
 

 

 

Słowo od Redakcji 

W  głębokiej trosce o dalszy rozwój zasadniczego zwrotu, który się dokonał w zakresie 
konsekwentnego realizowania określonych decyzji, podjętych we właściwym czasie i na 
skutek  jedynie właściwych uchwał, w oparciu o konsekwentne umacnianie konkretnych 
kroków,  przywracających  zdecydowane zabezpieczenie podstawowych kierunków rozwoju 
produkcji, założeń programu, dalszego umacniania bazy materiałowej, określonych 
asortymentów, uwarunkowanych szczegółowym harmonogramem realizacji........ 

Termodynamiczne spojrzenie na otaczający nas świat 

Od początku istnienia człowiek obserwował to, co się wokół niego dzieje, starał się te 

obserwacje analizować i systematyzować w celu poznawania praw rządzących 

otaczającym go światem. Najpełniejszy i jednocześnie najprostszy opis zachowań i 

zmian w naszym otoczeniu dostarcza termodynamika. Wyróżnia ona dwa istotne 

czynniki – energetyczny i entropowy. Istnienie czynnika energetycznego jest 

stosunkowo łatwo zauważalne i stąd proste do zdefiniowania. Jeśli dwa ciała 

poruszają się względem siebie to posiadają energię kinetyczną. Naturalną cechą 

otaczającej nas rzeczywistości jest natomiast wzajemne oddziaływanie. Efektem tego 

oddziaływania jest zawsze zmiana energii zwanej potencjalną. Oddziaływanie 

powoduje, że układy makroskopowe lub mikroskopowe (atomy, cząsteczki) 

samorzutnie zbliżają się do siebie na równowagową odległość, a w trakcie tego 

zawsze następuje obniżenie energii potencjalnej. Makroskopowe oddziaływania 

obiektów noszą nazwę grawitacyjnych i są opisywane na gruncie mechaniki 

klasycznej, zaś obserwowane na poziomie molekularnym – są przedmiotem 

zainteresowań mechaniki kwantowej. W efekcie działania czynnika energetycznego 

powstają struktury uporządkowane takie jak cząsteczki, kryształy, a również wytwory 

działalności ludzkiej zaspokajające nasze potrzeby. Drugim czynnikiem istotnym jest 

entropia. Entropia odzwierciedla naturalna tendencję układów do samorzutnego 

rozpraszania energii i materii. Na poziomie molekularnym entropia odzwierciedla 

dostępność stanów dla układu lub prawdopodobieństwo istnienia tegoż w 

określonym stanie. Łatwo zauważyć, że czynnik energetyczny działa w kierunku 

wzrostu uporządkowania układu, zaś czynnik entropowy odwrotnie – w kierunku 

rozproszenia go na możliwie drobne fragmenty. C.D.N. 



 

 

 

Pasożytnicze spojrzenie na otaczający nas świat 
 

Badania nad podstawowymi procesami zachodzącymi w 
żywych komórkach są bardzo skomplikowane ze 
względu na wysoce złożone mechanizmy regulacyjne, 
które zostały wykształcone w ciągu miliardów lat 
ewolucji życia na Ziemi. Aby nieco uprościć modele 
badawcze należało wybrać organizmy charakteryzujące 
się kilkoma, w rozumieniu badaczy, pozytywnymi 
cechami. Są to: możliwie największa prostota budowy, 
krótki cykl życiowy, niewielka lub brak patogenności dla 
człowieka oraz łatwość hodowli w warunkach 
laboratoryjnych. Z wyżej wymienionych powodów 
modelem badawczym dla wielu naukowców stały się 
bakterie oraz ich naturalne pasożyty - bakteriofagi. Do 
najlepiej zbadanych mikroorganizmów należą 
Escherichia coli oraz bakteriofag λ. Wybór ten został 
podyktowany powszechnym występowaniem bakterii 
E.coli (która naturalnie zasiedla jelito grube człowieka) 
charakteryzującej się względnie niską patogennością 
oraz łatwością hodowli  jak również krótkim cyklem 
życiowym. W niniejszej pracy poruszono kilka aspektów 
wzajemnych relacji pomiędzy bakteriofagiem a jego 
gospodarzem. Są to: pozytywna regulacja ekspresji 
genów wirusowych oraz mechanizm regulacji ekspresji 
genów przez antyterminację, synteza białek 
wirusowych podczas głodu aminokwasowego na 
przykładzie białka P, zachowanie się wirusa w 
warunkach znacznie odbiegających od fizjologicznych 
temperatur lecz często spotykanych w środowisku 
naturalnym. Szczególną uwagę zwrócono na 
oddziaływania związane z procesem transkrypcji, 
ponieważ jest to proces którego regulacja stanowi 
podstawę dla kontroli ekspresji genów, w odpowiedzi 
na zmieniające się warunki środowiskowe i może być 
bazą do budowania teorii na temat mechanizmów 
różnicowania się komórek organizmów wyższych.  



 

Botaniczne spojrzenie na otaczający nas świat 

  

Centaurea jacea ( Chaber łąkowy) 
 

Niełupki w zarysie odwrotnie jajowate, bocznie przypłaszczone, na szczycie 

lekko zwężone i poprzecznie ucięte. Powierzchnia szczytowa owalna, ze śladem 

trzoneczka i zarysem kołnierzykowatego rąbka. U większości niełupek 

pozostałość po puchu kielichowym. W dolnej, zwężonej części, na krawędzi 

brzusznej słabo zaznaczone, półkoliste wycięcie. Nasada owocu ± haczykowato 

wygięta lub prawie prosta, na końcu zaostrzona. Powierzchnia szarobrunatna, 

lekko pomarszczona, z delikatnymi smugami. 

 

Schonchus arvensis ( Mlecz polny) 

 

Niełupki podłużnie eliptyczne, proste lub lekko zgięte, bocznie spłaszczone, 

najgrubsze poniżej środka, brzegiem kanciaste, na końcach, zwłaszcza górą 
nieco zwężone i poprzecznie ucięte. Powierzchnia ciemnobrunatna, matowa, 

przecięta po obu stronach pięcioma, sześcioma grubymi żebrami. Żebra 

poprzecznie pomarszczone, rozmieszczone w jednakowych odstępach, tak 

szerokie jak bruzdy. Blizna przyczepu w postaci jamki na dolnym końcu owocu. 

Szczyt zakończony płaską tarczką, ze śladem trzoneczka po środku. 
 

Ekonomiczne spojrzenie na otaczający nas świat 

 

Fakt ograniczoności zasobów, które społeczeństwo może przeznaczyć na różne dziedziny 

swojej działalności, a także to, że cele, na jakie można je zużyć są konkurencyjne, sprawia iż 

decyzje w tym zakresie muszą opierać się o przesłanki właściwie pojętej racjonalności. Ten 

wymóg można odnieść do dwu storn tej samej sekwencji gospodarowania: należy uzyskiwać 

największe korzyści z zasobów, jakimi społeczeństwo dysponuje, bądź należy dążyć do 

uzyskiwania danych korzyści przy najmniejszym zużyciu dostępnych zasobów. Stosowanie 

kryteriów ekonomicznych wzbudza wiele kontrowersji związanych s delikatną sprawą, jaką 

jest ingerowanie poprzez alokację środków na wybrane sfery działalności w sprawy życia i 

zdrowia człowieka. Wiąże się z tym szereg problemów natury etycznej. Ograniczone zasoby 

mogą być zastosowane w sposób alternatywny – każde z tych zastosowań prowadzi do 

rezygnacji z uzyskania korzyści wynikających z wykorzystania ich w inny sposób. W znaczeniu 

ekonomicznym koszt zastosowania danej jednostki zasobów równa się zatem korzyści, którą 

można byłoby uzyskać w wyniku najbardziej trafnego zastosowania tej jednostki zasobów.  



 

Techniczne spojrzenie na otaczający nas świat 

 

Na osobne omówienie zasługuje System Spłukiwania Wodą 

zawartości wgłębienia kloacznego. 

Nad każdym sedesem umieszczony jest Zbiornik Metalowy o 

wymiarach 6x9, pokryty minią. Do każdego Zbiornika z lewej jego 

strony przymocowane jest ruchome Ramię-Dzwignia, której część 

wystająca na zewnątrz zaopatrzona jest w Pętlę. Ramię wspiera 

się na Osi umieszczonej na 2/5 długości Ramienia, mierząc od 

strony Pętli. Do Końca znajdującego się natomiast wewnątrz 

Zbiornika przymocowany jest Pływak-Wentyl, który w Momencie 

Wyjściowym opiera się na krawędzi. W ten sposób Pływak-Wentyl 

uniemożliwia napływającej wodzie dostanie się do światła Rury. 

Zarówno Rura jak i Pływak posiadają Uszczelki koloru czerwonej 

gumy, z której są zresztą wykonane. Do Zbiornika doprowadzona 

jest woda Otworem. W momencie, kiedy zbiornik napełniony jest 

wodą, Pływak-Wentyl uszczelnia wlot Rury znajdujący się na 

samym Dnie, jak również spełnia funkcję zaworu bezpieczeństwa 

przed napływem nadmiaru wód. Od góry Zbiornik nakryty jest 

wieczkiem, które uniemożliwia przedostanie się Drobnych 

Zanieczyszczeń do wewnątrz. 

Do Dźwigni – biorąc pod uwagę część wystającą na zewnątrz – 

przymocowany jest sznurek, którego Początek związano 

nierozerwalnie z Pętlą, zaś Koniec zespolony jest ściśle z 

Witką mieszczącą się w górnej części Uchwytu Porcelanowego.  

Położenie części i urządzeń w chwili pociągnięcia za Uchwyt: 

Naprężony sznurek pociąga Dźwignię, zewnętrzna część Dźwigni 

opuszczona ku dołowi. Ramię naciska Oś w stopniu znacznie 

wyższym niżby się to mogło wydawać na pierwszy Rzut Oka, 

wewnętrzna część Dźwigni uniesiona bezradnym gestem w górę. 

Pływak dolną swą częścią odsłania Otwór, woda swobodnie spływa 

wewnątrz, porywa ekskrementy i dwa prostokąty nieaktualnych 

gazet, znika wraz zawartością w głębi syfonu, słychać bulgot 

przybierający z wolna na sile, który całkowicie zagłusza 

bzykanie co większych much. 
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