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__wydział mechaniczny

__ International Journal  
of Applied Mechanics  
and Engineering

23  grudnia  2015  r.  na  podstawie 
§ 14 ust. 2 rozporządzenia ministra 
Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 
13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów 
i  trybu  przyznawania  kategorii  na-
ukowej jednostkom naukowym (dz. 
U.  z  2014  r.  poz.  1126)  ogłoszono 
wykaz  czasopism  naukowych  wraz 
z liczbą punktów przyznawanych za 
publikację w tych czasopismach.

Z radością pragnę poinformować, że kwartalnik Inter-
national Journal of Applied Mechanics and Engineering 
uzyskał 15 punktów na liście B. Jest to najwyższa możli-
wa ilość punktów na tej liście.
Periodyk jest redagowany przez Redakcję umiejscowioną 

na wydziale mechanicznym Uniwersytetu zielonogórskiego, 
przy czynnym udziale Rady Redakcyjnej liczącej 59 wybit-
nych specjalistów, w tym 41 z zagranicy. Redaktorem na-
czelnym jest profesor edward walicki.
aby ułatwić kontakt autorów prac z Redakcją, od  roku 

2001 istnieją jej 2 zagraniczne filie, które znajdują się w 
Texas a&m University w college Station (USa) oraz w The 
Hong Kong Polytechnic University w Hong Kongu (chiny).
w ośrodkach  tych  redaktorami  regionalnymi  są wybitni 

profesorowie o światowej sławie: w USa profesor K.R. Ra-
jagopal, natomiast w chinach profesor Siu-Lai chan.

Kwartalnik  jest  periodykiem  stawiającym  sobie  za  cel 
publikowanie  oryginalnych  prac  o  wysokim  poziomie  na-
ukowym. Prace publikowane w kwartalniku obejmują za-
równo zagadnienia podstawowe w nauce, jak ich zastoso-
wania w praktyce inżynierskiej. Periodyk obejmuje nastę-
pujące dziedziny:
__sprężystość,
__hydrodynamika,
__plastyczność,
__przepływy mHd,
__drgania,
__dynamika gazów,
__mechanika struktur,
__reologia,
__mechatronika,
__termodynamika,
__płyty i powłoki,
__trybologia.
w ostatnich latach zaszły zmiany w sposobie wydawania 

kwartalnika iJame. od 2013 r., na mocy podpisanego poro-
zumienia między Redakcją i firmą wydawniczą deGruyter, 
periodyk jest publikowany – obok formy „papierowej” – w 
formie elektronicznej na platformie, pod adresem http://
www.degruyter.com/view/j/ijame . dzięki  temu kwartal-
nik został zgłoszony do nowych baz indeksujących.
Pod koniec  roku 2015 kwartalnik  został umieszczony w 

bardzo liczącej się europejskiej bazie Scopus i mamy na-
dzieję,  że  kolejnym krokiem będzie pozytywna aplikacja 
do Thomson Reuters (tzw. lista filadelfijska)

Katarzyna Petrów-Napieralska
Redaktor techniczny IJAME

__wydział nauk biologicznych

__ NOC BIOLOGÓW 2016

wydarzenie  ph.  Noc  Biologów  2016  miało  miejsce  15 
stycznia. Była to już piąta edycja Nocy i z okazji tego ma-
łego  jubileuszu  warto  przypomnieć,  że  ta  impreza  jest 
ogólnopolskim  świętem  biologii,  w  którym wydział  Nauk 
Biologicznych  Uniwersytetu  zielonogórskiego  uczestniczy 
od samego początku. w tym roku, oprócz wydziałów o pro-
filu  biologicznym  polskich  uniwersytetów,  do Nocy  Biolo-
gów włączyły się również inne instytucje: instytut Genetyki 
PaN w Poznaniu, instytut Systematyki i ewolucji zwierząt 
w Krakowie, ogrody botaniczne w Lublinie, Poznaniu i zie-
lonej Górze oraz, po raz pierwszy, centrum Nauki Keplera-
-centrum  Przyrodnicze w  zielonej  Górze  (www.nocbiolo-
gow.pl).
w  tym  roku wydział  Nauk  Biologicznych  zaproponował 

uczestnikom  zajęcia  laboratoryjne,  warsztaty  i  pokazy  
w czterech blokach tematycznych: 
1. Botanika systematyczna, ekologia i fizjologia roślin,
2. zoologia systematyczna, ekologia i fizjologia zwierząt,
3. mikrobiologia i biologia molekularna
4. Pogranicze biologii, chemii i fizyki”. 

Grupa  zatytułowana  Botanika systematyczna, ekologia 
i fizjologia roślin  obejmowała  laboratoria:  Świat glonów  
i Czym stresują się rośliny? oraz warsztaty Co skrywa galas? 
i Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy liściaste 
rosnące wokół nas? z kolei Zoologia systematyczna, ekolo-
gia i fizjologia zwierząt obejmowała zajęcia laboratoryjne 
Krwawa noc, warsztaty Tajemnice kraniometrii i Chatka dla 
Puchatka, czyli zbuduj domek dla zwierzaka oraz warszta-
ty połączone z pokazem Sowy – nocni łowcy. Mikrobiolo-
gia i biologia molekularna zawierała zajęcia laboratoryjne 
Dobre, złe i ulepszone bakterie  oraz  Jak powstaje mysz 
transgeniczna? Po raz pierwszy w historii Nocy Biologów na 

wydziale Nauk Biologicznych Uz zaproponowano tematykę 
z Pogranicza biologii, chemii i fizyki – pokazy i warsztaty 
Magia to... czy chemia?, Obrazy malowane światłem oraz 
Biologia to, czy już plastyka? Ten ostatni projekt był reali-
zowany przez ogród Botaniczny stowarzyszony z wNB Uz.
celem  projektu  Świat glonów  było  przedstawienie  bu-

dowy,  fizjologii  i  środowiska  życia  glonów.  Na  planszach 
przedstawiono przykładowe glony, ich rozmieszczenie pio-
nowe w zbiornikach wodnych oraz  szczegóły  ich budowy,  
a uczestnicy pokazu przeprowadzili obserwacje mikrosko-
powe. Na siedmiu stanowiskach przygotowano sprzęt mi-
kroskopowy,  materiał  biologiczny  i  zestawy  eksperymen-
talne. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali preparaty 
mikroskopowe z założonej wcześniej hodowli glonów i po-
dejmowali  próby  ich  przyporządkowania  do  określonego 
taksonu,  przy pomocy  tablic  pomocniczych.  Przy  każdym 
stanowisku było miejsce dla dwóch uczestników. Koordy-
natorką projektu była dr Krystyna walińska, a pomagały jej 
doktorantki wNB – mgr magdalena wieczorek i mgr marta 
choptiany, studentki kierunku biologia – izabela Horowska, 
Patrycja  marcinkowska,  Patrycja  Nakonieczna  oraz  stu-
dentka kierunku fizyka medyczna – marta Gajewska.

Co skrywa galas?  –  celem  tych  warsztatów  było  zapo-
znanie  uczestników  ze  zjawiskiem  powstawania  wyrośli 
roślinnych  wywoływanych  przez  owady  tworzące  galasy. 
Przebieg zajęć obejmował krótkie wprowadzenie w posta-
ci prezentacji multimedialnej i zapoznanie się z kolekcją 
galasów, sporządzoną przez prowadzącego, dr. hab. prof. 
nadzw.  mariana  Giertycha.  Następnie  uczestnicy  samo-
dzielnie wykonywali preparaty makroskopowe galasów.
zajęcia  laboratoryjne  zatytułowane  Czym stresują się 

rośliny?  pozwalały  zapoznać  się  ze  specyficznymi  reak-
cjami roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska. 
Każdy uczestnik wykonał doświadczenia dotyczące wpływu 
wybranych  czynników  stresowych  na  kiełkowanie  i  roz-
wój  roślin  –  obserwował  wyniki  wpływu  wybranych  stre-
sów  abiotycznych:  stresu  osmotycznego  po  zastosowaniu  
1  proc.  roztworu  soli  kuchennej  Nacl,  stresu  świetlnego  
w wyniku  zaciemnienia,  stresu  termicznego  po  inkubacji  
w  temperaturach  40˚c  i  5˚c,  stresu  związanego  z  obec-
nością pestycydów i metali ciężkich (ołowiu i kadmu) oraz 
stresów  biotycznych,  wynikających  z  obecności  szkodni-
ków  roślin  – mszyc  i  czerwców.  Uczestnik mógł  dokonać 
obserwacji  żerowania  szkodników  z  użyciem  mikroskopu 
stereoskopowego  oraz  sprzętu  ePG  do  elektronicznej  re-
jestracji żerowania owadów, także na własnych, przynie-
sionych z domu, zainfekowanych roślinach. do dyspozycji 
uczestników  były  rośliny,  nasiona,  sprzęt  laboratoryjny 
(ePG, binokulary, suszarka), szkło laboratoryjne, odczynni-
ki i materiały pomocnicze (instrukcje, karty pracy). zaję-
cia laboratoryjne przygotowały i prowadziły dr Katarzyna 
dancewicz, doktorantki wNB mgr marlena Paprocka i mgr 
Katarzyna Stec oraz studentka lic. Katarzyna Kempka.
warsztaty Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krze-

wy liściaste rosnące wokół nas? przygotowali  i prowadzili 
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz iszkuło oraz doktorant wNB 
mgr wojciech mandryk. Podczas tych zajęć uczestnicy za-
poznawali się z cechami budowy drzew i krzewów pozwa-
lającymi na określenie przynależności systematycznej. do 
dyspozycji uczestnika były żywe pędy drzew i krzewów li-
ściastych oraz specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz, 
w  którym  opisano  charakterystyczne  proste  i  zawsze wi-
doczne cechy, które pozwalają na zaklasyfikowanie drzew 

do  gatunków  i  rodzajów.  Klucz  zaopatrzony  był  również  
w zdjęcia. Prowadzący liczą, że po zajęciach każdy uczest-
nik będzie potrafił odróżnić zdecydowaną większość drzew 
i krzewów liściastych pospolicie występujących w naszych 
lasach, parkach i ogrodach.
zajęcia  Tajemnice kraniometrii  były  niepowtarzalną 

okazją, żeby poznać tajniki budowy czaszki ssaków. Ponie-
waż każdy ssak ma specyficznie zbudowaną czaszkę, anali-
za kształtu i położenia poszczególnych kości oraz uzębienia 
pozwala na oznaczenie gatunku oraz poznanie wielu aspek-
tów jego biologii. Typ uzębienia mówi nam jaki pokarm pre-
feruje zwierzę. dowiadujemy się, czy jest spokojnym we-
getarianinem, czy też drapieżnikiem gustującym w diecie 
mięsnej. Jak to się dzieje, że siekacze bobrów rosną przez 
całe życie gryzonia, a łamacze wilka radzą sobie z najgrub-
szą kością? dlaczego sarna nie ma siekaczy w górnej szczę-
ce? Po co królikowi podwójne siekacze? Skąd się biorą po-
roża jeleniowatych i rogi owiec? Po krótkim wprowadzeniu 
teoretycznym,  uczestnicy  zapoznali  się  z  ogólną  budową 
czaszki oraz cechami pomocnymi w oznaczaniu gatunków, 
następnie oznaczali gatunki przy użyciu specjalistycznych 
kluczy oraz analizowali uzębienie w celu poznania sposobu 
i rodzaju zjadanego pokarmu. Projekt przygotowali i zre-
alizowali: dr inż. agnieszka ważna, dr inż. Jan cichocki, dr 
elżbieta Roland, doktorantka wNB mgr adrianna Kościelska 
oraz prof. dr hab. Grzegorz Gabryś.

Sowy – nocni łowcy to projekt, którego celem było przed-
stawienie  wiadomości  z  zakresu  ewolucji  i  przystosowań 
anatomicznych  jakie  wykształciły  sowy  do  bycia  perfek-
cyjnymi  drapieżnikami.  zajęcia  obejmowały  zagadnienia 
dotyczące  biologii  życia  sów,  środowiska  występowania, 
zagrożeń i ochrony tych gatunków sów, które możemy spo-
tkać w Polsce. Prezentacja multimedialna, która towarzy-
szyła zajęciom warsztatowym zawierała wizerunki  i głosy 
sów występujących w Polsce. warsztaty przygotowali i pro-
wadzili dr marcin Bocheński i dr olaf ciebiera oraz dokto-
ranci: mgr ewa Burda, mgr Karolina chosińska, mgr damian 
markulak,  mgr  andżelina  Łopińska, mgr Natalia Janczycka  
i student arkadiusz Stamm.

Chatka dla Puchatka  to  projekt,  w  którym  uczestnicy 
samodzielnie  budowali  schronienia  dla  dzikich  zwierząt,  
z wcześniej przygotowanych zestawów. Sam etap tworze-
nia  sztucznych  schronień  był  poprzedzony  pogadanką  na 
temat  zwierząt  zamieszkujących  budowane  schronienia. 
Finalną  częścią  warsztatów  było  tworzenie  sztucznych 
schronień dla nietoperzy, popielic, pszczół  samotnic oraz 
ich  dekorowanie.  celem  projektu  było  przybliżenie mło-
dym słuchaczom problemu utraty siedlisk przez wiele ga-
tunków zwierząt  i  jednoczesne wskazanie metod czynnej 
ochrony  zagrożonych  gatunków.  Realizatorami  projektu 
byli  doktoranci wNB: mgr marcin warchałowski, mgr ad-
rianna Kościelska i mgr anna Bator oraz student kierunku 
ochrona środowiska ze specjalnością ochrona zasobów na-
turalnych - Tomasz Szóstak.
Podczas Krwawej nocy prowadzący przekazali uczestni-

kom  podstawowe  informacje  o  zasadach  bezpieczeństwa 
podczas pracy z krwią oraz zaprezentowali metody wyko-
nywania morfologii  krwi  psa,  kota  i  ryby  –  jak  robiło  się 
to  dawniej,  a  jak  dziś.  Ponadto,  uczestnicy  dowiedzieli 
się jak ocenić wyniki – normy oraz przyczyny wystąpienia 
wartości nieprawidłowych. odważni mogli wykonać rozmaz 
krwi, wykonać barwienie metodą Hema Stain, zanalizować 
wyniki oraz różnicować krwinki: erytrocyty, limfocyty, gra-


