo, na moim 

roku mieliśmy 2 grupy, wszyscy 

się znali i zajęcia odbywały się w 

bardzo przyjaznej atmosferze. 

Dzięki skromnej liczbie osób nie 

byliśmy anonimowymi 

jednostkami, co było bardzo 

pozytywne. Prowadzącym również 

zależało na tym, żebyśmy jak 

najwięcej wynieśli z zajęć i jak 

najwięcej się nauczyli, sporo 

wymagali, ale dużo też dawali z siebie, co wydaje 

mi się świetnym połączeniem. Bardzo dobrze 

wspominam również wyjazd na wymianę 

studencką podczas ostatniego semestru – było to 

arcyciekawe doświadczenie i niesamowite 

przeżycie. Sporo się wtedy nauczyłam. Taki 

wyjazd naprawdę dużo daje, umożliwia rozwój na 

wielu płaszczyznach, począwszy od naukowej, 

poprzez językową i zakończywszy na społecznej. 

Ogromnie poszerza horyzonty.  Każdemu 

polecam! 
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Co by Pani doradziła osobom, które 

zastanawiają się nad studiowaniem 

Matematyki w PWSZ w Tarnowie? 

Żeby się nie zastanawiały – to naprawdę świetny 

wybór! 

 

Cały wywiad z panią Kingą można znaleźć na 

stronie:  

 

http://www.pwsztar.edu.pl/~matematyka/absolwe

nci/ 

 

 

Pan mgr inż. Marcin Kiwior 

Dlaczego zdecydował się Pan na 

studia w Państwowej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie? 

Dlaczego wybrał Pan właśnie 

matematykę? 

 

Zawsze interesowały mnie nauki 

ścisłe. Matematyka szybko stała 

się moją pasją i miłością. W 

pierwszym liceum chodziłem do 

klasy o profilu matematyczno – 

informatycznym, ze sporą dawką 

fizyki. Ale na maturze 

zdecydowałem się zdawać 

przedmiot humanistyczny, czyli 

historię. Uważam, że nie ma 

cienia przesady w słowach 

Cycerona, że historia jest nauczycielką życia, 

dlatego każdy powinien pewien zasób wiedzy z tej 

dziedziny posiadać. Po za tym, chodzić do klasy 

matematycznej i zdawać maturę z matematyki, 

było rzeczą oczywistą, a ja chciałem dowiedzieć 

się czegoś więcej, poszerzyć swoje horyzonty i 

poniekąd cały czas szukałem i zastanawiałem się 

nad wyborem właściwego kierunku dalszego 

kształcenia . Okazało się, że to jednak 

matematyka najbardziej grała mi w duszy, stąd też 

właśnie z nią związałem dalsze swoje edukacyjne 

losy. Natomiast nie studiowałbym na PWSZ, 

gdyby nie rozmowa z jednym ze znajomych z 

Polskiej Akademii Nauk. Zadałem mu pytanie, 

gdzie studiować? W Krakowie, czy w Tarnowie ? 

Stwierdził, że nie ma różnicy, ponieważ w obu 

miastach wykładają tacy sami profesorowie i nie 

ma sensu generować dodatkowych kosztów. 

Wybrałem więc tarnowską PWSZ i nie żałuję.  

 

Czy uważa Pan że wybór PWSZ to była dobra 

decyzja? 

 

To była bardzo dobra decyzja. Byłem pierwszym 

rocznikiem PWSZ. Wciąż pamiętam słowa 

profesora Tutaja, którymi 

przywitał świeżo 

upieczonych studentów. 

Powiedział „Per aspera ad 

astra”, co znaczy „przez 

ciernie do gwiazd” i 

zapewnił „my o te ciernie 

zadbamy”. Coś w tym 

było, o czym świadczy 

moja edukacja. Zarówno 

dostanie się na 

matematykę, jak i same 

studia na tym wydziale nie 

były wcale taką prostą 

sprawą. Najpierw był 

egzamin wstępny, który 

nie wszyscy chętni zdali, a 

z sześćdziesięciu przyjętych osób studia 

skończyło około dwudziestu. Jak więc widać 

łatwo nie było. Z drugiej strony to dowód, że od 

początku w PWSZ wysoki poziom był 

priorytetem. Ten czas był dla mnie fantastycznym 

okresem. Do dziś pamiętam np. świetny kurs 

analizy matematycznej i algebry. Coś 

niesamowitego! Później, dzięki wysokiej średniej, 

zostałem przyjęty bez egzaminu na studia 

międzywydziałowe na Uniwersytet Jagielloński. 

Była tam matematyka teoretyczna, która bardzo 

mnie interesowała, ale jeszcze bardziej 

pasjonowała mnie matematyka finansowa. 

Wówczas taki kierunek był tylko na Politechnice 

Krakowskiej. Dlatego po uzyskaniu tytułu 

magistra inżyniera swoje kroki skierowałem na 

Politechnikę, gdzie ukończyłem drugi kierunek na 

poziomie magistra. 

 

 

Co najmilej wspomina pan ze swojego okresu 

studiowania? 

 

Zdecydowanie podejście wszystkich 

wykładowców, profesorów. Ich autentyczne 
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otwarcie na studenta. Na matematyce 

najważniejszy kurs to bez wątpienia analiza, czyli 

profesor Torzewski i dr Krzyszkowski, który miał 

z nami ćwiczenia – nota bene rewelacyjne. 

Podobnie prof. Tutaj, dr Cygan, dr Baran, ale też 

prof. Byrski i pani Milówka – obecnie już pani 

doktor. Wszystko odbywało się na bardzo 

wysokim poziomie, było świetnie dopracowane z 

myślą o studentach. Zawsze, przychodząc do 

sekretariatu, czy dziekanatu, byłem miło 

traktowany. 

 

Czy ma pan jakieś rady dla przyszłych 

studentów, którzy dopiero szukają swojej drogi 

w życiu? Którzy zastanawiają się nad studiami, 

może nad PWSZ? 

 

Polecam PWSZ przyszłym studentom z pełnym 

przekonaniem. Jestem ogromnie wdzięczny tej 

uczelni, a ściślej ludziom z nią związanym, 

ponieważ mieli ogromny udział w ukształtowaniu 

mojej osoby. Gdyby nie oni z całą pewnością nie 

byłbym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Nie 

mam co do tego żadnych wątpliwości. Muszą 

jednak ci młodzi ludzie pamiętać, że należy się 

angażować w stu procentach w to co się robi. 

Trzeba starać się odnaleźć swoją drogę, swoją 

pasję, myśleć, żyć tym co się robi, mając przy tym 

świadomość zmienności i nieprzewidywalności 

życia. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, 

mnóstwa sytuacji nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć, ale to co zależy od nas róbmy 

najlepiej jak możemy i potrafimy. W przeciwnym 

razie pociąg z napisem „godnie i umiejętnie 

przeżyte życie” odjedzie bez nas . A przecież 

warto wsiąść do tego pociągu. Przynajmniej tak 

mi się 

wydaje. 

 

Cały wywiad z panem Marcinem można znaleźć 

na stronie:  

http://www.pwsztar.edu.pl/~matematyka/absolwe

nci/index_kiwior 

 

 

 

 

 

 

  

Pan dr Krzysztof Kleszcz 

 

Dlaczego wybrał Pan na miejsce studiów 

pierwszego stopnia Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Tarnowie?  

 

Przede wszystkim dlatego, że PWSZ mieścił się w 

Tarnowie – moim rodzinnym mieście. Poza tym, 

jak chodzi o poziom kształcenia chemii w 

Tarnowie, miałem bardzo pozytywne 

doświadczenia związane z technikum 

chemicznym. Nie widziałem więc powodu do 

wyjazdu za czymś, co było pod ręką. 

 

  

Jak Pan ocenia swoje studia? Jakie zajęcia były 

najbardziej interesujące, a jakie 

najtrudniejsze?  

 

Studia w PWSZ w Tarnowie oceniam bardzo 

dobrze. Dla mnie jednymi z bardziej  

 

 

 

 

interesujących zajęć były seminaria i laboratoria z 

chemii organicznej – można było się bardzo wiele 

nauczyć. Z powodu ogromu materiału były to też 

jedne z trudniejszych zajęć, jednak wspominam je 

chyba najlepiej z całych studiów. Dość trudna 

była chemia fizyczna... aczkolwiek nadal jestem 

pod wrażeniem wysokiego poziomu tych zajęć. 

Zresztą wysoki poziom zajęć dotyczył właściwie 

większości kursów. Natomiast zdecydowanie nie 

w moim typie okazała się chemia teoretyczna :) 

 

Jakie były Pan losy po studiach w PWSZ w 

Tarnowie, jak trafił Pan do Uniwersytetu 

Technicznego w Monachium?  

 

Po studiach licencjackich w PWSZ ukończyłem 

studia magisterskie na UJ (o specjalności 

fotochemia i spektroskopia laserowa); pracę 

magisterską wykonałem w Instytucie Fizyki 

Jądrowej w Krakowie. Potem było pół roku stażu 

w tymże instytucie (pomocny okazał się tutaj 

Urząd Pracy w Tarnowie). Następnie rozpocząłem 

studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i 

Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, 
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jednocześnie rozpoczynając pracę we 

wspomnianym IFJ, gdzie zajmowałem się typową 

pracą laboratoryjną, taką jak mineralizacja próbek, 

wydzielanie i zagęszczaniem śladów, jak również 

pomiarami radioaktywności. Pracowałem też nad 

praktyczną częścią doktoratu, który dotyczył 

skażeń promieniotwórczych środowiska. Po 

obronie doktoratu pozostałem w IFJ, udało mi się 

dostać grant na badania z Narodowego Centrum 

Nauki. Kiedy pojawiła się możliwość wyjazdu do 

Monachium, zdecydowałem się spróbować. 

Oznaczało to zmianę środowiska oraz rodzaju 

pracy, jednak zdecydowałem się na wyjazd w 

myśl zasady, że lepiej żałować czegoś, co się 

zrobiło. 

 

 Co by Pan powiedział osobom, które 

zastanawiają się nad studiowaniem chemii w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Tarnowie?  

 

Na pewno powiedziałbym, że to dobry wybór. Z 

perspektywy czasu widzę, jak dużo się tam 

nauczyłem. Na późniejszych studiach 

magisterskich, jak również w pracy zawodowej, 

ilekroć zetknąłem się z jakimś problemem, prawie 

zawsze przypominałem sobie, że „to było na 

studiach w Tarnowie”. W trakcie mojej dalszej 

ścieżki „zawodowo – edukacyjnej” nigdy nie 

miałem kompleksów związanych z tym, że 

studiowałem na stosunkowo młodej uczelni, a nie 

na wielkiej uczelni z tradycjami. Podkreślam to 

przy każdej dyskusji na podobne tematy. Drugi 

raz zdecydowanie wybrałbym tak samo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan dr Rafał Kurczab 

 
Odpowiada Pan za komputerowo-wspomagane 

projektowanie leków w Instytucie 

Farmakologii PAN oraz kształcenie młodego 

pokolenia chemików w PWSZ. Czy tak sobie 

wyobrażał Pan przyszłość zawodową 

wybierając studia chemiczne?  

 

Mało który maturzysta wie, co będzie robił za 5 

lat, w jakim zawodzie pracował i czy w ogóle w 

tym wyuczonym. Podobnie było w moim 

przypadku. Wybierając studia chemiczne 

kierowałem się raczej pasją i pytaniem, które 

towarzyszyło mi od wczesnych lat – jak działa to, 

co nas otacza? Chemia wydawała się najlepszym 

mianownikiem łączącym różne nauki ścisłe w roli 

przewodnika po mechanizmie zjawisk 

zachodzących wokół. Człowiek jest sumą tego, co 

doświadczył i przez co przeszedł, więc to kim dziś 

jestem i co robię jest w głównej mierze sumą 

wszystkich zajęć na uczelni i tych, które musiałem 

sam się nauczyć w domu. 

 

Dlaczego wybrał Pan na miejsce studiów 

pierwszego stopnia Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Tarnowie?  

 

Powodów było kilka: było blisko domu, 

znakomici wykładowcy oraz …druga pasja, którą 

wówczas miałem kazały mi zostać w Tarnowie. 

 

Jakie były Pana losy po studiach w PWSZ w 

Tarnowie, jak trafił Pan do Instytutu 

Farmakologii PAN i PWSZ?  

 

Na ostatnim roku studiów magisterskich wpadł mi 

do ręki świetny artykuł naukowy z Nature, w 

którym autorzy rozliczyli skuteczność 

projektowania i poszukiwania nowych leków z 
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wykorzystaniem modelowania molekularnego i 

chemoinformatyki. Był to świetny zbieg 

okoliczności, bo akurat wtedy poszukiwałem 

rzeczywistych zastosowań chemii obliczeniowej. 

Na dodatek okazało się ze w Krakowie znajduje 

się Instytut Farmakologii, gdzie w zespole Chemii 

Medycznej używa się metod komputerowych do 

wspomagania procesu poszukiwania nowych 

środków biologicznie aktywnych. Pierwsza wizyta 

i udało się dostać na staż, a później już samo się 

potoczyło. Historia z PWSZ zaczęła się również 

niespodziewanie, w 2010 roku otrzymałem 

propozycję pomocy w prowadzeniu zajęć 

laboratoryjnych z chemii fizycznej. Tak się 

zaczęło i trwa do dziś. 

  

Co by Pan powiedział osobom, które 

zastanawiają się nad studiowaniem chemii w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Tarnowie?  

 

Patrząc na PWSZ z perspektywy absolwenta oraz 

pracownika, musze stwierdzić, że w ciągu kilku 

lat stało się wiele dobrego. Oprócz specjalności 

chemia stosowana jest teraz jeszcze do wyboru 

chemia medyczna. Na obu panelach zajęcia są w 

większości praktyczne (laboratoria) oraz co 

najważniejsze, w ramach danej specjalności jest 

szeroki wybór zajęć dodatkowych. Czasem można 

się spotkać z negatywnymi opiniami na temat 

studiowania w PWSZ, co może w maturzystach 

powodować zniechęcenie. Warto tutaj zaznaczyć, 

że są one w większości wypowiadane przez osoby 

nie będące, ani absolwentami, ani pracownikami. 

Chemia jedno ma imię i jeśli ktoś chce zdobyć 

ciekawy zawód, poszerzyć swoją wiedzę to nie 

będzie miało dla niego znaczenia czy studiuje w 

Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Tarnowie.

. 

Kinga Jasielec MF III 

Anna Nalepka MF III 

Natalia Merchut ChM III 

 

 

OD JAJKA DO POTWORA, CZYLI JAK ROZWIJAŁY SIĘ WIELKIE GADY 

Skamieniałość bardzo młodego dinozaura 

rzadkiego gatunku pomoże znaleźć pełną 

odpowiedź na pytanie jak 

rozwijały się wielkie gady. 

 

Dobrze zachowana skamieniałość 

młodego chasmozaura należy do 

niezwykle rzadkich znalezisk 

paleontologicznych. „Po raz 

pierwszy mamy kompletny 

szkielet tak młodego dinozaura z 

grupy ceratopsów” - wyjaśnia prof. Phillip Currie 

z University of Alberta w Kanadzie, współautor 

artykułu. Jak dodaje, wcześniej znano jedynie 

pojedyncze kości małych ceratopsów, które nie 

pozwalały na całościową rekonstrukcję. 

  

Ceratopsy, takie jak popularny triceratops, były 

czworonożnymi, rogatymi dinozaurami, z 

głowami przyozdobionymi kostnymi 

kryzami. Jak podkreśla Currie, 

znalezisko pomoże w pełniejszym 

poznaniu ewolucji ceratopsów. 

Skamieniałość dinozaura odkryto 

przed kilku laty w kanadyjskiej 

prowincji Alberta. 

  

U młodego osobnika widoczne są na 

przykład inne proporcje ciała w porównaniu z 

osobnikami dorosłymi czy zupełnie inny kształt 

kryzy z tyłu głowy. Mówi to wiele o tym, w jaki 

sposób dinozaury z tej grupy rozwijały się w 

trakcie życia osobniczego. Pozwoli również na 

dokładniejsze oszacowanie rozmiarów ciała i wagi 

dorosłych osobników.

Szczątki chasmozaura na wystawie 

w kanadyjskim muzeum Royal Tyrrell Museum 

of Paleontology. 

Źródło: Wiki Commons 

Źródło: PAP 

Iwona Chwistek OŚ II  
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WODA UTLENIONA – DO CZEGO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ? 

 Woda utleniona czyli 3% nadtlenek 

wodoru jest przez wiele osób kojarzony tylko z 

substancją do dezynfekcji ran powierzchniowych. 

Okazuje się jednak, że można go stosować w 

domu na wiele różnych sposobów.  

 

Nadtlenek wodoru w temperaturze pokojowej jest 

syropowatą, bezbarwną cieczą 

o temperaturze topnienia −0,44 °C i temperaturze 

wrzenia około 150 °C. Wykazuje silne 

właściwości utleniające, wynikające z 

powstawania w czasie jego rozkładu tlenu 

atomowego Czysty nadtlenek wodoru jest bardzo 

nietrwały i ulega egzotermicznemu rozkładowi na 

wodę i tlen pod wpływem ciepła, kontaktu z 

niektórymi metalami, tlenkami metali oraz światła 

nadfioletowego. Wydajnym enzymem 

rozkładającym nadtlenek wodoru jest katalaza. 

 

Ze względu na to, że łatwo reaguje on z wieloma 

metalami, a także ulega rozkładowi 

w kontakcie ze szkłem, należy go przechowywać 

w ciśnieniowych butelkach z grubościennego 

polietylenu lub aluminium i nie wystawiać na 

działanie światła dziennego oraz źródeł ciepła. 

Nadtlenek wodoru wykazuje słabe właściwości 

kwasowe. Wobec reduktorów nadtlenek wodoru 

zachowuje się jak utleniacz natomiast w obecności  

utleniaczy wykazuje właściwości redukujące  

Zastosowanie nadtlenku wodoru „do celów 

spożywczych” w domu 

OW0CE I WARZYWA: Do ¼ filiżanki dodać 

3% wody utlenionej i uzupełnić do pełna zimną 

wodą. Moczyć owoce i warzywa 20 do 30 minut. 

Osuszyć i wstawić do lodówki lub spryskać 

owoce 

i warzywa 3% wodą utlenioną. Pozostawić je na 

kilka minut, a następnie opłukać i wysuszyć w ten 

sposób usuwa się pałeczki Escherichia coli. 

Marynowanie: Umieścić mięso, ryby lub drób w 

naczyniu (unikać używania naczyń 

aluminiowych). Zalać je 3% wodą utlenioną 

rozcieńczoną taką samą ilością wody. Umieścić w 

lodówce na ½ godz. Przepłukać i gotować. 

Kuchnia: Trzymać 3% wodę utlenioną w 

rozpylaczu w kuchni. Używać jej do czyszczenia i 

dezynfekcji powierzchni blatów i przyrządów 

kuchennych. 

Zmywarka: Dodać 56,7 g 3% wody utlenionej do 

każdego cyklu mycia. 

Spray owadobójczy: Zmieszać 226,8g melasy 

lub cukru i 226,8g 3% wody utlenionej z 4,4litra 

wody. 

Pranie: Dodać 8 uncji [226,8g] 3% wody 

utlenionej do pralki w miejsce wybielacza. 

Prysznic: Trzymaj spryskiwacz z 3% wodą 

utlenioną pod prysznicem. Spryskaj swoje ciało 

po umyciu. Chroń oczy, brwi i włosy. 

Kąpiel: Użyj około 2 litrów 3% wody utlenionej 

na wannę gorącej wody. Mocz się przynajmniej 

½ godziny. Dolewaj ciepłej wody, aby utrzymać 

temperaturę. 

Twarz: Używaj 3% wody utlenionej naniesionej 

na wacik do odświeżenia twarzy po myciu. 

Moczenie stóp: Moczyć stopy w 3% ciepłej 

wodzie utlenionej aż odczuje się poprawę. 

Pasta do zębów: Użyć sody oczyszczonej i takiej 

ilości 3% wody utlenionej, aby zrobiła się pasta, 

lub zanurzyć szczoteczkę do zębów w 3% wodzie 

utlenionej i umyć zęby. Woda utleniona 

rozpuszcza kamień nazębny, tworzy zdrowe 

dziąsła i wybiela zęby. Soda oczyszczona i woda 

utleniona tworzą najlepszą pastę do zębów. 
Nawilżacz powietrza: Dodać 340g 3% wody 

utlenionej lub 113,4g 35% wody utlenionej do 4,4 

litra wody. Przy takich chorobach jak: rozedma 

płuc, chroniczne obstrukcyjne choroby płuc, 

nowotwór płuc, bronchit, zapalenie płuc itp., 

dobrze jest używać nawilżacza wypełnionego 

wodą utlenioną. 

Natrysk: Dodać 6 łyżek 3% wody utlenionej do 1 

litra ciepłej wody destylowanej. 

Lewatywa: Dodać 1 łyżkę 3% wody utlenionej do 

1 litra ciepłej wody destylowanej. 

Kiełkowanie materiału siewnego: Dodać 28,35g 

wody utlenionej do 0,55 litra wody i moczyć 

sadzonki całą noc. Dać te same ilości wody 

utlenionej do każdego płukania sadzonek. 

Rośliny domowe i ogrodowe: Dodać 28,35g 

3%wody utlenionej do 1,1 litra wody. Opryskać 

rośliny tym roztworem. 

Zwierzęta: Dla małych zwierząt [koty i psy] 

używać 28,35g 3% wody utlenionej w 1,1 litra 

wody. 
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Zastosowanie wody utlenionej w ogrodnictwie 

Ogrodnicy i osoby stosujące uprawy 

hydroponiczne używają wody utlenionej. 

Spontaniczna dekompozycja uwalnia tlen w 

korzeniach roślin, który powoduje lepszy rozwój 

korzeni i zabezpiecza je przed gniciem. Wielu 

farmerów uzyskało lepsze plony przez opryski 

rozcieńczonym H2O2. 88 litrów wody zmieszać z 

142g do 453,6g H2O2 na 0,4 ha. 

 

Dla roślin domowych dodać 28,35g 3% wody 

utlenionej lub 16 kropli 35% wody utlenionej na 

1,1 litra wody. 

Woda utleniona 

jest doskonałym 

i bezpiecznym 

środkiem 

owadobójczym. 

W tym celu 

należy spryskać 

rośliny 

roztworem 

226,8g 3% 

wody utlenionej 

z 226,8g 

białego cukru 

na 4,4 litra 

wody. 

 

W warunkach działania stresów abiotycznych i 

biotycznych, u roślin dochodzi do wzrostu 

poziomu syntezy ROS. Ten przejściowy stan 

kumulacji ROS w komórkach roślinnych, 

wywołany działaniem czynników stresowych, 

nazywany jest wtórnym stresem oksydacyjnym. 

W efekcie wystąpienia wtórnego stresu 

oksydacyjnego, na wskutek wysokiej 

reaktywności H2O2, w komórkach roślinnych 

powstają dwa rodzaje odpowiedzi na działanie 

czynników stresowych. Pierwsza, polega na 

kumulacji chemicznie zmienionych i tym samym 

biologicznie nieaktywnych biomolekuł, co 

powoduje zaburzenia przebiegu procesów 

metabolicznych i może prowadzić do nekrozy. 

Druga, związana jest ze zmianami 

wewnątrzkomórkowego potencjału redoks i 

polega na zmianie aktywności występujących w 

komórce białek oraz profilu ekspresji genów, co 

prowadzi do aktywacji procesów 

aklimatyzacyjnych i obronnych. Do zmian profilu 

ekspresji genów wywołanych wysoką 

reaktywnością H2O2 zmianą 

wewnątrzkomórkowego potencjału redoks może 

dochodzić na wskutek:  

aktywacji lub modyfikacji przebiegu szlaków 

transdukcji sygnałów, aktywacji ekspresji 

czynników 

transkrypcyjnyc

h biorących 

udział w 

procesach 

ekspresji białek 

aktywnych w 

procesach 

aklimatyzacyjn

ych/obronnych, 

bezpośredniej 

aktywacji 

obecnych w 

komórkach, 

nieaktywnych 

form czynników 

transkrypcyjnych białek aktywnych w procesach 

aklimatyzacyjnych/obronnych jak również 

poprzez tzw. cross-talk pomiędzy różnymi 

szlakami transdukcji sygnałów. Tym samym, 

kumulacja H2O2 w komórkach roślinnych, w 

warunkach działania czynników stresowych, z 

jednej strony powoduje niekorzystne zaburzenia 

przebiegu procesów metabolicznych, a z drugiej 

strony korzystne zmiany metaboliczne 

pozwalające roślinie dostosować przebieg 

metabolizmu do aktualnie panujących warunków 

środowiskowych 

 

Aleksandra Dorosz ChM III 
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WARSZTATY MATEMATYCZNE -- PODSUMOWANIE 

24 października 2015 r. odbył się wykład w 

ramach Uniwersytetu Dziecięcego działającego 

przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie. 

Członkinie Koła 

Naukowego 

Matematyków, a 

zarazem studentki 

trzeciego roku 

matematyki 

finansowej, 

Karolina Farczak, 

Iwona Gondek i 

Kinga Jasielec, 

spotkały się z 

najmłodszymi 

studentami na 

drugim w tym roku 

akademickim 

spotkaniu Uniwersytetu, którego tematem były 

„Bryły platońskie i matematyczne origami". 

Dzieci poprzez zabawę poznały historię, 

zastosowanie oraz najważniejsze własności brył 

platońskich, jak również dowiedziały się, ile 

takich brył jest. W 

tym celu zostało 

wykorzystane 

origami, czyli 

japońska sztuka 

składania papieru. 

Każde dziecko mogło 

spróbować swoich sił 

w tej dziedzinie oraz 

nauczyło się, jak w 

bardzo prosty i szybki 

sposób z kilku 

kawałków papieru 

zbudować sześcian. 

 

Natomiast od 10 listopada do 11 grudnia 2015r. 

Towarzystwo Przyjaciół III LO przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego 

zorganizowało w PWSZ 

warsztaty przygotowywane 

przez studentów  i 

doktorantów dla uczniów 

szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych 

interesujących się 

matematyką. 15 listopada 

zajęcia poprowadzili Kacper 

Łasocha - student UJ, który 

mówił na temat 

„Niezmienniki i 

kolorowania", Błażej Żmija 

- student UJ, którego 

wystąpienie nosiło tytuł  

„Rekurencje”, oraz 

studentka III roku matematyki finansowej w 

tarnowskiej PWSZ Anna Nalepka, która wygłosiła 

wykład pod tytułem „Liczby zespolone i ich 

odniesienia geometryczne”. Wydarzenie to 

zostało entuzjastycznie odebrane przez słuchaczy, 

którzy angażowali się chętnie 

w zajęcia. 

Warto odnotować, że  

warsztaty dla młodzieży 

uzdolnionej  pozostaną nie 

tylko w pamięci wdzięcznych 

uczestników. Ich owocem jest 

wydana przez Towarzystwo 

Przyjaciół III LO w Tarnowie 

broszurka Warsztaty 

Matematyczne dla uczniów 

szkół szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych miasta 

Tarnowa, w której znalazły 

się nie tylko zapisy 

wszystkich wystąpień warsztatowych, ale również 

mnóstwo innych ciekawych zadań. 

 

Kinga Jasielec MF III 

Anna Nalepka  MF III 

 

 

 

 

 



22 

 

PŁATKI ŚNIEGU LUBIĄ MATEMATYKĘ 

 

W 1904 roku szwedzki matematyk Helge von 

Koch skonstruował figurę, która z wyglądu 

przypomina płatek śniegu. 

Konstrukcja płatka śniegu: 

Rysujemy trójkąt równoboczny o długości 

boku np. 1 

 
Każdy bok tego trójkąta dzielimy na 3 równe 

części i do części środkowej każdego boku 

dorysowujemy trójkąt równoboczny o boku 3 

razy krótszym. 

Spójrzmy co dostaniemy? 

 
 

Z trójkąta powstała 12 boczna gwiazda. Każdy 

jej bok ma długość . 

Każdy bok gwiazdy ponownie dzielimy na 3 

równe części i znów do części środkowej 

każdego boku dorysowujemy trójkąt 

równoboczny o boku 3 razy krótszym. 

Spójrzmy co dostaniemy? 

 
 

Z naszej gwiazdy powstała teraz 48  boczna 

gwiazda. Każdy jej bok ma długość . 

W kolejnych krokach postępujemy jak 

poprzednio - widać, że w 3 kroku powstanie 

gwiazda, która 

ma 3*43 jednakowej długości boków. Niżej 

prezentujemy, wykonany za pomocą programu 

Mathematica rysunek gwiazdki po 5 krokach. 

Ile ma boków i jakiej są one długości? 

 
 

Krzywa Kocha 

Zacytujmy słowa, jakie o krzywej Kocha w 

1905 roku napisał włoski matematyk Ernesto 

Cesaro pod wrażeniem jej "wewnętrznej 

nieskończoności": 

"Gdyby była obdarzona życiem, można by się 

jej pozbyć tylko niszcząc ją w całości. W 

przeciwnym razie odżywałaby znowu i znowu, z 

głębi swych trójkątów, tak jak czyni to życie we 

Wszechświecie." 

 

Zaprezentowaną konstrukcję  możemy 

oczywiście powtarzać dowolnie wiele razy ale 

z powodu ograniczonych zdolności oka w 

naszym postrzeganiu następne obrazki nie będą 

się już wiele różniły od tego co zobaczyliśmy 

po 5 krokach co się dalej będzie działo 

możemy już sobie tylko wyobrażać. 

 

Co tajemniczego kryje 'matematyczny płatek 

śniegu' ? 

- choć  powstał z sumowania nieskończenie 

wielu trójkątów, ma skończone pole. 

- jego brzeg jest bardzo dziwną krzywą: ma ona 

nieskończoną długość, nie zawiera żadnych 

odcinków, a każdy jej punkt jest punktem jej 

'zagięcia'. 

 

Więcej płatków Kocha możesz obejrzeć tu: 

http://demonstrations.wolfram.com/FunWithKo

chSnowflakes/  

 

O  krzywych na płaszczyźnie i w przestrzeni 

więcej dowiecie się na kursie  Analizy 

matematycznej, więc zapraszamy do 

studiowania Matematyki na PWSZ w Tarnowie 

:) 

 

dr Ewa Cygan 

Kierownik Zakładu Matematyki PWSZ w Tarnowie 



23 

 

NIEBEZPIECZNE PIĘKNO – FAJERWERKI 

Historia Pirotechniki 

Pirotechnika zajmuje się wytwarzaniem wyrobów, 

które podczas spalania tworzą efekty świetlne i 

dźwiękowe, a więc  sztuką tworzenia 

fajerwerków, sztucznych ogni, rac świetlnych itp. 

Rozwój pirotechniki  zapoczątkowało 

wynalezienie w Chinach w IX w. prochu 

czarnego. Był on praktycznie jedyną 

znaną mieszaniną pirotechniczną miotającą aż do 

połowy XIX wieku.  Fajerwerki szybko stały się 

popularne. Pierwsze znane pokazy sztucznych 

ogni zorganizowano na dworze cesarskim w 

Chinach w XII wieku. W zastosowanych 

wtedy racach użyto 

zwykłego prochu, stosowanego 

potem w Europie 

jako dymny proch strzelniczy. 

Obecnie w racach i petardach 

stosuje się współczesne, 

bardziej widowiskowe i 

zaawansowane technologicznie 

środki pirotechniczne. Do roku 

1965 do odpalania rac i 

ładunków używano lontu 

pirotechnicznego, o stałym 

czasie spalania. Czas odpalenia 

kolejnych petard regulowano używając różnej 

długości lontu. Od 1965 do odpalania sztucznych 

ogni używa się elektrycznych 

zapłonników pozwalających na dużo lepszą 

ingerencję w czas odpalania oraz zwiększających 

bezpieczeństwo obsługi technicznej pokazów 

(odpalanie może odbywać się z większej 

odległości i nie ma niebezpieczeństwa 

zamoknięcia lontu). 

 

Budowa fajerwerków 

Głównym materiałem wybuchowym we 

wszystkich artykułach pirotechnicznych jest proch 

czarny, który może występować w postaci czystej 

lub stanowi  mieszankę z innymi chemikaliami. 

Kolory sztucznych ogni tworzy się za pomocą 

procesów rozkładu soli metali.  Podstawowy skład 

tych materiałów stanowi utleniacz i substancja 

palna. Utleniaczami są azotany, chlorany, 

chromiany i siarczany potasu, baru, strontu, 

amonu i wapnia. Z kolei do substancji palnych 

zaliczamy metale nieszlachetne takie jak: magnez, 

aluminium i cynk, niemetale: fosfor, siarka i 

węgiel, siarczki żelaza, arsenu, antymonu oraz 

węglowodory i węglowodany. Prócz tych 

podstawowych składników, dla uzyskania efektów 

barwnych stosuje się sole baru, strontu i miedzi 

oraz barwniki organiczne (rodamina, indygo, 

auramina). Sztuczne ognie jako utleniacz 

zawierają zwykle chloran potasu, jako reduktor 

tiomocznik, a substancjami barwiącymi są sole 

baru, strontu, miedzi, proszek glinowy i węgiel. Z 

kolei mieszanki oświetleniowe zawierają azotan 

baru i glin, magnez lub tytan. Mieszanki 

sygnalizacyjne, oprócz utleniacza i reduktora, 

posiadają składniki spowalniające spalanie 

(laktozę, szelak, styren). W skład mieszanek 

detonacyjnych wchodzą chloran potasu, 

sproszkowany glin, ewentualnie 

chloran potasu, naftalen i 

tiomocznik.  

 

Efekty barwne 
Kolory sztucznych ogni powstają 

w wyniku obecności jonów 

niektórych metali. Pod wpływem 

ciepła zostają one wzbudzone, a 

następnie oddają dostarczoną im 

energię w postaci kolorowego 

światła. Poprzez dodawanie soli 

pyłów magnezowych lub 

aluminiowych zwiększa się temperaturę nawet do 

2100 °C , a przez to uzyskujemy większą 

jaskrawość barw. Związki baru dają kolor 

zielony, sodu - żółty, strontu - czerwony, 

a miedzi - niebieski (zazwyczaj chlorek 

miedzi(II)). Purpury i fiolety powstają ze 

zmieszania barwy czerwonej z niebieską, czyli 

podczas dodania  do chlorku miedzi związków 

strontu w odpowiednich proporcjach. 

Szkodliwość fajerwerków 

W wyniku spalania substancji tworzą się związki, 

które często bywają szkodliwe, chociażby wysoce 

toksyczne związki baru. Badania na temat 

zawartości baru w środkach pirotechnicznych 

przeprowadzili między innymi naukowcy z 

Uniwersytetu Technologii w Wiedniu. 

Przedmiotem ich analiz był śnieg znajdujący się w 

miejscu pokazów sztucznych ogni. Stężenie baru 

w śniegu pobranego po pokazie było nawet 500 

razy większe niż przed. Wyniki badań pokazują, 

jak wielkie ilości trujących substancji muszą 

wdychać uczestnicy takich imprez. Tymczasem 

bar i jego związki wpływa negatywnie na drogi 

oddechowe oraz może potęgować objawy astmy. 

Szkodliwe działanie nie ogranicza się jednak do 
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ludzi – wszystkie te trujące substancje wnikają do 

wód oraz gleby i tam już pozostają na lata. 

Badania na temat szkodliwości fajerwerków 

przeprowadzali także polscy naukowcy z 

Politechniki Śląskiej. Zwracają oni uwagę na to, 

że niebezpieczne substancje odkładają się w 

organizmie i w następstwie wywołują choroby – 

kości, wątroby, nerek. Postulują też, aby zamiast 

szkodliwego baru i strontu używać berylu, 

magnezu i wapnia, które nie mają właściwości 

toksycznych. Pokazom sztucznych ogni zawsze 

towarzyszy huk. Z pewnością więc przebywanie 

zbyt blisko może skończyć się uszkodzeniem 

słuchu. O ile jednak profesjonalne środki 

pirotechniczne z zasady wybuchają w powietrzu,  

o tyle popularne petardy z racji wybuchania na 

ziemi stanowią zagrożenie. Najczęściej używają 

ich ludzie młodzi, którzy nie tylko nie zachowują 

podstawowych zasad bezpieczeństwa, ale wręcz 

sami stwarzają sytuacje niebezpieczne. Potrafią 

rzucić petardę pod nogi, na ubranie – nigdy nie 

wiadomo gdzie wybuchnie i czy nie spowoduje 

nieodwracalnych uszkodzeń nie tylko słuchu, ale i 

całego ciała. 

 

Piotr Smoleń CH I 

 

 

 

CHEMICZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI 

 

Większość produktów dostępnych w sklepach 

zawiera w swoim składzie barwniki, konserwanty, 

przeciwutleniacze i inne dodatki, których nazwy 

ukryte są pod licznymi symbolami „E”. 

Substancje te dodawanie są do żywności, 

ponieważ poprawiają walory smakowe, wygląd 

zewnętrzny produktu,  przedłużają okres 

przydatności do spożycia a także niszczą 

rozwijające się bakterie, jednakże niektóre ze 

stosowanych substancji mają szczególnie 

niekorzystny wpływ na nasz organizm powodując 

alergie i zwiększając ryzyko wystąpienia wielu 

chorób. 

 

Jakie substancje kryją się pod symbolami „E” na 

etykietach produktów ? 

 Barwniki E100-E199  

 Konserwanty E200-E299  

 Przeciwutleniacze i regulatory 

kwasowości E300-E399 

 Emulgatory, środki 

spulchniające i żelujące E400-

E499 

 Środki pomocnicze E500-E599 

 Wzmacniacze smaku E600-E699 

 Środki słodzące, nabłyszczające  

E900-E999 

 Stabilizatory, zagęstniki E1000-

E1999 

 

Na liście najbardziej szkodliwych substancji 

znajdują się m.in.: 

 

Tartrazyna E 102 – (w Polsce jej nazwa 

handlowa to żółcień spożywcza 5) – związek 

oznaczony symbolem E 102, który pełni rolę 

barwnika. Stosowany jest głównie w napojach 

gazowanych o smaku pomarańczowym, występuje 

także w produktach instant, słodyczach, 

konserwach, sosach, sztucznym miodzie i 

musztardzie. 

Barwnik ten zawiera histaminę, więc może 

wywoływać reakcje astmatyczne u alergików. W 

połączeniu z benzoesanami (E210-215), tartrazyna 

jest może powodować wystąpienie syndromu 

ADHD (nadpobudliwość) u dzieci.  

 

Czerwień Allura E 129 - możemy spotkać w 

żelkach, ciastkach, galaretkach, a także słodkich 

napojach i płatkach zbożowych. Nadmierne 

spożycie wodorowęglanu sodu może prowadzić 

do wymiotów, krwawienia żołądkowo-jelitowego, 

a nawet uszkodzenia nerek.  

 

Aspartam E 951 - ta substancja 

słodząca występuje w napojach 

gazowanych i niegazowanych typu 

„light”, bezcukrowych gumach do 

żucia czy jogurtach i deserach „0”- 

cukrowych. Zdania naukowców, co 

do szkodliwości aspartamu są różne. 

Ze względu na bezkaloryczność tej 

substancji, niektórzy zalecają 

stosowanie aspartamu jako środek 

walki z otyłością, próchnicą czy 

cukrzycą. Jednak niektórzy 

wskazują, że składniki aspartamu 

(metanol i enzym pozyskany w wyniku inżynierii 

genetycznej) oraz produkt jego rozpadu, którym 

jest gromadzący się w tkankach formaldehyd, 
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wywołują wiele chorób. Do najczęstszych należą: 

ból głowy, wysypki. 

Glutaminian sodu E-621 - najpopularniejszy 

składnik współczesnych produktów typu instant to 

substancja otrzymywana poprzez fermentację 

bakteryjną, której zadaniem jest wzmacniać i 

uwyraźniać smak potrawy.  

Substancja ta jednak nie jest klasyfikowana jako 

szkodliwa i dlatego dopuszczona została przez 

Unię Europejską do użycia w produktach 

spożywczych. Mimo wszystko lekarze i dietetycy 

odradzają spożywania potraw, zawierających 

glutaminian sodu. Nie jest to proste, ponieważ 

większość firm spożywczych zachęca 

konsumentów do powrotu do ich produktów 

właśnie poprzez wzmacniacze smaku, które 

działają trochę jak narkotyk, wywołując sztuczny 

apetyt na dany artykuł.  

 

Benzoesan sodu E 211 - jest praktycznie 

wszędzie – niemal w każdym produkcie, który 

zaliczamy do żywności przetworzonej: w 

gotowych sosach, zupkach, dipach itp. Benzoesan 

znajdziemy też w przetworach owocowych i 

warzywnych, konserwach oraz napojach 

gazowanych. W wielu współczesnych 

publikacjach podaje się, że konserwant E 211 jest 

rakotwórczy. Benzoesan sodu w połączeniu z 

witaminą C (E-300) może zareagować i stworzyć 

benzen (C6H6), związek rakotwórczy. Taka 

kombinacja składników bardzo często stosowana 

jest w napojach gazowanych. 

 

W trosce o własne zdrowie powinniśmy być 

świadomi tego, co znajduje się w produktach, 

które spożywamy, aby wiedzieć czego unikać. 

Ciężko jest wyeliminować z diety wszystkie 

chemiczne dodatki, więc nie możemy popadać w 

paranoję, ale wybierając produkty spożywcze 

starajmy się zwracać uwagę na ich skład.  

 

Ewelina Michalczyk ChM II 

 

MITY O SZCZEPIONKACH 

Szczepionka  jest to preparat pochodzenia 

biologicznego, zawierający antygen, który 

stymuluje układ odpornościowy organizmu do 

rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i 

utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej 

pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z 

antygenem, odpowiedź immunologiczna 

wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona , co 

ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, 

wraz z wykształceniem się typowych dla niej 

objawów klinicznych. 

W skład szczepionki może wchodzić żywy, o 

osłabionej zjadliwości lub zabity drobnoustrój, a 

także inne fragmenty jego struktury czy 

metabolity. Szczepionka może być skierowana 

przeciwko jednemu czynnikowi 

chorobotwórczemu lub skojarzona przeciwko 

kilku czynnikom jednocześnie. 

 

Rodzice obecnie boją się szczepić dzieci z 

powodu mitów rozpowszechnionych odnośnie 

rtęci w szczepionkach oraz że mogą powodować 

autyzm u dzieci. Ten artykuł obala mity przez 

które rodzice boją się szczepić dzieci. Mam 

nadzieje, że ten artykuł rozwieje wątpliwości na te 

tematy. 

 

Prawdą jest, że w niektórych szczepionkach  rtęć 

(etylan rtęci) występuje w postaci tiomersalu, 

który hamuje rozwój bakterii i innych patogenów, 

jakie mogłyby zanieczyszczać szczepionki. 

Przeciwnicy szczepień zauważają, że etylan rtęci 

może działać jak metylan rtęci 

i kumulować się w organizmie dziecka. Nie ma 

jednak żadnych badań naukowych 

potwierdzających takie działanie. Co więcej, są 

wyniki badań pokazujące, że etylan rtęci jest inny 

niż metylan rtęci 

i w ciągu 7 dniu jest całkowicie wydalany drogą 

jelitową. Potwierdzają one również, że tiomersal 

nie wykazuje żadnych toksycznych działań i jako 

składnik szczepionek jest całkowicie bezpieczny. 

Także komitet doradczy WHO do spraw 

Bezpieczeństwa Szczepionek nie potwierdza 

rzekomej toksyczności tiomersalu i zezwala na 

jego używanie w szczepionkach. 

 

Kontrowersje wokół tiomersalu, zawierającego 

etylen rtęci, stosowanego w produkcji szczepionek 

oraz jako konserwant w niektórych szczepionkach 

podawanych dzieciom, spowodowało 

przypisywanie rtęci związku z patogenezą 
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niektórych chorób neurologicznych (zanik nerwu 

wzrokowego, choroba Alzheimera, stwardnienie 

rozsiane i choroba Parkinsona, autyzm u dzieci). 

W rezultacie badań ustalono, że oprócz 

powodowania łagodnych odczynów miejscowych, 

nie ma przekonujących dowodów na toksyczność 

zawartego w szczepionkach tiomersalu. 

Stanowisko komitetu doradczego WHO ds. 

Bezpieczeństwa Szczepionek podsumowujące 

wyniki badań nad tiomersalem, w których nie 

potwierdzono jego rzekomej toksyczności, 

równocześnie przychyla się do rekomendowania 

wytwarzania szczepionek pozbawionych 

związków rtęci jako zbędnego składnika. 

 

Tiomersal to związek o silnym działaniu 

przeciwdrobnoustrojowym, metabolizowany do 

etylku rtęci. Stosuje się go jako konserwant w 

niektórych szczepionkach, co zabezpiecza je przed 

kolonizacją drobnoustrojami (szczególnie 

bakteriami i grzybami). Fakty o tiomersalu są 

następujące: 

 Skuteczne stężenie 

przeciwdrobnoustrojowe tiomersalu to 

0,001% do 0,01%. Szczepionki 

zawierające 0,01% tej substancji mają 

zatem 50 mikrogramów ( 0,05 miligrama) 

w 0,5-mililitrowej dawce.  

 Dawka tiomersalu stosowanego w 

szczepionkach nie przekracza ilości 

dopuszczanej przez agencje leków. 

Dopuszczalne dawki etylortęci (z 

tiomersalu) oparte są na badaniach nad 

metylortęcią - dużo bardziej 

niebezpiecznym związku (o nim poniżej). 

 Tiomersal w dawkach stosowanych w 

szczepionkach nie jest niebezpieczny dla 

organizmu ludzkiego (w tym dla 

najmłodszych dzieci), co zostało 

udowodnione w licznych badaniach 

naukowych prowadzonych na całym 

świecie.  

 Nie wykazano związku z ekspozycją 

dziecka na tiomersal zawarty w 

szczepionkach, 

a autyzmem ani innymi chorobami 

neurologicznymi. W Danii oraz w 

Kalifornii odnotowano zwiększoną liczbę 

przypadków autyzmu po zaprzestaniu 

stosowania tiomersalu 

w szczepionkach (co miało miejsce na 

początku lat 90'). Większa świadomość 

społeczna, wiedza na temat autyzmu wśród 

lekarzy oraz zmiana kryteriów 

rozpoznawania tej choroby na pewno 

przyczyniają się do stale zwiększającej się 

liczby dzieci z diagnozą zaburzeń ze 

spektrum autyzmu.   

 Etylortęć (tiomersal) nie kumuluje się w 

organizmie, dlatego "sumowanie dawki 

rtęci" jaką dziecko otrzymuje w dłuższej 

perspektywie czasu (chwyt stosowany 

przez ruchy antyszczepionkowe), jest 

bezpodstawne.  

 Zbadano stężenie rtęci we krwi niemowląt 

szczepionych standardowymi 

szczepionkami zawierającymi tiomersal. 

W żadnym przypadku stężenie nie 

przekraczało dopuszczalnego 

bezpiecznego progu.  

 Szczepionki zawierają znacznie mniej rtęci 

niż puszka tuńczyka, i nawet szczepionki 

zawierające 50 µg tiomersalu nie 

przekraczają dobowego limitu ekspozycji 

na rtęć obecną 

w środowisku.  (Public Health Agency of 

Canada) 

 Opisano pojedyncze przypadki 

toksycznego działania tiomersalu 

zawartego w produktach medycznych (ale 

nie szczepionkach) w latach 70'-90'. 

Niebezpieczne działania pojawiły się kiedy 

dawka tiomersalu wynosiła od 3 do 

kilkuset miligramów/kg masy ciała 

pacjenta. (Porównaj z dawką zawartą w 

szczepionkach, ta wydaje się teraz 

śmiesznie mała, prawda?)  

Substancja, której należy się obawiać i z którą 

mylony jest tiomersal to metylortęć. To ta forma 

rtęci, którą wycofano już z produkcji 

termometrów, ciśnieniomierzy itp. Fakty o 

metylortęci: 

 Metylortęć posiada 7 razy dłuższy okres 

półtrwania niż pochodna etylowa, przez co 

może ulegać kumulacji w organizmie.  

 Metylortęć może wywoływać działanie 

neurotoksyczne. Jedne z pierwszych 

opisów dotyczyły skażenia wody w zatoce 

Minimata w Japoni. Inny przykład 

masowego zatrucia to Irak 1970: mąka z 

ziaren spryskanych pestycydami 

przeciwgrzybiczymi z metylortęcią. W 

związku z tym m.in. United Nations 
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Environmental Program (UNEP) prowadzi 

działania ograniczające skażenie 

środowiska metylortęcią i wydało 

zalecenia ograniczające stosowanie jej w 

produkcji termometrów itp. 

 Szczepionki nie zawierają metylortęci 

 Metylortęć dostaje się do organizmu 

ludzkiego najczęściej podczas spożywania 

owoców morza.  

Rzeczywiście, po szczepieniu może pojawić się 

niepożądany odczyn poszczepienny: miejscowy 

(obrzęk, zaczerwienienie w miejscu wkłucia) lub 

uogólniony (gorączka, wymioty). Najlepszym 

jednak argumentem, by obalić ten mit, będzie 

pytanie: jak wygląda statystyka śmiertelności np. 

z powodu gruźlicy i szczepienia przeciwko 

gruźlicy? Tego nawet nie da się porównać. Co 

ciekawe, śmiertelność 

z powodu niektórych chorób (np. krztuśca, 

błonicy, różyczki) zmniejszyła się nawet o prawie 

100 %  

porównaniu do lat, kiedy nie było obowiązkowych 

szczepień przeciwko tym chorobom. 

 

Badania naukowe wykluczyły związek 

szczepienie z wywołaniem niektórych chorób. 

Przykładowo mitem jest, że szczepionka 

przeciwko ospie zwiększa ryzyko cukrzycy typu 1 

albo szczepionka przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B wywołuje stwardnienie 

rozsiane. Nieprawdziwe są informacje, jakoby 

szczepienie wywołało u dziecka alergię, białaczkę 

czy zapalenie stawów. 

 

Kilkanaście lat temu, w 1998 roku, na łamach 

prestiżowego magazynu medycznego „Lancet” 

opublikowano sfałszowane wyniki badań 

wykazujące, że kombinowana szczepionka 

przeciwko odrze, śwince i różyczce wywołuje 

autyzm. Nie pomogły tysiące artykułów 

naukowych obalających tę tezę. 

Istnieją również inne mity odnośnie szczepionek, 

aby obalić kolejne mity w prowadzonych szeroko 

badaniach epidemiologicznych, klinicznych 

i laboratoryjnych, wykluczono związki pomiędzy 

szczepieniami a:  

 cukrzycą insulinozależną – badania 

epidemiologiczne nie wykazały 

zwiększenia ryzyka ujawnienia się 

cukrzycy typu 1 u dzieci po szczepieniach 

przeciwko ospie prawdziwej, gruźlicy, 

tężcowi, różyczce, śwince oraz 

Haemophilus infulenzae typu b (Hib), 

 stwardnieniem rozsianym – przez 

ostatnie kilkanaście lat sprawdzano, czy 

szczepienia przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B (WZW B) 

wywołują stwardnienie rozsiane (SM), co 

sugerowały nie tylko kazuistyczne 

doniesienia, ale także dwa badania 

o poprawnej metodologii (case-control 

study), 

 zespołem Guillaina i Barrégo (GBS) – 

zgodnie z wynikami prospektywnego, 

randomizowanego, wieloośrodkowego 

badania, którego wyniki pozwoliły na 

stwierdzenie, że względne ryzyko 

ujawnienia się objawów klinicznych GBS 

po szczepieniu przeciwko grypie było 10 

razy mniejsze niż ryzyko wystąpienia GBS 

po infekcji grypopodobnej. 

Potwierdzono także bezpieczeństwo 

stosowania szczepionek u osób z chorobami 

autoimmunologicznymi, u których istnieje 

udowodniona wzmożona podatność na 

zachorowanie. Pacjentom z toczniem 

rumieniowatym i reumatoidalnym zapaleniem 

stawów zaleca się szczepienia przeciwko grypie, 

WZW B oraz pneumokokom. Stosowanie 

szczepionek u tych pacjentów jest wskazane 

i skuteczne nawet pomimo niekorzystnego 

wpływu leczenia na układ immunologiczny i nie 

zwiększa ryzyka zaostrzenia choroby. 

Odpierając kolejne zarzuty dotyczące 

możliwości istnienia związku pomiędzy 

szczepieniami a występowaniem chorób 

atopowych, przeprowadzono metaanalizę 12 

badań związków pomiędzy pełnokomórkową 

szczepionką przeciwko krztuścowi i szczepieniem 

BCG a ryzykiem wystąpienia astmy u dzieci 

i młodzieży, przeprowadzonych na grupie ponad 

200 000 osób, która nie wykazała istnienia 

związków pomiędzy szczepieniami a przypadkami 

astmy u dzieci i młodzieży. Nie dostrzeżono także 

związku pomiędzy szczepieniami a atopowym 

zapaleniem skóry oraz nadwrażliwością na 

jakikolwiek z antygenów pokarmowych lub 

inhalacyjnych. 

Aleksandra Dorosz ChM III 
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TARNOWSKIE PIĄTKI MATEMATYCZNE - PODSUMOWANIE 

Od października 2011 r. na naszej uczelni raz w 

miesiącu odbywają się wykłady popularno- 

naukowe w ramach Tarnowskich Piątków 

Naukowych. Wykłady skierowane są do uczniów 

szkół średnich.  

 

9 października 2015 r. wykładem pani mgr 

Barbary Dziadkowiec pt. "Matematyk zrobi to 

lepiej – prezentacja sylwetki Hugona Steinhausa" 

rozpoczęliśmy V edycję. Maturzyści z I Liceum 

Ogólnokształcącego w Tarnowie poznali 

bibliografię Hugona Steinhausa- wielkiego 

matematyka pochodzenia żydowskiego, 

współtwórcy lwowskiej i wrocławskiej szkoły 

matematycznej, specjalisty między innymi w 

dziedzinie dochodzenia ojcostwa, gier 

hazardowych, kontroli jakości produkcji. 

 

Kolejne spotkanie odbyło się 6 listopada 2015 r. 

Dr Jerzy Szczepański przedstawił uczniom z I 

liceum w Tarnowie wykład pt. „Modelowanie 

zdarzeń ekstremalnych”.  Nasi goście z 

ciekawością słuchali o figlach, które płata nam 

natura, jak np. ekstremalnie wysokie temperatury 

w lecie, wyjątkowo wysokie fale powodziowe czy 

gwałtowne huraganowe wiatry. Dr Szczepański 

opowiedział, dlaczego prognozowanie takich 

zjawisk ekstremalnych jest wyjątkowo trudne i 

przedstawił pewne modele matematyczne, za 

pomocą których szacuje się ekstremalne wartości i 

częstość ich występowania. 

 

Na ostatnim spotkaniu w 2015 roku, które odbyło 

się 4 grudnia, maturzyści z I i VII liceum w 

Tarnowie wysłuchali wykładu prof. dr hab. 

Włodzimierza Zwonka pt. "Liczby zespolone- 

geneza, własności i zastosowania".  W trakcie 

wykładu przedstawiona została historia 

prowadząca do odkrycia liczb zespolonych, ich 

konstrukcja, interpretacja geometryczna, 

podstawowe własności oraz zastosowania w 

różnych dziedzinach matematyki. Profesor 

Zwonek omówił także zasadnicze twierdzenie 

algebry, dzięki któremu teoria funkcji 

zespolonych rozwijała się dalej. 

 

 

Na każdym spotkaniu odbył się konkurs, w 

którym zwycięzcy otrzymali drobne upominki od 

Zakładu Matematyki.  

Na pierwsze spotkanie w nowym roku zapraszamy 

5 lutego. Wtedy właśnie dr Adam Janik odpowie 

na pytanie: "Po co jest matematyka?". 

 

Więcej informacji o Matematycznych Piątkach 

Naukowych można znaleźć na stronie:  

http://pwsztar.edu.pl/~matematyka/tarnowskie_pia

tki_matematyczne/  

oraz na facebooku: Tarnowskie Piątki 

Matematyczne. 

 

 

Kinga Jasielec MF III 
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Po co monitorujemy zwierzęta 

 

W ostatnim czasie szczególnego znaczenia 

nabiera identyfikacja i zachowanie istniejących 

jeszcze optymalnych siedlisk gatunków, a także 

miejsc je łączących i pełniących funkcje korytarzy 

migracyjnych. W sytuacji, gdy we współczesnej 

Europie nie ma już niemal dobrze zachowanych 

naturalnych obszarów o znacznej powierzchni i 

zachowanej ciągłości przestrzennej, wzrasta 

znaczenie istnienia sieci potencjalnych ciągów 

migracyjnych łączących płaty siedlisk 

posiadających 

podstawowe parametry 

stwarzające warunki dla 

bytowania zwierząt, 

umożliwiające im 

zaspokojenie potrzeb 

pokarmowych, 

rozmnażanie i 

posiadających 

odpowiednie pokrycie 

osłonowe (schronienie). 

Beskid Niski to 

unikalna ostoja 

zwierząt będąca dla 

wielu gatunków jednym z ostatnich miejsc ich 

bytowania i bezpiecznym miejscem 

wychowywania potomstwa. Wyjątkowy skład 

lokalnej fauny, będący w dużej mierze rezultatem 

historycznych zmian w użytkowaniu gruntów, 

zasługuje na szczególną ochronę. Obecnie 

największym zagrożeniem dla tego unikalnego dla 

Europy zespołu przyrodniczego wydają się być 

nieświadome działania planistyczne oraz 

urbanistyczne prowadzące do wzrostu 

fragmentacji siedlisk i powstawania 

nieprzekraczalnych dla zwierząt barier w postaci 

ciągłej zabudowy, infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej oraz ciągów komunikacyjnych o 

coraz większym natężeniu ruchu. 

 

Aby pomóc w przetrwaniu zagrożonym gatunkom 

od ponad 3 lat na terenie Magurskiego Parku 

Narodowego realizowany jest projekt pt. 

„Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – 

korytarze migracyjne”, w czasie którego 

prowadzone są liczne badania terenowe, dzięki 

którym możliwa będzie m. in. odpowiedź na 

pytania: gdzie obecnie istnieją korytarze 

migracyjne oraz gdzie potencjalnie mogą one 

występować. Równie cenną informacją jest 

określenie miejsc, które zwierzęta omijają bądź 

użytkują w znikomym stopniu. Skala projektu jest 

bardzo duża, gdyż po pierwsze: obejmuje liczną 

grupę zwierząt (wilk, ryś, niedźwiedź, jeleń, dzik 

oraz łoś), a po drugie: obszar, jaki został objęty 

projektem to dwa parki 

narodowe (Magurski PN i 

Bieszczadzki PN) oraz 11 

Nadleśnictw. Jedynie 

objęcie badaniami dużego 

obszaru pozwoli na szersze 

spojrzenie na problem i 

znalezienie rozwiązań 

zapewniających drożność 

dla lokalnych wędrówek 

zwierząt, jak i większych 

migracji na skalę całego 

regionu. Ale czym tak 

naprawdę są korytarze 

migracyjne? I czemu są one tak ważne dla 

ochrony przyrody? Korytarz migracyjny to obszar 

umożliwiający przemieszczanie się zwierząt 

między różnymi siedliskami. Najczęściej są to 

pasy lasów, terenów zakrzewionych i tylko 

pozornie zaniedbanych terenów nieleśnych, które 

dają zwierzętom schronienie oraz dostęp do 

pokarmu, tym samym warunkują ich przetrwanie. 

Należy pamiętać, że obszary te to często nie tylko 

miejsca przemieszczania się, ale również miejsca 

do życia wielu gatunków. Zapewnienie ciągłości 

korytarzy migracyjnych, lokalnych oraz 

regionalnych przyczyni się do ochrony całego 

ekosystemu, który wykorzystywany jest przez 

zwierzęta. Zachowanie odpowiedniego minimum 

szerokości korytarza zapewni swobodne 

przemieszczanie się pomiędzy płatami 

siedliskowymi, gdyż należy pamiętać, że 

zwierzęta takie jak duże drapieżniki mają niską 

tolerancję na czynniki antropogeniczne. 

 

Źródło : www.magurskipn.pl 

Zdjęcie Renata i Marek Kosińscy 

 

Iwona Chwistek OŚ II 

http://www.magurskipn.pl/
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DHMO 

Wokół nas jest wiele substancji, o których 

szkodliwym działaniu mówi się bez przerwy. Dziś 

przedstawię substancję, o której wcale nie jest 

głośno, a jednak jest szkodliwa. Substancja ta jest 

bezwonna i bezbarwna oraz nie ma smaku. Za jej 

przyczyną co roku umiera tysiące osób, po 

dostaniu się jej do płuc człowieka. Substancja ta 

będąc w postaci stałej może prowadzić do 

poważnych uszkodzeń tkanek. Kontakt skóry z 

tym związkiem w postaci gazowej powoduje 

ciężkie oparzenia II i III 

stopnia, które goją się zwykle 

bardzo długo i trudno, czego 

przyczyną jest niemożliwość 

usunięcia tej substancji z 

organizmu człowieka bez 

uśmiercania tkanek.  Skutkiem 

przyjęcia nadmiernej ilości tej substancji mogą 

być nudności, wymioty, nadmierne pocenie się i 

oddawanie moczu co w końcowym etapie może 

doprowadzić do utraty równowagi elektrolitycznej 

organizmu. Niewątpliwie, te przykłady pokazują, 

że o tej substancji powinno się więcej mówić, 

jednakże to nie wszystko o niej. Każdy człowiek 

posiada genetyczne predyspozycje do uzależnienia 

się od niej, a próby odstawienia kończą się 

śmiercią w 100% przypadków. Naukowcy 

potwierdzili obecność tej substancji w komórkach 

nowotworowych oraz w kwaśnych deszczach. 

Ponadto, jest czynnikiem, który w dużej mierze 

wpływa na erozję gleb, a także przyspiesza 

korozję i rdzewienie wielu metali. Pomimo setek 

tysięcy śmierci za przyczyną opisanego związku i 

niezliczonych uszkodzeń organizmu człowieka, 

żaden rząd nie ma zamiaru zabronić jego 

używania.  

Zapewne niektórzy z Was domyślili się o jakiej 

substancji tutaj mowa. DHMO, czyli 

DYHYDROGEN MONOXIDE jest oczywiście 

zwykłą wodą, z którą mamy do czynienia na co 

dzień. Tak więc widzicie, że nawet taki związek 

może być przedstawiony w ciemnym świetle i 

może powodować różne 

bolesne skutki. Jej 

śmiertelna dawka to 

1l/11kg masy ciała. Jak 

już wspomniałam wyżej, 

nadmierne spożywanie wody, może 

prowadzić do utraty równowagi 

elektrolitycznej organizmu, a dzieje się to 

dlatego, że wypłukuje ona z niego kluczowe jony 

niezbędne do właściwego funkcjonowania. Jedną 

z grup najbardziej narażoną na zatrucie wodą są 

sportowcy, a zwłaszcza maratończycy, 

szczególnie Ci niedoświadczeni, którzy po 

ukończonym biegu zaczynają łapczywie pić wodę, 

co zwiększa proces wymywania mikroelementów 

z organizmu człowieka.  

Jednakże nie zapominajmy – woda posiada szereg 

cennych właściwości, które umożliwiają 

funkcjonowanie organizmów żywych w tym 

oczywiście ludzi, których nie ma żadna inna 

substancja. 

Wioletta Podwika ChM III 
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Studencki Kącik Omegi 

Ciężkie jest życie studenta… ale od czego jest Omega ?!  Studencie, jeżeli coś Cię trapi napisz do Nas! Nasz 

mail: wiedzoholik.pwsztar@gmail.com  

1. Jak najlepiej zaoszczędzić?  

Na oszczędzanie nie ma uniwersalnej metody. 

To co jednemu będzie przychodziło z łatwością, 

dla drugiego nie będzie skuteczne. Każda metoda 

wymaga samozaparcia.  

Według mnie dobra metodą by nie wydać 

wszystkich pieniędzy z konta jest płacenie kartą. 

Widząc pieniądze w portfelu wiemy, ze możemy 

sobie pozwolić 

na to, czy na 

tamto, podczas 

gdy płacąc kartą 

zawsze dwa razy 

przemyślimy czy 

na pewno stać 

nas na kolejny 

wydatek. Dobrze 

jest też pod 

koniec miesiąca 

stworzyć sobie 

listę rzeczy, na 

które będziemy 

musieć wydać 

nasze pieniądze w następnym miesiącu i ile 

chcielibyśmy zaoszczędzić – dzięki temu wiemy, 

na co możemy sobie pozwolić, a z których 

zakupów lepiej zrezygnować.  

Tradycyjna skarbonka też daje radę. Tak, tak 

to metoda dla dzieci… niekoniecznie. Spróbujmy 

tak: za każdym razem gdy mam w portfelu monetę 

2 zł, to wrzucam ją do skarbonki. Nie ma zmiłuj! 

Wbrew pozorom można odłożyć sporą sumę 

nawet nie zauważając różnicy w portfelu, jest 

tylko jeden warunek: nie wyciągamy w momencie 

gdy, np. brakuje na piwo.  

Czy lokata jest dobrym pomysłem? Tak ale 

dla osób, które umieją oszczędzać i nie mają 

pokusy by pieniądze wyciągnąć zbyt szybko. Jest 

to fajne wyjście dla ludzi pracujących, jednak 

wybór odpowiedniej lokaty powinien być dobrze 

przemyślany, dlatego przed założeniem lokaty 

warto rozejrzeć się i porównać jak największą 

ilość ofert.  

2. Jaki język jest najbardziej opłacalny do 

nauki? 

No cóż to, że 

znajomość języków 

obcych się opłaca to nie 

nowina ;) Angielski czy 

niemiecki  to już 

podstawa odkąd Unia 

nawiedziła nasze progi. 

Jeżeli zamierzasz zacząć 

naukę nowego języka by 

później móc na tym 

zarabiać, proponuję 

trochę zainteresować się 

polityką… Ej! nie 

zniechęcaj się od razu ;) 

wiedząc z jakim krajem 

Polska wchodzi w kontrakty będziemy mogli 

szybko poznać, kogo będą niedługo szukać firmy 

jako tłumacza. Chiny w tej kwestii to potęga. 

Jeżeli masz w sobie dużo motywacji to warto 

zainwestować w ten język. Jest trudny ale na 

długo będzie rządził na rynku i ze względu na 

jego hardkorowość zarobki osób znających język 

chiński są niebagatelne. Języki naszych sąsiadów 

też są pożądanym rarytasem, a na naszym rynku 

występuje deficyt osób znających je. 

Podsumowując warto inwestować w języki 

rzadkie.  

Mam nadzieję, że moje porady będą dla Was 

pomocne  Jeżeli chciałbyś o coś zapytać – pisz, 

na pewno się odezwę  

Wiedzoholik  

mailto:wiedzoholik.pwsztar@gmail.com
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MOO-Q APP - APLIKACJA KTÓRA 

OKREŚLI, KIEDY TWÓJ MÓZG PRACUJE 

NAJLEPIEJ 

Brytyjscy psychologowie wypuścili na rynek 

nową aplikację mobilną Moo-Q App. Ma ona 

pomóc użytkownikom w ustaleniu, w jakich 

porach dnia ich mózg pracuje na najwyższych 

obrotach 

Pozwala to na lepszą i bardziej efektywną 

organizację czasu i zadań. 

Mało tego, Moo-Q analizuje również na bieżąco 

zmiany zachodzące z czasem w funkcjonowaniu 

mózgu, dotyczące np. pamięci czy szybkości 

przetwarzania informacji. 

Wszystko to jest zaprezentowane w czytelnym, 

kolorowym grafie, który - po udzieleniu 

odpowiedzi na pytania dotyczące samopoczucia 

użytkownika o danej porze dnia - przedstawi nam 

wydajność naszego mózgu na konkretne godziny, 

dni, a nawet tygodnie. 

Aplikacja powstała, aby odpowiedzieć na 

nurtujące psychologów i naukowców pytanie o 

wpływ naszego samopoczucia na wydajność 

mózgu. 

Moo-Q App jest dostępna za darmo na App Store. 

 

JERZYK POTRAFI PRZEBYWAĆ W 

POWIETRZU BEZ LĄDOWANIA NAWET 3 

LATA! 

 

Jerzyk, ptak z rodziny jerzykowatych podobny 

do jaskółki większą część życia spędza w 

powietrzu. Jego najdłuższy czas w powietrzu 

bez lądowania to aż 3 lata! 
Naukowcy ze Szwedzkiego Instytutu 

Ornitologicznego potwierdzili, że jerzyki alpejskie 

mogą latać nieprzerwanie przez co najmniej 200 

dni! 

Informacje te zebrali dzięki minirejestratorom, 

które założyli ptakom w niedługim czasie po ich 

wykluciu się z jaj. To jeden z niewielu 

momentów, kiedy jerzyki dotykają gruntu. 

Już wcześniejsze obserwacje pokazywały, że ptaki 

te mogą znajdować się w powietrzu nawet przez 

2-3 lata (a przeżywają nawet 20 lat). 

Większą część życia jerzyk spędza w powietrzu, 

gdzie pije krople deszczu, odżywia się, kopuluje i 

zbiera materiał na gniazdo. 

Ląduje jedynie by zbudować gniazdo i wykarmić 

pisklęta. 

Jerzyk zdobywa pokarm wyłącznie w locie łowiąc 

owady m.in. drobne chrząszcze, muchy, komary, 

bąki, małe motyle oraz pająki. 

Jerzyki uważa się za najszybciej latające ptaki, 

szczególnie bijące rekordy w przelotach 

długodystansowych. 

A jak śpią jerzyki? Też w powietrzu! 

Urządzają sobie krótkie drzemki, zwisając w 

powietrzu pod wiatr, na wysokości nawet 3 

tysięcy metrów. 

W Polsce jerzyk to średnio liczny ptak lęgowy, 

coraz częściej spotykany w miastach. W Tatrach 

można spotkać kolonie żyjące w pierwotnych 

gatunkach. 

Przylot wiosenny jerzyków na 

środkowoeuropejskie lęgi odbywa się na początku 

maja. 

 

WYTRENOWANY MÓZG MOŻE 

IGNOROWAĆ NEGATYWNE EMOCJE 

Prosty trening komputerowy może zmienić 

strukturę połączeń nerwowych w mózgu i osłabić 

reakcje na negatywne bodźce. 

Naukowcy z Uniwersytetu Ben-Guriona wykazali, 

że prosty komputerowy trening polegający na 

ignorowaniu nieistotnych sygnałów może wpłynąć 

na strukturę połączeń nerwowych w mózgu i 

poprawić regulację emocjonalną człowieka, 

osłabiając reakcje na negatywne bodźce. 

Za pomocą funkcjonalnego rezonansu 

magnetycznego (fMRI) badacze monitorowali 

pracę mózgu 26 ochotników.Badani za każdym 

razem mieli za zadanie określić, w którą stronę 

skierowana jest strzałka widoczna na ekranie. 

Jednocześnie musieli ignorować bodźce 

rozpraszające, czyli dodatkowe 

strzałki pojawiające się po obu stronach. Po takim 
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treningu badani przystępowali do podobnego 

zadania, ale tym razem starali się ignorować 

bodźce w postaci obrazków o negatywnym 

wydźwięku emocjonalnym. 

Badanie pokazało, że u osób, które przeszły 

trening, widok negatywnych bodźców 

emocjonalnych wywoływał słabszą reakcję niż u 

innych. Zaobserwowano u nich mniejszą 

aktywność ciała migdałowatego, czyli części 

mózgu, która odpowiada za przetwarzanie 

negatywnych emocji. Dodatkowo u osób, które 

przeszły trening zaobserwowano większą 

ilość połączeń pomiędzy ciałem migdałowatym a 

rejonem kory przedczołowej zaangażowanym w 

kontrolę reakcji emocjonalnych. 

„Po raz pierwszy zademonstrowaliśmy, że trening 

nakierowany na poprawę zdolności do 

ignorowania nieistotnych informacji, który nie ma 

nic wspólnego z emocjami, może zmodyfikować 

sieci neuronalne i osłabić reakcje mózgu na 

emocjonujące wydarzenia” – komentuje 

współautorka badania, dr Noga Cohen. 

 

 

ILE SNU POTRZEBUJEMY? SĄ NOWE 

WYTYCZNE 

 

Eksperci zaktualizowane wytyczne w sprawie 

idealnej ilości ilości snu dla każdej grupy 

wiekowej. 

Amerykańska organizacja National Sleep 

Foundation oraz zespół 18 lekarzy, naukowców i 

badaczy przeanalizowali ponad 300 badań 

poświęconych snowi.  Na tej podstawie określono, 

jaka jest odpowiednia długość snu dla osób w 

poszczególnych grupach wiekowych: 

- Noworodki (0 - 3 miesięcy): 14-17 godzin 

dziennie 

- Niemowlęta (4 - 11 miesięcy): 12-15 godzin 

dziennie 

- Małe dzieci (1 - 2 lata): 11-14 godzin dziennie 

- Dzieci w wieku przedszkolnym: (3 - 5 lat) 10-13 

godzin dziennie 

- Dzieci w wieku szkolnym (6 -13 lat): 9-11 

godzin dziennie 

- Nastolatki (14 - 17 lat): 8-10 godzin dziennie 

- Młodsze osoby dorosłe (18 - 25 lat): 7-9 godziny 

dziennie 

- Dorośli (26 - 64): 7 - 9 godzin dziennie 

- Osoby starsze (65 lat +) 7-8 godziny dziennie 

Sen pozwala zaoszczędzić energię, odświeżyć 

umysł i zdolności pamięciowe, a także 

zregenerować cały organizm. Ma też wpływ na 

pracę układu odpornościowego. Jednak jedną z 

najważniejszych funkcji snu jest prawdopodobnie 

"oczyszczanie mózgu". Badania wykazują, że 

komórki nerwowe nieznacznie się kurczą podczas 

snu. Zwiększają się wówczas przestrzenie między 

neuronami, co ułatwia krążenie otaczającego je 

płynu i usunięcie toksyn, które zakłócają pracę 

mózgu. 

 

9. PLANETA W UKŁADZIE 

SŁONECZNYM?! 

Wczoraj dwóch naukowców ogłosiło, że za 

Plutonem kryje się planeta wielkości Neptuna! 

Okrąża Słońce raz na 15 tys. lat i jak dotąd nie 

została jeszcze zaobserwowana. 

Co do istnienia planety X powstawało już dużo 

wcześniej wiele hipotez. Teraz dwóch 

szanowanych planetologów - Konstantin Batygin i 

Mike Brown z California Institute of Technology 

(Caltech) w Pasadenie - jest niemal pewnych, że 

taki obiekt istnieje. 

Ich zdaniem w okresie powstawania Układu 

Słonecznego - 4,5 mld lat temu - gigantyczna 

planeta została odepchnięta na obrzeża Układu 

przez tworzące się planety blisko Słońca. Znalazła 

się na odległej eliptycznej orbicie, gdzie krąży do 

dziś. 

Oczywiście uczeni liczą się z tym, że ich odkrycie 

spotka się z falą sceptycyzmu, jednak zapewniają, 

że tym razem mają rację. Mike Brown i 

Konstantin Batygin wywnioskowali obecność 

nowej planety na podstawie obserwacji 

osobliwego zgrupowania sześciu znanych 

wcześniej obiektów, które znajdują się poza orbitą 

Neptuna. 

Twierdzą, że nie może to być zbieg okoliczności - 

szansa na to wynosi 0,007%, czyli 1:15000. 

Zdaniem uczonych to właśnie planeta o masie 10 

razy większej niż masa Ziemi spowodowała 

dziwne nachylenie eliptycznych orbit w stosunku 

do płaszczyzny Układu Słonecznego. Według 

naukowców nowa planeta również porusza się po 

orbicie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki. 

W momencie najmniejszej odległości od Słońca 

planeta X znajduje się 7 razy dalej niż Neptun, 

czyli w odległości około 200 AU (AU to 

jednostka astronomiczna - odległość między 

Ziemią a Słońcem, czyli ok. 150 mln km). W 

najbardziej odległym od Słońca punkcie orbity ta 

odległość może wynosić 600 do 1200 AU, co 

może zmienić nasze pojęcie o rozmiarach Układu 

Słonecznego. 
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Puszcza Białowieska ostoją żubrów 

Po II wojnie światowej (1945 -2014) z Puszczy 

Białowieskiej (rezerwaty i stado wolne) 

odłowiono i wysłano 553 żubrów. Żubry trafiły do 

wszystkich rezerwatów hodowlanych w Polsce i 

do większości hodowli w Europie. Szczególne 

znaczenie miało przekazanie żubrów do 

białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. 

Umożliwiło to powstanie drugiej wolnej populacji 

w Puszczy Białowieskiej. Pierwsze żubry opuściły 

tam rezerwaty w 1953 roku. Oba stada rozwijały 

się równolegle, lecz w izolacji spowodowanej 

tym, że rejony ich bytowania były odległe od 

siebie. Tylko pojedyncze byki sporadycznie 

przekraczały granicę. W 1980 roku po stronie 

białoruskiej zbudowano wzdłuż granicy płot, co 

stworzyło sztuczną barierę nie tylko dla żubrów, 

ale i innych zwierząt zamieszkujących Puszczę 

Białowieską. Liczebność populacji żubrów w 

białoruskiej części Puszczy Białowieskiej w 

końcu 2014 roku osiągnęła wielkość 462 

osobników. W polskiej części Puszczy 

Białowieskiej w końcu 2014 roku żyło 522 

żubry. Na całym obszarze Puszczy Białowieskiej 

bytuje obecnie najliczniejsza wolna populacja 

żubrów na świecie licząca 984 osobniki. 

Inwentaryzacja żubrów w Puszczy Białowieskiej 

prowadzona jest co roku w okresie zimowym i 

polega na liczeniu poszczególnych osobników w 

zimowych ostojach następujących kategoriach 

wiekowo-płciowych: samce (byki) i samice 

(krowy) w wieku 4 lat i powyżej, młodzież 2-3 

letnia i cielęta do jednego roku. Szczególnie 

ważne jest ustalenie liczby urodzonych cieląt. 

Przypadki śmierci żubrów odnotowuje się na 

bieżąco w ciągu całego roku. 

 

Skoczek uszaty  

Świat zwierząt bezkręgowych jest ciągle jeszcze 

nad Biebrzą słabo rozpoznany. 

Skoczek uszaty (Ledra aurita) jest  to pluskwiak 

równoskrzydły z rodziny piewikowatych. Obok 

cykad należy do największych krajowych 

piewików. Ze względu na skryty tryb życia jest on 

trudny do obserwacji. Jego maskujące ubarwienie 

pozwala mu na ukrycie się w gałęziach oraz korze 

dębów i chroni go przed naturalnymi wrogami Nie 

jest to gatunek pospolity w Polsce. Dotychczas 

znaleziono go zaledwie w kilkunastu miejscach w 

kraju (Puszcza Sandomierska, Puszcza 

Kampinoska i na Nizinie Mazowieckiej). Nad 

Biebrzą zaobserwowano go po raz pierwszy w 

tym roku w basenie środkowym doliny Biebrzy na 

Grzędach. 

 
CZY KREW DA SIĘ ZASTĄPIĆ INNA 

SUBSTANCJĄ ? 

 

Krwi, jak na razie, nie można zastąpić sztucznym 

preparatem, choć naukowcy prowadzą rozliczne 

badania i próby kliniczne.  

Sztuczna krew wydaje się bezcenna, gdyż 

rozwiązałaby problem niedoboru naturalnej krwi. 

Preparaty syntetyczne byłoby także akceptowane 

przez przedstawicieli wyznań religijnych, którzy 

dziś odmawiają tradycyjnej transfuzji.  

Dlaczego krew jest tak ważna ? Ta płynna tkanka 

spełnia wiele istotnych funkcji. Między 

odżywczymi do każdej komórki ciała, a także 

które trzeba usunąć  z organizmu. Ponadto 

reguluje temperaturę ciała, chroni przed 

czynnikami chorobotwórczymi i koordynuje pracę 

organizmu, transportując m.in. hormony. 

 

 
CZY ROŚLINY CZUJĄ BÓL  

 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo nie do 

końca wiadomo co to znaczy „czują”. Jeśli 

pytamy, czy uświadamiają sobie ból, to 

odpowiedź brzmi – nie. A jeśli zapytamy, czy 

rośliny na ból reagują, to – tak. I to na wiele 

sposobów. Wszyscy znają przykład mimozy, która 

bardzo szybko składa liście pod wpływem 

dotknięcia. Choć może być ono bardzo delikatne, 

to można myśleć o mimozie jako o organizmie 

mającym bardzo niski próg odczuwania bólu. Co 

ciekawe, mimoza pod wpływem eteru przestaje 

reagować na dotknięcie – zupełnie jak człowiek w 

narkozie. Rośliny potrafią też przekazywać 

między sobą sygnały  bólowe – jeśli jedna z nich 

jest atakowana przez owady pożerające liście, 

może wytwarzać substancje chemiczne, które 

powiadamiają sąsiednie rośliny o zagrożeniu. 

Źródła: 

www.fokus.pl, www.bnp.com.pl , www.biebrza.org.pl  
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Studenci wynajmują mieszkanie. Jeden proponuje: 

- Może kupimy kosz na śmieci i zmiotkę? 

- A po co? Przecież będziemy tu mieszkać tylko 

rok. 

 

 

Po potężnej imprezie budzi się brać studencka... i 

słychać taki oto dialog: 

- Coooo dziś mamy? 

- Wtorek chybaaa... 

- Nie tak dokładnieee... sesja zimowa czy letnia? 

 

 

 
 

Student wchodzi do sali egzaminacyjnej. Profesor, 

siedzący obok swojego asystenta trzyma w ręku 

trzy kartki z zestawami pytań i każe zdającemu 

wylosować jeden z nich. Student bierze jedną z 

kartek, lecz po przeczytaniu prosi o pozwolenie na 

kolejne losowanie. Profesor zgodził się. Następny 

zestaw pytań także nie odpowiadał studentowi, 

więc prosi profesora o kolejne losowanie. Profesor 

na to: 

- Idź juz. Dostajesz tróję. 

Ucieszony student wychodzi z sali. Po chwili 

asystent profesora zadaje profesorowi pytanie: 

- Dlaczego ten student dostał tróję, przecież nie 

odpowiedział na żadne pytanie!  

- Ale coś wiedział, bo szukał! - odpowiada 

profesor 

 

Zomowcy pobili studenta, który na ulicy rozrzucał 

ulotki. Po jakim czasie zauważyli, 

że kartki były puste. 

- Dlaczego pan rozrzucał puste kartki? - pytają. 

- Ludzie i tak wiedzą, co ma być na nich napisane. 

 
 

Student skarży się właścicielowi, że w 

wynajmowanym pokoju są myszy. - To 

niemożliwe!  - Proszę się przekonać na własne 

oczy! - Sypie na środek pokoju okruszki. Wybiega 

jedna myszka, druga, trzecia, rybka, czwarta 

myszka... Właściciel patrzy zbaraniały: - Jakim 

cudem rybka?!...  - To znaczy sprawę myszy 

mamy ustaloną. Przejdźmy teraz do wilgoci... 

 

 

Profesor filologii polskiej na wykładzie: 

- Jak państwo wiecie w językach słowiańskich jest 

nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też 

podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne 

zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma 

natomiast podwójnego potwierdzenia jako 

zaprzeczenia. 

Na to student z ostatniej ławki: 

- Doobra, doobra. 
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Łatwe:                                                 Średnie: 

 
 

Trudne:                                Bardzo Trudne: 
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