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Latem tego roku Koło PTTK nr 116
przy PG zorganizowało wycieczkę

autokarową do Turcji (2.08–25.08.2007).
Pierwszy nocleg mieliśmy w Cieszynie.
Następnie przez Czechy i Słowację poje−
chaliśmy do Makó (Węgry). Tu czekała
nas nie lada atrakcja – dwugodzinna ką−
piel w basenie z gorącą wodą siarczaną.
Kolejny etap obejmował wielogodzinny
przejazd przez malowniczą Transylwanię.
Nocowaliśmy już w Russe (Bułgaria) – w
ośrodku o wdzięcznej nazwie „Raj”. Wie−
czorem następnego dnia byliśmy już w
tureckim Edirne, czyli dawnym Adriano−
polu.

Miasto to założył cesarz rzymski Ha−
drian (II w.), stąd jego grecka nazwa Ha−
drianopolis. W 378 r. Goci rozgromili tu
armię rzymską i zabili cesarza Walensa. W
okresie bizantyjskim Adrianopol był sto−
licą prowincji Macedonia. W 1361 r. mia−
sto zdobyli Turcy Osmańscy i nazwali je
Edirne. Od 1365 r. – aż do zdobycia Kon−
stantynopola (1453) – było ono stolicą ich
państwa. W 1920 r. Adrianopol zajęli Gre−
cy, ale w 1923 wrócił on do Turcji.

W Edirne zwiedziliśmy dwa meczety:
Selimiye Cami (Meczet Selima) i Eski
Cami (Stary Meczet). Ten pierwszy ma
bogaty wystrój, ten drugi ozdobiony jest
tylko wielkimi inskrypcjami z Koranu.

Selimiye Camii to najwspanialsze dzie−
ło Mimara Sinana (1489–1588), najwybit−
niejszego tureckiego architekta czasów
osmańskich. Meczet był budowany w la−
tach 1568–1574 dla sułtana Selima II
(1566–1574). Jest mniejszy od wcześniej−
szego (1557 r.), potężnego meczetu Süley−
maniye w Stambule, zaprojektowanego
również przez Sinana, ale bardziej eleganc−
ki i harmonijny. Odznacza się precyzyjną
symetrią – ogromną kopułę o średnicy 31,5
m (szerszą o kilka centymetrów niż kopuła
stambulskiej bazyliki Hagia Sophia) pod−
trzymuje osiem kolumn, łuków i przypór.
Dzięki wielkim oknom to miejsce modli−
twy jest przewiewne i jasne. Niezwykle
bogate wnętrze meczetu zawiera m.in. de−
likatnie rzeźbioną marmurową ambonę
(minber) oraz niezwykłe ozdoby z fajansu
wewnątrz i wokół mihrabu, czyli niszy
wskazującej kierunek Mekki. Cztery wy−
smukłe (71 m) minarety, z trzema galeria−
mi na każdym, potęgują wrażenie ogromu.

W meczecie tym spotkaliśmy kilkulet−
niego chlopca w złotym stroju (długie
spodnie, kaftanik, czapeczka z okrągłym
denkiem i wysokim otokiem). W ręku miał
laseczkę, też złotą i dziwnie zakończoną.
Okazało się, że przyjechał z Niemiec. Róża,
znająca dobrze niemiecki, dowiedziała się
od jego dziadków, że ich wnuk przygoto−

wywał się do ... obrzezania. Przedtem mu−
siał w tym specjalnym stroju odwiedzić w
towarzystwie rodziny kilka meczetów.

Po nocy spędzonej na campingu ruszy−
liśmy w podróż do Kapadocji (810 km, naj−
dłuższy etap naszej wycieczki). Na krótko
przed zmierzchem zatrzymaliśmy się nad
wyschniętym obszarem słonego jeziora
(Tuz Gölü), by pochodzić po grudkach soli
i obejrzeć cudowny zachód słońca. Późnym
wieczorem byliśmy na campingu w pobli−
zu Üçhisar.

Powierzchnia tej anatolijskiej krainy, jaką
jest Kapadocja, została ukształtowana przez
działania sejsmiczne. Tereny te znane są
przede wszystkim z charakterystycznych,
tworzących księżycowy krajobraz, form tu−
fowych oraz z domów i kościołów wyku−
tych w tufowych skałach. Pierwszego dnia
zwiedzania Kapadocji mieliśmy okazję zo−
baczyć kamienne ‘grzybowisko’ w Zelve.
Fantastyczne ‘grzyby’ i inne, równie urokli−
we tutejsze formy są tworem przyrody. Naj−
pierw wulkany zasypały całą okolicę pyłem
powulkanicznym oraz bryłami twardej ska−
ły. Z czasem pyły pod wpływem warunków
atmosferycznych scaliły się i pozamieniały
w tuf powulkaniczny. Deszcze i wiatry wy−
mywały miękki tuf spod twardych głazów,
co doprowadziło do tworzenia podziwia−
nych przez turystów form.

Aż do średniowiecza Kapadocja była re−
jonem prężnie rozwijającego się chrześci−
jaństwa. Tu powstały również jedne z
pierwszych klasztorów. Już od IV w. pu−
stelnicy drążyli w skałach swoje cele. W
1907 r. francuski duchowny G. de Jerpha−
nion odkrył Dolinę Göreme, w której zna−
lazł blisko 350 kościołów z czasów bizan−
tyjskich, wykutych w skale tufowej. Dziś
tworzą one Park Narodowy Göreme, wpi−
sany w 1985 r. na Listę Światowego Dzie−
dzictwa Ludzkości UNESCO, licznie od−
wiedzany przez rzesze turystów (wstęp 10
lir). Są to przede wszystkim małe kościoły
(na kilkadziesiąt osób) ze stropami kopu−
łowymi, zdobione freskami (zob. <http://
www.pbase.com/>), z których najstarsze
pochodzą z IX w. Do najważniejszych za−
bytków należą: Kościół św. Barbary, Ko−
ściół Wężowy i Kościół Ciemny.

Ten pierwszy pochodzi prawdopodobnie
z VIII w., a na jego ścianach zachowały się
prymitywne freski z ochry, które mogły być
namalowane wkrótce po I ikonoklazmie
(730–787), czyli sporze o obrazy. Cesarz
Leon III Izauryjczyk (panował 717–741) w
730 r. zakazał czczenia ikon Chrystusa,
Dziewicy Maryi i świętych, a także nakazał
zniszczenie istniejących wizerunków.
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Kościół Wężowy pochodzi z XI w., a w
jego centralnym miejscu znajduje się po−
stać Chrystusa i fundatora świątyni (w po−
staci dziecka). Inne freski przedstawiają
m.in. św. Tomasza, św. Bazylego i św. Je−
rzego zabijającego węża (stąd nazwa ko−
ścioła). Również z XI w. pochodzi Kościół
Ciemny, do którego wstęp jest oddzielnie
płatny (5 lir). Jego freski (m.in. Ostatnia
Wieczerza i ukrzyżowanie Jezusa, a także
portrety ewangelistów) zachowały niezwy−
kle żywe barwy, gdyż światło dzienne do−
cierało tu jedynie przez małe drzwi wejścio−
we. Najmniejszą świątynią jest Kościół
Jabłkowy, również z XI w., wykuty na pla−
nie krzyża z centralną kopułą podtrzymy−
waną filarami i stosunkowo dobrze zacho−
wanymi freskami. W części klasztorów w
Göreme znajdują się wyciosane w skale
ogromne stoły z ławami, mogące pomie−
ścić kilkudziesięciu mnichów.

W drodze powrotnej przystanek w
Ürgüp, gdzie za 3 liry chętni i wytrwali
mogli wejść na tutejszą twierdzę. Wieczo−
rem impreza w tureckiej restauracji (15
euro, tylko zimne zakąski), gdzie główną
atrakcją był występ zespołu folklorystycz−
nego, prezentującego m.in. taniec brzucha.

Następnego dnia pojechaliśmy do Kay−
makli, by zwiedzić wykute w wulkanicz−
nym tufie olbrzymie, mające 7 kondygna−
cji, podziemne miasto. Mogło ono pomie−
ścić około 15 tys. mieszkańców i było wy−
korzystywane od czasów starożytnych. Od
VII do IX w. stanowiło schronienie przed
Arabami, a w XIII w. – przed Mongołami.
Przeciskaliśmy się wąskimi korytarzami,

podziwiając pomysłowość budowniczych,
którzy zadbali o różne takie „szczegóły”,
jak np. wentylacja czy zaopatrzenie w
wodę.

Następną atrakcją był wąwóz Ihlara, wy−
cięty głęboko (ok. 100 m) w skalistym te−
renie w wyniku ruchów tektonicznych.
Wzdłuż płynącej w nim rzeczki Melendiz
Suyu na kilkunastokilometrowym odcinku
znajduje się 14 klasztorów i kościołów skal−
nych z czasów bizantyjskich. Zachowały
się ślady płaskorzeźb i fresków – motywy
geometryczne, fragmenty biblijnych scen,
święci. Dominujące kolory: ochra, czer−
wień i błękit.

Wczesnym rankiem 9 sierpnia zwinęli−
śmy namioty, by udać się w drogę na płd.
zachód (etap 760 km). Po drodze postój w
mieście Konya (staroż. Ikonium), dawnej
stolicy seldżuckiego sułtanatu Rum.
Główną atrakcją jest tu Muzeum Moham−
mada Rumiego (1207–1273), znanego jako
Mevlana (‘Nasz Mistrz’), wielkiego turec−
kiego myśliciela, poety i mistyka, założy−
ciela Zakonu Tańczących Derwiszów. W
czterech dużych salach znajdują się: 1) gro−
by świątobliwych derwiszów, 2) grobowiec
Mevlany – cel pielgrzymki pobożnych Tur−
ków, 3) elementy kultu: naczynia, suknie
derwiszów, modlitewniki, 4) różne wyda−
nia Koranu i relikwie, w tym włos Maho−
meta, przechowywany w specjalnej szka−
tułce. Budynek muzeum jest obok mecze−
tu zbudowanego za panowania Selima II
przez Sinana. Dziedziniec okala niski bu−
dynek z pasażem, gdzie znajdowały się cele
derwiszów. W niektórych odtworzono wy−

strój wnętrz wraz z postaciami ich miesz−
kańców.

Mevlana wierzył, że wszyscy ludzie po−
winni poszukiwać Boga. Ci, którzy nazy−
wają siebie niewierzącymi, są jedynie nie−
świadomymi poszukiwaczami; ci zaś, któ−
rzy uważają siebie za wierzących, są świa−
domi swoich poszukiwań. Nie jest istotne,
że poszukujący wybierają tyle odmiennych
ścieżek, wszak przeznaczeniem wszyst−
kich, z racji Pierwotnego Przymierza, jest
Bóg. Boga nie można odnaleźć za pomocą
rozumu. Prowadzi do Niego miłość: „Sło−
wa pomagają nam zrozumieć, ale niewy−
słowiona miłość jest najlepszym oświece−
niem. Intelekt próbujący wyjaśnić miłość
staje się niczym osioł, który ugrzązł w bło−
cie. Miłość zrozumieć można tylko miło−
ścią. (...) Dowodem na słońce jest samo
słońce. Jeśli wymagasz dowodu, wystar−
czy, że się od słońca odwrócisz” <http://
www.sufischool.org/mevlana.htm>.

Wieczorem byliśmy na nadmorskim
campingu (Çubucak), bardzo zatłoczonym,
bo zjeżdżają się tu Turcy złaknieni ciepłej,
śródziemnomorskiej wody. Przywożą ze
sobą lodówki, telewizory i inne sprzęty. W
pobliżu jest targ, gdzie co rano turyści za−
opatrują się w owoce i inne płody ziemi.
Dużym powodzeniem cieszą się też duże
naleśniki oraz miód migdałowy.

Następnego dnia zażywaliśmy wspania−
łych kąpieli, a pod wieczór udaliśmy się do
pobliskiego nadmorskiego kurortu Marma−
ris na riwierze tureckiej, pełnego banków,
kantorów, restauracji, barów, dyskotek,
sklepów i bazarów. Miasto, senne i leniwe
w ciągu dnia, budzi się nocą, tętniąc mu−
zyką i wakacyjną atmosferą. W starożyt−
ności nazywało się Physkos (zał. w VI w.
p.n.e.); w średniowieczu kontrolę nad nim
sprawował Rycerski Zakon Szpitalników
św. Jana z Jerozolimy, mający swą bazę na
Rodos; w 1522 r. Sulejman Wspaniały zdo−
był je dla imperium ottomańskiego.

Miasto otulone jest zielonymi wzgórza−
mi, które w wielu miejscach niemal piono−
wo schodzą do morza, tworząc niezapo−
mniane krajobrazy. Zatoka lśni czystą, tur−
kusową tonią morza, a tutejszy port jach−
towy jest największy w całej Turcji. Na
nadmorskim bulwarze stoi duży pomnik
założyciela i pierwszego prezydenta Repu−
bliki Tureckiej (Türkiye Cumhuriyeti),
Mustafy Kemala (1881–1938), który przy−
brał sobie nazwisko Atatürk, czyli „Ojciec
Turków”. W 45 minut można stąd dopły−
nąć na grecką wyspę Rodos. Na odległym
o 75 km krańcu półwyspu Datça Morze
Egejskie łączy się z Morzem Śródziemnym.Wąwóz Ihlara                                                                                             Fot. Stefan Zabieglik
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W sobotę 11 sierpnia czekała nas nie
lada atrakcja – rejs statkiem wycieczkowym
po Zatoce Marmaris. Przeszliśmy też
„chrzest morski” w postaci kubła wody
wylewanej przez szypra statku na tych, któ−
rzy byli w Turcji po raz pierwszy. Wielką
frajdą były kąpiele podczas postojów, któ−
rych mieliśmy kilka. Jedna z nich odbywa−
ła się na tzw. zielonym jeziorze, gdzie woda
rzeczywiście jest zielona. Obejrzeliśmy też
„akwarium”, czyli zatoczkę położoną u
podnóża skalistego, wchodzącego głęboko
w morze zbocza. Na podwodnych skałkach
pełno jest tu morskich roślin, w zagłębie−
niach chowają się jeżowce, wszędzie pły−
wają kolorowe rybki.

W niedzielę udaliśmy się do małej wio−
ski rybackiej Dalyan, położonej na wschod−
nim brzegu rzeki o tej samej nazwie, ok.
90 km od Marmaris i ok. 30 km od mię−
dzynarodowego portu lotniczego w Dala−
manie. Dalyan ma zaledwie 4 tys. miesz−
kańców, lecz w sezonie turystycznym licz−
ba ta zwiększa się kilkunastokrotnie. Pły−
nąc łodzią po rzece, mieliśmy okazję oglą−
dać wiele starożytnych pamiątek, jak np.
grobowce likilijskie w Kaunos (malowni−
czo wkomponowane w urwiste skały),
mury Akropolis, teatr z II w. p.n.e. dla 1,5
tys. widzów, ruiny czterech antycznych
świątyń oraz bazyliki bizantyjskiej z V–
VIII w. Płynęliśmy zaś na słynną plażę Iz−
tuzu (dł. 6 km), oblewaną ciepłymi falami
Morza Śródziemnego; tu składają jaja żół−
wie morskie Caretta. Cały ten rejon należy
do parku krajobrazowego, chronionego od
1988 r. W trosce o zachowanie ekosyste−
mu zabroniono tutaj budowania wszelkich
obiektów; hotele znajdują się ok. 10–12 km
od morza, a transfer na plażę odbywa się
najczęściej łodziami. Rzeka wije się wśród
wysepek pełnych bujnej roślinności.

Równie atrakcyjnym punktem progra−
mu wycieczki do Dalyanu były kąpiele
błotne w pobliżu jeziora Koycegiz. Sma−
rowaliśmy całe ciało błotem, gdyż działa
ono korzystnie na skórę. Zażyliśmy też ką−
pieli termalnych (40oC) w wodach zawie−
rających różne składniki mineralne i dzia−
łających leczniczo na wiele chorób.

Wieczorami na naszym campingu odby−
wały się śpiewy, które przyciągały miejsco−
wych Turków, skorych do zawierania zna−
jomości.

Rankiem 14 sierpnia udaliśmy się na
północ. Celem był camping Pamuçak, nie−
daleko starożytnego Efezu, ale po drodze
zatrzymaliśmy się w Pamukkale, które sły−
nie z wapiennych osadów powstałych na
zboczu góry Cökelez, naniesionych przez

wypływającą z gorących źródeł wodę, bo−
gatą w związki wapnia i dwutlenku węgla.
Osady węglanu wapnia układają się tu w
malownicze nacieki i stalaktyty. Pamukkale
położone jest na linii pęknięcia skorupy
ziemskiej. Lecznicze właściwości tutej−
szych źródeł znane były już w starożytno−
ści. Na tych terenach oddawano cześć
Asklepiosowi, Hygei i Apollinowi. Powy−
żej wapiennych tarasów Pamukkale król
Pergamonu Eumenes II założył w II w.
p.n.e. miasto−uzdrowisko Hierapolis (od
imienia Hiery, żony Telefosa, króla Myzji,
któremu oddawano w Pergamonie cześć
jako herosowi i legendarnemu założycie−
lowi). Od 133 r. p.n.e. przeszło ono pod
panowanie Rzymian. Odbudowane po
dwóch wielkich trzęsieniach ziemi (17 r.
p.n.e. i 60 r.), swój złoty okres przeżywało
za Septymiusza Sewera i Karakalli. Kolej−
ne trzęsienie w 1354 r. położyło kres jego
historii. Pod koniec XIX w. zaczęto badać
ruiny Hierapolis (w 1887 r. C. Humann od−
krył ołtarz pergamoński). Od 1957 r. wy−
kopaliska prowadzą archeolodzy włoscy, w
1973 zapoczątkowali oni odbudowę mia−
sta. Odnalezione przez nich zabytki, głów−
nie z okresu rzymskiego i wczesnochrze−
ścijańskiego, są eksponowane w miejsco−
wym muzeum. W 1988 r. Hierapolis i Pa−
mukkale zostały wpisane na listę świato−
wego dziedzictwa UNESCO. Na terenie
Hierapolis zachowały się m.in.: pozostało−
ści Wielkich Łaźni z II w., główna ulica
miasta z czasów Domicjana (z bramą jego
imienia), ruiny świątyni Apollina z III w.,
Basen Kleopatry z wodą termalną i zato−
pionymi w niej antycznymi kolumnami (z
płatnym wejściem, na terenie jedynego tu
motelu), dobrze zachowany teatr z czasów
rzymskich (zbudowany za Hadriana, prze−
budowany za Septymiusza Sewera) z wi−
downią wkomponowaną w zbocze góry,
trzy nekropolie z różnymi typami grobow−
ców, a także ruiny kilku kościołów.

Zwiedzanie Pamukkale i ruin Hierapo−
lis dbywało się w upalne południe (440C),
a na niebie nie było ani jednej chmurki. Pod
wieczór byliśmy już na campingu Pamuçak,
oddalonym o kilka kilometrów od miasta
Selçuk.

Następnego dnia pojechaliśmy do Dom−
ku Matki Boskiej (tur. Maryem Ana Evi),
położonego na  Górze Słowika (450 m
n.p.m.), 7 km od Selçuku. Droga wije się
stromą serpentyną, a podczas jazdy podzi−
wiać można panoramę okolicy. Według tra−
dycji chrześcijańskiej, a także muzułmań−
skiej – choć przez niektórych chrześcijan
kwestionowanej – tu wraz z ewangelistą

św. Janem spędziła ostatnie lata swego
ziemskiego żywota matka Jezusa. Faktem
jest, że w Efezie był w V w. kościół po−
święcony Maryi, a do dziś zachowały się
ruiny Bazyliki św. Jana. Ale dopiero opu−
blikowanie wizji niemieckiej zakonnicy,
stygmatyczki i wizjonerki Anny Katarzy−
ny Emmerich (1774–1824), doprowadziło
do próby weryfikacji tej tradycji i ustale−
nia miejsca Domu Matki Boskiej. Emme−
rich opisała bowiem szczegółowo, choć
nigdy nie była w Efezie, dom Maryi. W
1892 r. specjalna ekipa badawcza znalazła
ślady (fundamenty) takiej budowli z I w.

Sanktuarium, obejmujące odrestaurowa−
ny w 1951 r. kamienny domek z ołtarzy−
kiem, należy obecnie do Stowarzyszenia na
rzecz Domu Najświętszej Marii Panny, a
opiekują się nim franciszkanie. Choć Ko−
ściół katolicki nie potwierdził oficjalnie au−
tentyczności tego miejsca, odwiedziło je
czterech papieży: Leon XIII (1896), Paweł
VI (1967), Jan Paweł II (1979) i Benedykt
XVI (2006), a Pius XII w 1951 r. nadał
Domowi Matki Boskiej status sanktuarium.
My byliśmy 15 sierpnia, czyli w święto
Wniebowzięcia NMP. Mieliśmy zatem
okazję uczestniczyć w nabożeństwie eku−
menicznym, które zgromadziło licznych
pielgrzymów różnych nacji. Z tutejszego
źródełka nabraliśmy też wody, mającej
ponoć lecznicze właściwości.

Następnego dnia część uczestników wy−
brała się mikrobusem (tur. dolmuş) na zwie−
dzanie pozostałości starożytnych kolonii
jońskich: Prieny, Miletu i Didymy.

Z zachowanych ruin Prieny, leżącej
ongiś na nadmorskim klifie, odtworzyć
można układ tego portowego miasta, wzo−
rowany na planie Aten. W dość dobrym
stanie zachowały się tu zabytki z okresu
hellenistycznego i czasów rzymskich, mię−
dzy innymi: pięć kolumn ze świątyni Ate−
ny; wspaniały teatr; stadion ze 190−me−
trową bieżnią; pozostałości agory, gimna−
zjonu, stoi, budynków rady miejskiej, a tak−
że fundamenty domu, w którym w 334 r.
p.n.e. miał się zatrzymać Aleksander Wiel−
ki. Z Prieny pochodził jeden z siedmiu mę−
drców – Bias (VI/V w. p.n.e.), który na
pytanie, dlaczego nie zabiera swego dobyt−
ku i nie ucieka przed Persami, odpowie−
dział: „Całe moje bogactwo jest w mojej
głowie”. Tu też urodził się i pracował słyn−
ny rzeźbiarz Archelaos (III w. p.n.e.), au−
tor m.in. płaskorzeźby Apoteoza Homera
(British Museum w Londynie).

Dla filozofa Milet jest miejscem szcze−
gólnym. Tu bowiem mieszkał ojciec filo−
zofii – Tales (VII/VI w. p.n.e.), znany
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wszystkim z twierdzenia o ramionach kąta
przeciętych równoległymi, a także jego
dwóch uczniów: Anaksymander i Anaksy−
menes. Dziś ruiny tego wielkiego ongiś
miasta portowego leżą w odległości kilku
kilometrów od morza, za co odpowiada
uchodząca tu do morza rzeka Meander, któ−
ra przez wieki zamulała te tereny. Zacho−
wały się lub odkopano pozostałości wielu
budowli hellenistycznych i rzymskich:
ogromnego teatru (15 tys. widzów), rady
miejskiej, gimnazjonu, świątyń Ateny i
Apollina, łaźni rzymskich Faustyny (żona
cesarza Marka Aureliusza), dwóch agor i
Świętej Bramy, a także pomnika dla uczcze−
nia bitwy pod Akcjum (31 r. p.n.e.).

Ok. 18 km od Miletu leży Didyma, w
której największą atrakcją są ruiny słynnej,
monumentalnej świątyni Apollina o wy−
miarach 116 x 82 m. Wzniesiono ją w VI
w. p.n.e., ale do dziś przetrwały fragmenty
z okresu hellenistycznego i rzymskiego,
kiedy to przebudowywano ją po wcześniej−
szych zniszczeniach. Tu mieściła się słyn−
na w starożytności wyrocznia Apollina,
która w 331 r. p.n.e. ogłosiła Aleksandra
Wielkiego „synem Zeusa”. Jeszcze dziś
podziwiać można ogromne kolumny w sty−
lu jońskim. Milet z Didymą łączyła Święta
Droga, wzdłuż której stały sarkofagi oraz
kamienne lwy i sfinksy.

17 sierpnia zwiedzaliśmy Efez (tur.
Efes), najlepiej zachowane ruiny wielkie−
go starożytnego miasta jońskiego. Tu w VI/
V w. p.n.e. mieszkał Heraklit, autor słyn−
nych słów Panta rei (‘Wszystko płynie’).

Tu znajdowała się słynna świątynia Arte−
midy, uznawana za jeden z siedmiu cudów
świata (110 × 55 m), którą zbudował król
Lidii Krezus w VI w. p.n.e., a podpalił w
356 r. p.n.e. szewc Herostrates, by zyskać
rozgłos. Dziś Efes Pilsen to marka najpo−
pularniejszego w Turcji ... piwa.

W Efezie zachowało się tyle zabytków,
że ich opis zająłby cały numer naszego Pi−
sma. Wiele z nich (m.in. posąg Artemidy,
posążek Priapa z ogromnym penisem czy
głowy Zeusa i Sokratesa) znajduje się w
Muzeum Archeologicznym Efezu w
Selçuku. Tu wymienię tylko kilka z tych,
które oglądać można na terenie stanowią−
cym wielkie muzeum na wolnym powie−
trzu: odeon z II w. (niewielki teatr na ok.
1,5 tys. osób); budynek rady miejskiej (I–
III w.); Ulica Marmurowa z licznymi po−
mnikami i systemem kanalizacyjnym; po−
zostałości Świątyni Domicjana (koniec I
w.); zrekonstruowany łuk Fontanny Pollia
(I w.); Monument Gajusa Memmiusa, bu−
downiczego akweduktu zaopatrującego
Efez w wodę (I w. p.n.e.); Brama Herkule−
sa z reliefami (II w.); relief bogini Nike;
częściowo zrekonstruowana Fontanna Tra−
jana (pocz. II w.); resztki Świątyni Hadria−
na z zachowanymi fryzami (II–IV w.); ter−
my rzymskie (II–IV w.) z posągiem Scho−
lastyki; marmurowe latryny dla mężczyzn
z czasów Wespazjana (wprowadzając po−
datek od publicznych toalet, powiedział:
Pecunia non olet); ruiny domu publiczne−
go (IV w.); płyta chodnikowa na Ulicy
Marmurowej ze swoistą reklamą (lewa sto−
pa i twarz kobiety) tego domu; fragmenty
kolumn świątyni Serapisa (II w.); imponu−
jąca Biblioteka Celsusa (II w.); Brama
Mazeusa i Mitridiusza (I w.); agora han−
dlowa i otaczająca ją stoa (I w.); Wielki
Teatr na ok. 20 tys. widzów, wkompono−
wany w zbocze góry Pion (III w. p.n.e. – I
w. n.e.), dziś miejsce corocznego festiwa−
lu muzycznego.

W samym Selçuku znajdują się: ruiny
Bazyliki św. Jana, ślady po Świątyni Arte−
midy oraz   najcenniejszy zabytek architek−
tury islamskiej – meczet Isa Bey (XIV w.).

Wieczorem pojechaliśmy do pobliskie−
go nadmorskiego kurortu Kuşadasi (‘Pta−
sia wyspa’, od półwyspu w kształcie gło−
wy ptaka), by oglądać i fotografować za−
chód słońca.

Następnego dnia w Selçuku był dzień
targowy – wyśmienita okazja do odwiedze−
nia tureckiego bazaru. Jest to rynek głów−
nie dla miejscowych, a nie dla turystów. Po
powrocie ostatnia okazja, by zażyć kąpieli,
bowiem następnego dnia bierzemy kurs na

północ. Czeka nas ostatni camping na tu−
reckiej ziemi, tym razem w Polonezköy –
dla Polaków: Adampol.

Namioty rozbiliśmy na placu obok ... ko−
ścioła. Stąd dwukrotnie wyruszaliśmy na
zwiedzanie Stambułu, jedynego miasta na
świecie, które leży na dwóch kontynentach.

Dzieje Stambułu sięgają greckiej kolo−
nii Byzantion, założonej w VII w. p.n.e. nad
Bosforem od strony Europy. W 324 r. Kon−
stantyn Wielki zbudował tu miasto Kon−
stantynopol, które uczynił drugą stolicą
swego imperium. Po podziale cesarstwa
(395) było ono stolicą cesarstwa rzymskie−
go wschodniego, zwanego bizantyjskim
(Bizancjum). Słowianie nazywali je Caro−
grodem. Po zdobyciu go przez Turków
(1453) zostało stolicą imperium osmańskie−
go i otrzymało drugą nazwę: Stambuł (tur.
Istanbul, od greckiego is ten poli – ‘do mia−
sta’), która od 1930 r. jest nazwą oficjalną.

Dziś Stambuł to największe miasto Tur−
cji (10 mln mieszkańców) i wielki ośrodek
gospodarczy (ok. 1/4 produkcji całego kra−
ju), siedziba kilkudziesięciu banków i gieł−
dy papierów wartościowych. Tu znajdują
się m.in.: największy port handlowy Tur−
cji, dwa międzynarodowe porty lotnicze,
końcowa stacja kolei europejskiej i począt−
kowa kolei na Bliski Wschód, a także 5
uniwersytetów (najstarszy – Uniwersytet
Stambulski, zał. w 1453). W 2010 r. Stam−
buł będzie Europejską Stolicą Kultury.

Na obejrzenie wszystkich zabytków
Stambułu nie wystarczyłoby dwóch tygo−
dni, a my mieliśmy zaledwie dwa dni i to
niecałe (licząc dojazdy z Adampola). Z ko−
nieczności ograniczyliśmy się zatem do naj−
ważniejszych.

Głównymi punktami naszego zwiedza−
nia były: kościół Mądrości Bożej (gr. Ha−
gia Sofia, tur. Ayasofya, zbud. w VI w., po
1453 meczet, od 1935 muzeum), rezyden−
cja sułtanów (Pałac Topkapi, tur. Topkapi
Sarayi, XV–XIX w.) wraz z obszernym
haremem (zwiedzanie za dodatkową opłatą
10 YTL) i Błękitny Meczet (Sultan Ahmet
Camii, 1609–1616). Pozostałe atrakcje
Stambułu, w tym Wielki Bazar (4,5 tys.
sklepów, restauracji i warsztatów) uczest−
nicy wycieczki „zaliczali” indywidualnie
lub w małych grupkach. Ja wyszedłem z
niego po dwudziestu minutach, czując się
jak Diogenes z Synopy, który będąc na ryn−
ku w Atenach powiedział: „Ileż tu rzeczy,
których nie potrzebuję!”

Adampol leży wśród zalesionych
wzgórz (sosny, graby i kasztanowce) po
azjatyckiej stronie Bosforu, na północny
wschód od Stambułu – 20 km od MorzaArtemida Efeska    Fot. Włodzimierz Babicki
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Czarnego, 15 km od Bosforu. Wieś ta po−
wstała z inicjatywy księcia Adama Czarto−
ryskiego i od jego imienia wzięła swą na−
zwę. Na zakupionych przez księcia tere−
nach osiedlali się polscy emigranci, którzy
musieli opuścić kraj po powstaniu listopa−
dowym. Pierwsze chaty postawiono w
1842 r. Później dołączyli uczestnicy Wio−
sny Ludów (1848–49). Po wojnie krym−
skiej (1853–56) w Adampolu osiedliło się
38 polskich żołnierzy walczących wtedy w
armii sułtańskiej. Byli też uciekinierzy z
niewoli rosyjskiej i jeńcy wykupieni od
Turków (Polacy wcieleni siłą do armii ro−
syjskiej). Pierwsi mieszkańcy zajmowali się
rolnictwem, hodowlą zwierząt oraz leśnic−
twem. W 1938 r. mieszkańcy Adampola
dostali obywatelstwo tureckie.

W latach 60. ubiegłego wieku, w związ−
ku z trudną sytuacją gospodarczą w Turcji,
wielu adampolan wyemigrowało do USA,
Australii, Niemiec i Włoch. Później jednak
sytuacja poprawiła się. Gdy wybudowano
mosty łączące azjatycki i europejski brzeg
Bosforu oraz doprowadzono do wsi asfal−
tową drogę, rozwinęła się turystyka. Miej−
scowi Polacy zaczęli inwestować w hote−
le, pensjonaty i restauracje (m.in. Club
Adampol, Karczma Kriha, Polka Hotel), a
zamożni stambulczycy uczynili Polo−
nezköy celem swych weekendowych lub
urlopowych wypadów. Zaczęli tu osiedlać
się także Turcy.

Wśród dzisiejszych mieszkańców Polo−
nezköy polskie korzenie ma już mniejszość.
Wielu z nich mówi jednak po polsku (kil−
kudziesięciu biegle), kultywuje tradycje i
święta (msze w miejscowym kościele ka−
tolickim pw. Matki Boskiej Częstochow−
skiej odprawia polski ksiądz ze stambul−
skiej parafii św. Antoniego), utrzymuje
kontakty z krajem przodków. Nierzadko
adampolska młodzież studiuje w Polsce. Na
wójtów Polonezköy tradycyjnie wybierani
są Polacy.

4 lipca 1992 r. wieś obchodziła 150–le−
cie powstania, co uczczono m.in. obeli−
skiem z napisem: „Tu w polskiej wsi, daw−
niej zwanej Adampolem, żyli i żyją Pola−
cy” oraz otwarciem Domu Pamięci Cioci
Ryży.

Dom ten zbudował w latach 1881–83
Wincenty Ryży (1852–1927), sybirak–ze−
słaniec, który osiedlił się tu w 1881 r., a w
następnym poślubił Zofię Kępkównę
(1864–1951), córkę jednego z pierwszych
adampolskich osadników. Ostatnią loka−
torką tego domu była ich najmłodsza cór−
ka, Zofia Ryży (1903–1986). Ta żarliwa
patriotka prowadziła w Adampolu polską

bibliotekę, a także uczyła miejscową mło−
dzież języka polskiego i historii. Jej dom, z
zachowanym częściowo wyposażeniem
czterech izb, pełni dziś funkcje muzeum.
Znajdują się tu stare meble i sprzęty, w ga−
blotach i na ścianach pamiątki związane z
historią wioski, w tym księgi, kopie doku−
mentów (oryginały przekazano Bibliotece
Książąt Czartoryskich w Krakowie) i foto−
grafie – te stare, na których widać dawnych
mieszkańców wioski, a także najnowsze,
np. ze spotkania adampolan z Janem Paw−
łem II w 1979 r. w Stambule czy z prezy−
dentami III RP (L. Wałęsa był w 1994, A.
Kwaśniewski – w 1996 i 2000). Polo−
nezköy odwiedzali też m.in.: pianista F.
Liszt (1847), pisarz G. Flaubert (1850), pre−
zydenci Turcji (w 1937 r. sam Atatürk, w
1985 K. Evren), nuncjusz papieski bp An−
gelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII
(1941), ministrowie spraw zagranicznych
PRL (Adam Rapacki, 1961) i RP, dyplo−
maci, politycy i duchowni.

Rodzina Ryżych jest bardzo zasłużona
w dziele podtrzymywania polskości Adam−
pola i działalności na rzecz współpracy
polsko−tureckiej. Jej członkowie od wielu
pokoleń zbierają pamiątki rodzinne i doku−
menty dotyczące ich wsi. Dzięki tej trady−
cji i współpracy z instytucjami polskimi
powstał ww. Dom Pamięci Zofii Ryży (jego
współwłaścicielem jest też Antoni Docho−
da). Lesław Ryży, przez 18 lat (1957–1975)
wójt Polonezköy, z okazji 150−lecia Adam−
pola został odznaczony złotym Orderem
Zasługi RP. Jego córka Agnieszka, Polka
w piątym pokoleniu, towarzyszyła i poma−
gała ojcu w jego działalności. W 1984 r.
wyjechała na studia do Polski i tam pozna−
ła swego przyszłego męża (ślub kościelny
wzięli w Adampolu). W latach 1992–1995,
już jako Agnes Modlinska, prowadziła w
Adampolu restaurację, promując polską
kuchnię i polską kulturę, a obecnie wraz z
mężem kieruje galerią sztuki współczesnej
Constantinopol <http://www.constantino−
pol.pl/>. Prowadzi też bogato ilustrowany
portal internetowy Oficjalna strona Domu
Pamięci Zofii Ryży <http://www.adampol−
polonezkoy.pl/> (zob też portal <http://
www.polonezkoy.com/>.

Na cmentarzu w Adampolu jest ok. 270
grobów. 92 zabytkowe nagrobki zostały od−
nowione przez Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. Wśród nich jest grób
ze złamaną kolumną Ludwiki Śniadeckiej
(1802–1866), córki słynnego profesora Ję−
drzeja Śniadeckiego i nieodwzajemnionej
miłości Juliusza Słowackiego, pod koniec
życia ... muzułmanki. W 1850 r. wyszła ona

za Michała Czajkowskiego (1804–1886),
który w 1841 r. negocjował w imieniu księ−
cia Czartoryskiego warunki powstania
Adampola. Czajkowski utworzył polski
pułk walczący w wojnie krymskiej po stro−
nie tureckiej, a w 1850 r. przeszedł na is−
lam (jako Mehmed Sadyk Pasza).

Na adampolskim cmentarzu pochowa−
ny jest też tajemniczy Austriak H. Alber−
tall (zm. 1941), który spędził w Adampolu
30 lat. Miejscowa legenda głosi, że był to
... sam arcyksiążę Rudolf (zob. J. S. Łątka,
Oskarżam arcyksięcia Rudolfa, Warszawa
1983 oraz <www.sknh.uni.lodz.pl/varia/Ju−
styna_spekulacje.pdf>).

Grób Ludwiki Śniadeckiej
                                      Fot. Stefan Zabieglik

Organizatorami tej udanej wycieczki
byli Bożena Hakuć i Ryszard Dunikowski.
„Bożenka” (w „cywilu” Pani Dyrektor Bi−
blioteki PG) była naszym „ministrem finan−
sów”, a „Rysio” (były wykładowca PG)
kierował całością. Trzeba przyznać, że jego
znajomość odwiedzanych przez nas miejsc
i tras jest imponująca. Pan Ryszard zna
świat lepiej, niż niejeden z nas Gdańsk
Wrzeszcz.

Nasi mistrzowie kierownicy (Ludwik i
Andrzej) prowadzili autokar z wirtuozerią,
choć tak różne drogi i tak długą trasę (8.800
km) mieliśmy do pokonania.

Róża Janca−Brzozowska przygotowała
wspaniały „Miniprzewodnik wycieczki” i
prowadziła dzienniczek, który został wyko−
rzystany przy pisaniu niniejszego artykułu.

Róża Janca−Brzozowska
Absolwentka PG
Stefan Zabieglik

Wydział Zarządzania i Ekonomii
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K¹cik matematyczny

„Hej dorośli, spójrzcie czasem na dzieci!
Przyjmijcie oczy dziecka,
by inaczej patrzeć na życie.
Przyjmijcie dziecięce marzenia
i radość z małych rzeczy.
To takie wspaniałe bawić się, po prostu żyć!”

P. Bosmans
„Gdzieś na skraju drogi
gdzie kończą się gaje
wiosną hasają króliczki
i płyną ruczaje
były w swojej wiosce
liczne Mikołaje”

(cytat z pracy o Mikołajach Piotra M.)

Matematyka wbrew obiegowej opinii, która kojarzy ją z
rachunkami i tablicami wzorów, jest nauką pełną fantazji,
urody, a także zabawy. Mnóstwo jest faktów potwierdzają−
cych potrzebę niezwykłej wyobraźni w matematyce.

Matematycy muszą jednak często odwoływać się do pew−
nej symboliki, aby opisać swój świat – nawet między sobą.
Symbole nie są jednak tym światem, tak jak nuty nie są
muzyką.

Postanowiłam jednak ograniczyć użycie symboli i opi−
sać pewne zabawy z matematyką. Na początku przedsta−
wię, jak bawili się moi byli studenci informatyki (z ETI)
zadaniami o Mikołajach. Następnie zaś chciałabym zacyto−
wać pewne fragmenty (też zabawne) toastu wygłoszonego
przez śp. Romana Sikorskiego (wybitnego matematyka) na
jednym ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Matematycz−
nego. A więc, do dzieła!

Wśród zadań o Mikołajach było zadanie o następującej
treści:
Zadanie 1Zadanie 1Zadanie 1Zadanie 1Zadanie 1

Pewien Mikołaj niósł z miasta A do miasta B ciężki wór
z prezentami. Gdy był dokładnie w połowie drogi, spotkał
zaprzęg reniferów, który zabrał go do miasta B. Po rozda−
niu wszystkich prezentów, Mikołaj wrócił pieszo do mia−
sta A.

W którą stronę podróżował dłużej, jeżeli z pustym wor−
kiem szedł 2 razy szybciej niż z pełnym?

Niech to zadanie zilustruje rysunek z pracy Krzyszto−
fa S.

A oto 2 sposoby rozwiązania tego zadania.

I. Metoda Marcina R.
Chcąc poprawnie rozwiązać to zadanie, należy uściślić,
co dzieje się z Mikołajem po spotkaniu zaprzęgu renife−
rów, a konkretnie, z jaką prędkością ów zaprzęg poru−
szał się. Moim zdaniem możliwe są 2 interpretacje:

1) Ponieważ nie jest to określone w treści zadania, to moż−
na przyjąć, że czas, jaki jest potrzebny zaprzęgowi do
pokonania połowy drogi dzielącej miasta A i B, jest po−
mijalnie mały. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż w jaki
inny sposób Mikołaj byłby w stanie odwiedzić wszystkie
dzieci jednego wieczoru? Wyliczenie daje, że w obie stro−
ny podróżował jednakowo.

2) Można by również założyć, że czas podróży saniami nie
jest pomijalnie mały. W takim przypadku można wywnio−
skować, że Mikołaj podróżował krócej z pustym wor−
kiem. Oznacza to, że w drugim przypadku (jak łatwo
stwierdzić) zrobił to t

sani
 szybciej.

II.  Metoda Mateusza J.
Aby poprawnie rozwiązać zadanie, potrzebne są rozwa−
żania teoretyczne. Jak wiadomo, sanie św. Mikołaja po−
ruszają się z miejsca na miejsce praktycznie natychmia−
stowo. Fizycy od wieków głowią się, jak to się dzieje?
Wszak sanie teoretycznie nie mogą poruszać się nawet z
prędkością światła. Najnowsze badania i eksperymenty
doprowadziły do powstania nowych teorii. Jedną z nich
jest teoria tuneli czasoprzestrzennych. Jej zwolennicy
twierdzą, że sanie potrafią w jakiś sposób połączyć 2
punkty czasoprzestrzeni, niejako je zaginając.
Jest też druga teoria mówiąca, że sanie św. Mikołaja mają
mniej energii, gdy poruszają się szybciej. Nie ma jednak
ona wielu zwolenników.
Obie teorie są przedmiotem intensywnych badań.

Tak oto mamy wyjątkowy miesiąc w roku. Grudzień będzie dla mnie zawsze szcze−
gólnym miesiącem. Króluje w nim św. Mikołaj, a ja – jak wiadomo – darzę go niezwy−
kłym sentymentem. Pisałam już o tym dwa razy w „Piśmie PG”, ale jest to dla mnie
temat ciągle fascynujący.

Dlatego też, aby świat matematyczny w grudniu był radosny i twórczy, niech jesz−
cze raz zawitają w nim Mikołaje.

Ach, te Mikołaje w matematyce!Ach, te Mikołaje w matematyce!Ach, te Mikołaje w matematyce!Ach, te Mikołaje w matematyce!Ach, te Mikołaje w matematyce!
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A teraz może jeszcze zadanie nr 2.

Zadanie 2Zadanie 2Zadanie 2Zadanie 2Zadanie 2
W 2111 roku Mikołaj Starszy będzie miał 345 lat, a jego

syn Mikołaj Młodszy 111 lat. W którym roku Mikołaj Star−
szy będzie dwa razy starszy od Mikołaja Młodszego.

Tu także niech będzie pomocny rysunek Krzysztofa S.

I. Rozwiązanie Piotra O.
Teoretycznie można by policzyć, że stanie się to w 2234
roku. Ale tylko teoretycznie. Po krótkim śledztwie do−
szedłem do wniosku, że

1) Mikołaj Starszy – to w rzeczywistości św. Mikołaj uro−
dzony w 270 r .n.e. (?) w Peterze w Azji Mniejszej (dane:
Watykan),

2) Mikołaj Młodszy – to jego konkurent Dziadek Mróz, o
którym legenda powstała już w XVII wieku; domniema−
na data urodzin to 1556 r.

Ponieważ Mikołaj Starszy, jak i Młodszy, żyją z niesa−
mowitą prędkością, to starzeją się wolniej niż otaczający
ich świat. Korzystamy tu z równań Lorentza dla zjawi−
ska dylatacji. (Tu następują długie wyliczenia autora).
Na podstawie wiedzy o wieku Mikołaja w roku 2111 oraz
ze znajomości daty narodzin obliczamy pewien współ−
czynnik „b” dla poszczególnych Mikołajów.
Na podstawie powyższych rozważań Mikołaj Starszy bę−
dzie miał 2 razy więcej lat około roku 2689.

II. Rozwiązanie Humanistyczno−Genealogiczne (jak napisał
autor) Tomasza P. na temat rodziny Mikołaja
Mikołaj urodził się w 2111 – 111 = 2000 roku. Jego tata
zaś w 211 – 345 = 1766 roku, czyli podczas narodzin młod−
szego miał 2000 – 1766 = 234 lata. To znaczy, że był o
tyle właściwie lat starszy. Teoretycznie za tyle lat urodzin
młodszego starszy będzie 2 razy starszy, czyli nastąpi to w
2000 + 234 = 2234 roku.
Tak jednak się nie stanie, gdyż z zadania 1 wiemy, że co
roku Mikołaj podróżuje swoimi saniami z prędkością
większą od prędkości światła, więc cofa się w czasie, co
zapewnia mu „wieczną młodość”, a poza tym Mikołaj uro−
dził się w 1766 roku, tylko około 300 r. n.e. Więc należa−
łoby rozważyć dwa przypadki: albo św. Mikołaj zdobył
swoje sanie w wieku 345 lat i od tego czasu jego wiek jako
funkcja czasu jest stały, tak jak jego syna (gdyż w czasie
wynalezienia sań miał już 111 lat). W tym przypadku ni−
gdy wiek ojca nie będzie dwukrotnym wiekiem syna.
Drugi przypadek to to, że Mikołaj w Wigilię i przez 2111

– 300 = 1811 lat starzeje się o 345 lat, czyli dla niego 1
rok to 0,19 lat. Zrównanie nastąpi w 2111 + 1288 = 3339
roku.

A teraz na „deser” rozwiązanie w wersji wierszowanej –
oczywiście Ani P.

Bajka z przesłaniem historycznym

Kiedyś Mikołaj zapragnął Wnusi,
Lecz by tak było, sam dziecko mieć musi.
Tak oto w 234 roku życia doczekał się syna
I Mikołajów powiększyła się rodzina.
Mikołaj Młodszy, bo syn nazwany został tak,
W 2111 roku skończy 111 lat.
Lecz ród Mikołajów jest bardzo magiczny,
Gdyż wolno starzeją się Mikołaj i jego bliscy.
Tak oto Mikołaj M., stujedynastolatek,
Czuł się jak ośmioletni chłopaczek,
A jak to dzieci wszystkie, dobrze wiecie,
Wtedy prezentów pragnie jak najbardziej na świecie.
I choć w przyszłości to on nas podarkami obdarzy,
Teraz Mikołaj Młodszy sam o prezencie marzy
Ojciec jego ma wór prezentów zapchany
Tam też już czeka podarek dla syna przygotowany.
Lecz chłopiec musi się w przyszłym fachu ćwiczyć
Mikołaj Starszy kazał mu samemu wyliczyć
Numer swego prezentu i odnaleźć w worze tę zabawkę
Zadając mu taką oto zagadkę:
Numer taki doczepiłem do prezentu Twojego
Jak rok, w którym wiek ojca twego
Będzie dwukrotnością wieku jedynego syna jego.
Mikołaj Młodszy tę bajkę uważnie czytał,
Wszystkie dane skrupulatnie sobie wypisywał.
Do 234 swój wiek dodał
I wiek ojca – 345 lat otrzymał.
Jeśli do 345 – myśli – n by dodać,
To (swój wiek plus n) razy dwa muszę otrzymać.
I niewiadomej n poszukać.
Mikołaj Młodszy jest trochę zdziwiony.
Dobrze zna historię, więc w wynik jest zapatrzony,
Bo właśnie na tyle po zaborach lat
Polska zniknęła ze świata map!
Lecz od zadumy silniejszy prezentu głód.
Dodał więc 123 do 2111 najszybciej jak mógł
I pobiegł prędko do wora z prezentami
Szukać prezentu z numerem 2234 na nim.

Na tym zakończyłabym „Opowieści Mikołajowe”. Są−
dzę, że podane przykłady świadczą nie tylko o fantazji mo−
ich studentów, ale i ich radości w zabawie z matematyką.

A teraz zapowiadane fragmenty toastu prof. Romana Si−
korskiego. Treścią ich są związki matematyki ze sportem.
Kto wie, może przyda nam się to przed Euro 2012.

„Proszę Państwa, marzeniem matematyki polskiej było, by
została przeniesiona z resortu nauki do resortu sportu, bo za−
pewniłoby to liczne korzyści materialne i niematerialne.

... Przejście matematyki z resortu nauki do resortu sportu
napotkało na opór głównie ze strony władz wojskowych.
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Wiadomo bowiem, że cała matematyka opiera się na do−
wodzeniu, a przecież wojsko też opiera się na dowodzeniu.

... Z drugiej strony wśród matematyków wyczynowców,
tych z pierwszej linii, pojawiła się modernistyczna tenden−
cja, by niczego nie dowodzić, by tylko formułować twier−
dzenia. No bo jeśli twierdzenie jest prawdziwe, to po co go
dowodzić, a jeśli jest fałszywe, to wiadomo – nie da się udo−
wodnić. Ale szczęśliwie udało się pokonać wszystkie trud−
ności związane z przejściem matematyki z nauki do sportu.
Zwyciężył argument, że matematyka to gimnastyka umy−
słu, a gimnastyka należy przecież do sportu, w to nikt nie
wątpi.

... Natomiast włączenie matematyki do sportu zmieni cał−
kowicie charakter niektórych konkurencji sportowych. Tak
na przykład zamiast zwykłego rzutu kulą wprowadza się
rzut kulą w przestrzeni Banacha. Dotychczasowy rzut
oszczepem zostanie zastąpiony przez rzut wektorem w prze−
strzeniach liniowych.

Poranną gimnastykę zastąpi się kwadransem gimnastyki
umysłu w postaci zadań z topologii różniczkowej dla przed−
szkolaków oraz najprostszych zadań z arytmetyki dla doro−
słych.

Wpływ środowiska sportowego na matematykę będzie
równie wielki.

Konkurencje sztafetowe niewątpliwie przyczynią się do no−
wych metod kompleksowego rozwiązania problemów mate−
matycznych, każdy uczestnik prowadzi badania na swoim od−
cinku i odda problem do rozwiązania następcy w sztafecie.

Nudne konferencje naukowe zastąpi się przez pasjonują−
ce mecze drużyn matematycznych w obecności tysięcy
widzów na trybunach. Sprawozdanie radiowe z przebiegu
takiego meczu będzie wyglądało mniej więcej tak:

„Wspaniały widok, proszę państwa, wspaniały widok.
Trybuny wypełnione; wszędzie gęsto siedzą faceci z trąb−
kami, jajkami i innymi przedmiotami do wyrażania swych
uczuć metodami geometrii rzutowej. Na boisku naprzeciw−
ko siebie dwie drużyny: czarno−biali kontra biało−czarni.
Wszyscy czekają na sędziego, który rzuci problem mate−
matyczny.

Czarno−biali będą usiłowali go rozwiązać, a biało−czarni
będą usiłowali go obalić. Wszyscy czekają w wielkim na−
pięciu. O, już jest, już pojawia się sędzia.

Sędzia rzuca problem, chwyta go prawoskrzydłowy czar−
no−białych, usiłując go rozwiązać, ale nic mu nie wychodzi,
nie jego specjalność, oddaje więc go lewoskrzydłowemu ze
swej drużyny. Ten oddaje go główką do centrum, piękne
odbicie, proszę państwa, wspaniałe odbicie, bardzo elastycz−
ne, widać główka jego jest pusta, a nieprzeładowana wiedzą
matematyczną. Centrowy ruszył, tak, ruszył naprzód, pro−
szę państwa, to znaczy rozwiązuje, to znaczy zaczyna roz−
wiązywać, pomaga mu prawy pomocnik, już, już wydaje
się, że rozwiąże, wspaniała sytuacja podbramkowa, już, już,
szkoda, że niczego nie widać z mego stanowiska sprawoz−
dawczego, zaraz spróbuję się gdzieś dowiedzieć, co się sta−
ło. Aha, już wiem, kontrprzykład. Tak, proszę państwa,
kontrprzykład. W ostatniej chwili obrońca biało−czarnych
zaanonsował, że widzi kontrprzykład na dotychczasową
metodę czarno−białych. Teraz problem przejęli biało−czar−
ni, konstruują kontrprzykład, wspaniały kontrprzykład.
Szkoda, że go państwo nie widzą, bo ja także niczego nie

widzę z mego stanowiska, ale słyszę, że już, już są blisko
mety, zaraz padnie gol...

Niestety, sędzia gwiżdże, okazało się bowiem, że w kon−
strukcji kontrprzykładu lewy strzelec biało−czarnych  sfaulo−
wał. Skorzystał z twierdzenia, którego założenia nie są nigdy
prawdziwe. I znów prowadzą czarno−biali, znów zbliżają się
do bramki i znów kontratak biało−czarnych, znów udany
kontrprzykład i czarno−biali muszą zmienić ideę dowodu,
wspaniale zmieniają, zamiast twierdzenia Banacha−Steinhausa
stosują najpierw twierdzenie Banacha, a dopiero potem twier−
dzenie Steinhausa, już, już są  bliscy celu, już strzelają bram−
kę, ale bramkarz biało−czarnych odparł ich strzał, bo strzelili
kulą jednostkową z przestrzeni l2 zamiast z L2 duże. Gra na−
biera tempa. Co czarno−biali sformułują jakiś interesujący
lemat, to biało−czarni kontrują, wspaniale kontrują, albo lewy
obrońca znajduje lukę w dowodzie, albo prawy obrońca znaj−
duje niespełnione założenia.

A czarno−biali wciąż atakują, wspaniale atakują, co raz
to chwytają się nowej idei. I tak płynie gra... no właśnie o
co? O co walczą obie drużyny? Może się kogoś spytamy, o
co i po co walczą? Pytam się, ale nikt nie wie o co i po co,
po prostu urzeka ich piękno abstrakcji i brak zastosowań,
walka dla samej walki, jeszcze jedno twierdzenie, jeszcze
bardziej abstrakcyjne od poprzedniego, jeszcze jedno uogól−
nienie.

Przepraszam, zagadałem się, a tu sędzia odgwizduje ko−
niec meczu, była to wspaniała walka, aha, wreszcie dowie−
działem się o co, o co ta walka była, to była walka o puchar
Fermata. Mecz jest nierozegrany, czarno−biali nie zdołali
obalić tej słynnej hipotezy, ale to jeszcze nie koniec, proszę
państwa, będzie dogrywka o hipotezę Riemanna. To ja już
się wyłączę do ponownego spotkania.

Kończąc, wznoszę okrzyk: Niech żyje matematyka. Nowa
wspaniała dyscyplina sportowa.”

No i czy nie są wspaniałe te fragmenty toastu profesora
Sikorskiego? Mam nadzieję, że podobał się taki rodzaj wie−
dzy matematycznej.

Krystyna Nowicka
Studium Nauczania Matematyki

PS. Mili Czytelnicy „Pisma
PG”, z powodów osobistych
być może zakończę opo−
wiastki ze świata matematy−
ki. Dziękuję za wyrozumia−
łość i życzliwość ...

Z okazji zbliżających się Świąt
chciałabym podarować takie oto
przemyślenia:

„Boże Narodzenie sprawia,
że  na naszej planecie znów robi
się ciepło. Nadchodzi powoli
ogromna Miłość. Zatrzymaj
upływający czas we wspomnie−
niach, a przede wszystkim pa−
miętaj o pięknych chwilach, by
nigdy  nie poszły w zapomnie−
nie.”
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Niech radują się śmiertelni, że ist−
niała taka ozdoba rodzaju ludzkie−

go. Ten fragment epitafium, znajdują−
cego się na pomniku Izaaka Newtona
w Opactwie Westminsterskim, jest hoł−
dem złożonym człowiekowi, który roz−
wiązał problem mechaniki wszechświa−
ta. W swoim długim, pracowitym życiu
zajmował się matematyką, fizyką, astro−
nomią, lingwistyką, geografią, ekono−
mią, budownictwem okrętowym, che−
mią, alchemią i teologią.

Karierę naukową zaczął od oślej
ławki w szkole w Grantham. Wydarze−
niem, które obudziło w nim ambicję i
wolę walki, była bójka ze szkolnym
prymusem, Arthurem Storerem, które−
go brutalnie pokonał. Wydarzenie to w
kilka lat później wpisał na listę 58 grze−
chów, którą sporządził w okresie żar−
liwości religijnej. Na tejże liście zna−
lazło się również pragnienie podpale−
nia domu matki i ojczyma. Przez osiem
pierwszych lat życia wychowywała go
babka, której nigdy w żadnych swoich
notatkach (a liczą one kilka milionów
wyrazów) nie poświęcił ani jednego
słowa. Ojciec zmarł, zanim się urodził.
Prawdopodobnie porzucenie przez
matkę było powodem jego negatywne−
go stosunku do kobiet. Nigdy się nie
ożenił, nie ma śladu informacji, że kie−
dykolwiek myślał o założeniu rodziny.
Matka ledwie umiała się podpisać, a
rodzina ojca, rolników z dziada pra−
dziada, podpisywała się trzema krzy−
żykami, w przeciwieństwie do rodzi−
ny babki, gdzie wykształcenie otrzy−
mali liczni krewni. Izaak nie miał ko−
rzeni, które zapewniłyby mu sukcesy
w nauce. Jego droga od domu w Wo−
olsthorpe do pasowania przez królową
Annę na szlachcica jest ciągle niezba−
dana.

Izaak Newton był dziwnym uczo−
nym. Dokonał wielkich okryć, ale w sa−
motności. Był pracoholikiem o neuro−
tycznej osobowości, kłótliwym, obra−
żalskim, skrytym, nieutrzymującym z
nikim bliskich kontaktów. Już jako
dziecko wykazywał ogromną pomysło−
wość i zręczność manualną, konstruując
zabawki, które zadziwiały otoczenie.
Były to zegary wodne, wiatraki, mły−
nek napędzany przez myszy chodzące
w kieracie, latawce z umieszczonymi na
nich lampionami, zegary słoneczne. Fra−
powały go konstrukcje mechaniczne, a
wszystko, co tworzył, było efektem tych
zainteresowań.

Miał szczęście, że w swoim życiu tra−
fiał na ludzi, którzy dostrzegali w nim
zadatki na geniusza. Tak było w Gran−
tham, a później w Trinity College. Stu−
dia w Cambridge zaczynał jako subsi−
zar (ubogi student, który nie płacił za
naukę, ale w zamian służył profesorom

i bogatym kolegom, zjadając po nich
resztki posiłków), by po latach wrócić
jako profesor. Poniżająca sytuacja
zwiększyła jego samotność i wpłynęła
na skoncentrowanie się na zdobywaniu
wiedzy. Sam wyznaczał sobie dziedzi−
ny, które chciał zgłębić. Na boku zosta−
wił Arystotelesa i Platona, z których
poglądami zapoznawali się jego kole−
dzy, a zajął się teoriami głoszonymi
przez Keplera, Kopernika, Bacona i
Kartezjusza. W swoim studenckim no−
tatniku sporządził listę pytań, na które
chciał znaleźć odpowiedź, pytań doty−
czących kwestii i wątpliwości związa−
nych ze zrozumieniem świata i zdoby−
ciem wiedzy. Wstępując na uniwersy−
tet, posiadał jedynie podstawowe infor−
macje z arytmetyki. W rekordowym
czasie jednego roku samodzielnie, bez
pomocy nauczycieli, posiadł całą ów−
czesną wiedzę matematyczną, co po−
zwoliło mu na zapoznanie się z teoria−
mi Kartezjusza związanymi z geome−
trią oraz światopoglądem mechanistycz−
nym innych filozofów.

Od Kartezjusza nauczył się zastoso−
wania metod matematycznych do pro−
blemów fizycznych. Zainspirowany
geometrią kartezjańską, wynalazł nowe
narzędzie – rachunek różniczkowy i
całkowy. Dokonał tego w czasie przy−
musowego pobytu w domu rodzinnym,
do którego został odesłany (podobnie
jak pozostali studenci) z powodu epi−
demii. Dwa lata odosobnienia przynio−
sły odkrycia, które postawiły Newtona
na pierwszym miejscu wśród wszyst−
kich uczonych (zdystansował go dopie−

Pokorna wielkośćPokorna wielkośćPokorna wielkośćPokorna wielkośćPokorna wielkość
Alexander Pope

····· Przyroda i prawa przyrody były ukryte w ciemności.
Bóg rzekł: ”Niech stanie się Newton” i stało się światło.

Izaak Newton

····· Prawa, które odkryłem, są bardzo proste.
Sformułowałem je szybko, ale zanim do tego doszło,
bardzo długo myślałem.

····· Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.

Doświadczenie rozstrzygające Izaaka Newtona. Rysunek – zaczerpnięty z rękopisu Newtona
jego optycznych wykładów w Katedrze Matematyki im. Lucasa w Cambridge – przedstawia
wczesną wersję doświadczenia z dwoma pryzmatami; źródło: Rewolucja naukowa. Prószyński
i S−ka 2000
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ro w dwieście lat później Albert Einste−
in swoją teorią względności). Ujawnił
je jednak dopiero po kilkunastu latach
na prośbę astronoma Edmunda Halleya,
jedynego człowieka, z którym ekscen−
tryk Izaak Newton zgodził się rozma−
wiać. Prośba Halleya dotyczyła mate−
matycznego zapisu elipsy, po których
poruszają się planety krążące wokół
Słońca. Christopher Wren, Robert Ho−
oke oraz Edmund Halley nie wątpili, że
orbity planet mają kształt elipsy, ale nie
potrafili tego przedstawić za pomocą
wzoru. Newton dał odpowiedź, która
przeobraziła naukę. Ujawnił moc prze−
widywania, która tkwi w fizyce mate−
matycznej.

Udowodnił, że orbity planet muszą
być eliptyczne, bo wynika to z prawa o
sile, która zależy od odwrotności kwa−
dratu odległości między przyciągający−
mi się masami. Pozwoliło to na wycią−
gnięcie wniosku, że teoretycznie istnieje
możliwość określenia przeszłości i przy−
szłości wszechświata, jeżeli znane są
warunki początkowe dla każdego ato−
mu oraz działające na nie siły. Twier−
dzenie to zakładało sztywność wszech−
świata. Dopiero nieoznaczoność i praw−
dopodobieństwa mechaniki kwantowej
zmieniły ten pogląd. Teoria względno−
ści i teoria kwantowa znajdują zastoso−
wanie w układach o prędkości zbliżo−
nej do prędkości światła i gigantycznym
przyciąganiu. Przyciąganiu ziemskiemu
i niewielkim prędkościom ciągle jesz−
cze wystarcza mechanika newtonowska.

Geniusz Newtona pozwolił mu na
sformułowanie – w ciągu zaledwie sie−
demnastu miesięcy – 193 twierdzeń i
udowodnienie ich w tym rekordowo
krótkim czasie. Całość zawarł w trzech
tomach największego intelektualnego

dzieła swego życia, a jednocześnie naj−
większego osiągnięcia umysłu w histo−
rii nauki, epokowego dzieła „Philoso−
phiae Naturalis Principia Mathematic”.
Wiedza, którą przedstawił, to nie tylko
suchy zapis odkryć, ale cały kontekst
ludzkiej wiedzy, skonstruowanej i po−
strzeganej jako jedna całość. Subrahma−
nyan Chandrasekhar, najwybitniejszy
astrofizyk XX wieku, laureat Nagrody
Nobla z fizyki za prace nad ewolucją
gwiazd, mocno podkreśla, że odkrycia
Newtona całkowicie zmieniły kierunek
rozwoju nauki.

„Principia” to zwięzły opis trzech za−
sad dynamiki oraz teorii grawitacji. Za−
sady dynamiki, odkryte i sformułowa−
ne przez Izaaka Newtona, dotyczą po−
ruszania się ciała, gdy nie działa na nie
żadna siła, ruchu ciała, gdy działa na nie
jakaś siła, oraz akcji i reakcji, gdy siły
są sobie równe i przeciwnie skierowa−
ne. Uczony udowodnił, że we wszech−
świecie wszystko jest proste, nie ma
żadnej tajemniczości, wszystko oparte
jest na prostych, podstawowych zjawi−
skach, a najbardziej nawet skompliko−
wane wyjaśnić można, opierając się na
prostych prawach. Dzieło to nigdy by
się nie ukazało drukiem, gdyby nie po−
moc Halleya. To on opłacił druk i dys−
trybucję „Principiów”. Nakład był
wprawdzie niewielki i sprzedano jedy−
nie kilkaset egzemplarzy, ale nie ozna−
cza to braku zainteresowania i reakcji
społeczeństwa. Mimo iż Newton świa−
domie i z premedytacją niezbyt jasno
przedstawiał swoje teorie, kierując je
tylko i wyłącznie do matematyków, to
jednak szybko zostały one rozpo−
wszechnione, przyjęte z ogromnym za−
interesowaniem i zaakceptowane. O
tym, jak wielką cieszyły się popularno−
ścią, świadczyły liczne wykłady, odby−
wające się przeważnie w kawiarniach i
innych miejscach publicznych, na któ−
re przybywały tłumy, a obecność na
nich, podobnie jak zainteresowanie
sprawami nauki – dzięki odkryciom i
twierdzeniom sformułowanym przez
Newtona – stało się dzięki osobie tego
milczącego uczonego eleganckie i mod−
ne.

W roku cudów – roku stworzenia fi−
zyki klasycznej i matematyki niezbęd−
nej do jej wyrażania, Newton jako dwu−
dziestotrzyletni student, któremu zafun−
dowano dwuletnią przerwę w studiowa−
niu, dokonał trzech największych od−
kryć w historii nauki: nie tylko stwo−

rzył rachunek różniczkowy, ale również
rozłożył widmo światła na części skła−
dowe, używając do tego celu pryzma−
tu, oraz odkrył prawo powszechnego
ciążenia.

Własne poglądy na temat właściwo−
ści światła i barw zawarł w dziele
„Optics”, w którym prezentuje wniosek
o niejednorodności światła i rozłożeniu
tej niejednorodnej mieszaniny na jej
podstawowe, proste składowe. Przedsta−
wia też wniosek dotyczący światła jako
tworu składającego się z malutkich czą−
steczek. Dzieło to ukazało się z opóź−
nieniem, ponieważ nieprzyjmujący ja−
kiejkolwiek krytyki Newton wycofał się
do swojej samotni i dopiero po wielu
latach zdecydował się opublikować
efekty swojej pracy.

Prowadząc obserwację komet i pla−
net, używał teleskopu refrakcyjnego, z
dużym obiektywem i okularem na prze−
ciwnym końcu. Ponieważ fałszował on
kolory, dlatego Newton skonstruował
pierwszy teleskop zwierciadlany, wol−
ny od aberracji chromatycznej. W miej−
sce soczewek zastosował zwierciadło
wklęsłe, zbierające światło. Po sprezen−
towaniu Towarzystwu Królewskiemu
jednego z trzech wyprodukowanych
przez siebie teleskopów, został wybra−
ny na jego członka, a w przyszłości do−
czekał się funkcji Przewodniczącego
Towarzystwa, którą pełnił przez kilka−
dziesiąt lat. Kilkakrotnie – w czasie pia−
stowania tego zaszczytnego stanowiska
– zdarzyło mu się nadużyć swojej wła−
dzy, by zniszczyć ludzi, którzy mu się
przeciwstawili lub postąpili niegodnie.

Sfałszował również wyniki badań,
podając spreparowane dane liczbowe,

Teleskop zwierciadlany Newtona; źródło:
Kompendium. Wiedza w pigułce. Firma Księ−
garska Jacek i Krzysztof Olesiejuk 2005

Isaac Newton. Portret namalowany przez Pie−
tera Van der Bancka. La Grande Encyclopédie
Librairie Larousse 1975
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aby danym doświadczalnym dodać
większej dokładności. Było to sprzecz−
ne z jego powszechnie znaną nienawi−
ścią do kłamstwa i oszustwa, a także
nieuczciwości, która zawsze doprowa−
dzała go do furii.

Swoje poglądy, swój system kosmo−
logiczny Izaak Newton zbudował na za−
łożeniu, że istnieje naczelny architekt,
stwórca, którym jest Bóg. Wszechobec−
ność Boga była dla Newtona ostatecz−
nym układem odniesienia i w nim do−
piero zdefiniowane było prawo działa−
nia siły. Nauka była dla niego formą
kultu religijnego. Swoje życie religijne
rozpoczął jako anglikanin, a skończył
jako antytrynitariusz. Z prywatnych za−
pisków wynika, że kwestionował orto−
doksyjne nauki, nigdy jednak w żadnym
oficjalnym dziele nie pojawiła się infor−
macja, która zrodziłaby cień wątpliwo−
ści dotyczący jego oficjalnie wyznawa−
nej wiary, o co bardzo dbał. Gdy zapro−
ponowano mu objęcie godności Master
of Trinity, odmówił, ponieważ musiał−
by słuchać poleceń, a nie chciał się im
podporządkować, zwłaszcza że nie ak−
ceptował doktryny Trójcy Świętej.
Przyjął natomiast stanowisko Nadzor−
cy, a później Kuratora Mennicy. Bar−
dzo aktywnie i efektywnie walczył z fał−
szerstwami monet, był nawet pomysło−
dawcą karbowania ich krawędzi, co za−
pobiegało łatwemu ich podrabianiu.
Londyńscy fałszerze bali się Newtona,
ponieważ doprowadził na szafot kilku−
dziesięciu przestępców, osobiście
uczestnicząc w egzekucjach.

Z pozostałych po nim notatek wyni−
ka, że matematyka i fizyka nie były je−
dynymi dziedzinami, którymi się inte−
resował. Bardzo dużo czasu poświęcał
sprawom ezoteryki, metafizyki i okul−
tyzmu. Alchemia i studia nad Biblią, a
szczególnie proroctwa biblijne, stano−
wiły trzon jego pozanaukowych zainte−
resowań i działań. W XVII wieku al−
chemia, podobnie jak matematyka i fi−
zyka, była dziedziną nauki, zajmującą
się m.in. badaniem pierwiastków. Oko−
ło miliona słów zapisanych w notatkach
alchemicznych to dowód na zgłębianie
przez ich autora tajników przyrody.
Gdyby udało się rozszyfrować niektóre
z nich, mielibyśmy prawdopodobnie
zapis reakcji chemicznych przeprowa−
dzanych przez tego wielkiego uczone−
go. W kręgu jego zainteresowań znaj−
dowała się transmutacja (ponieważ dzię−
ki niej zdobywał dowody korpuskular−
nej natury materii) oraz powietrze i
metale, które według niektórych ówcze−
snych poglądów rosły w ziemi, zgod−
nie z prawami wzrostu roślin i zwierząt.
W notatkach znajdują się również uwa−
gi dotyczące alchemii odzwierciedlają−
cej prace Boga podczas stworzenia
świata.

Swoje zainteresowanie chemią Iza−
ak Newton wyniósł prawdopodobnie
jeszcze z czasów szkolnych w Gran−
tham, gdy mieszkał na stancji u miej−
scowego aptekarza. Z „Principiów”
wynika, że był zwolennikiem poglądu
głoszącego, że źródłem wszelkiej ma−
terii jest woda. W jedynej opublikowa−
nej rozprawie „De natura acidorium”
zajmuje się powinowactwem chemicz−
nym i wypieraniem metali z roztworów
w kwasach. Jest też pomysłodawcą eks−
perymentów związanych z poznaniem
mechanizmu wzrostu roślin przez bada−
nie krążenia soku roślinnego. Zgodnie
z duchem ówczesnego czasu zajmował
się także  wytapianiem różnych związ−
ków chemicznych. W tym celu doko−
nał zakupu specjalnego pieca, działają−
cego w systemie ciągłym, w którym
udało mu się wytworzyć różnego rodza−
ju amalgamaty i substancje, których
dzisiaj, niestety, nie jesteśmy w stanie
odtworzyć.

Całe życie Newtona skoncentrowa−
ne było na pracy, nie było w nim żad−
nych osobistych, prywatnych elemen−
tów. Nie miał przyjaciół, nie pojawiały
się w jego pobliżu żadne kobiety, od−
mawiał sobie rozrywek, czego dowód

znaleźć można w notatkach, w których
umieszczał każdy wydatek, nawet na
„rozpustę” w postaci słodkiego kremu
czy odrobiny wina. Nie miał poczucia
humoru. Nie znosił krytyki. Nie utrzy−
mywał kontaktów z rówieśnikami, za−
równo w czasie studiów, jak i w doro−
słym życiu. Znany był ze swej ekscen−
tryczności, zaniedbanego ubrania, prze−
krzywionej peruki, zdartych butów i
poplamionego kołnierzyka. Dla miesz−
kańców Collegium Trinity był „dziwa−
kiem, co mieszka w bramie” (obok wej−
ścia do kolegium). O ile we wczesnej
młodości miał prawo czuć się niedoce−
nionym geniuszem, o tyle w później−
szym okresie spotykał ludzi, którzy w
swojej pomocy daleko wykraczali poza
służbowe obowiązki. W dowód uzna−
nia jego zasług powierzono mu stano−
wisko kuratora, a następnie dyrektora
Bank of England. Został również zagra−
nicznym członkiem Akademii Nauk w
Paryżu, a królowa Anna ofiarowała mu
tytuł szlachecki.

W swoich badaniach zastosował i
utrwalił metodę naukową, polegającą na
przeprowadzania eksperymentów w
celu sprawdzenia teorii i hipotez. Albert
Einstein powiedział o Newtonie: „Przy−
roda była dla niego otwartą księgą. [Ten
badacz] stoi przed nami silny, pewny
siebie i samotny”. Natomiast wielki
uczony, który nigdy nie był czołobitny,
stwierdza z wielką pokorą: „Jeżeli wi−
działem dalej, to dzięki temu, że stałem
na barkach gigantów”.

Ewa Dyk−Majewska
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Oszczerstwo polsk¹ specjalnoœci¹? Równoczeœnie z ukazaniem siê „Ga-
zety Wyborczej” z dnia 10–11.11.2007, w której znajduje siê artyku³ p.

Paw³a Huelle pod tytu³em „Oszczerstwo polsk¹ specjalnoœci¹”, wpad³a mi
przypadkowo w rêce odbitka artyku³u pani Joanny Dudy-Gwiazdy wraz ze

stron¹ tytu³ow¹ dwumiesiêcznika „Obywatel” nr 5(37)2007. Zbie¿noœæ tych
dwu artyku³ów sk³oni³a mnie do napisania tego tekstu. Poniewa¿ ten drugi

artyku³ dotyka œrodowiska politechnicznego, bêdê usatysfakcjonowany, jeœli
mój tekst znajdzie siê w „Piœmie PG”. „Pismo PG” promuje Politechnikê

Gdañsk¹, przedstawia wydarzenia z przesz³oœci, tak¿e by³e i obecne osi¹-
gniêcia jej pracowników. Prócz rzeczy chwalebnych, mamy czasem tê drug¹,

ciemniejsz¹ stronê ¿ycia. Wierzê jednak, ¿e „Pismo” potrafi te¿ stan¹æ w
obronie dobrego imienia by³ego pracownika naszej Uczelni.

Ma³o jest ludzi, którzy maj¹ ochotê babraæ siê w bagnie, jednak uwa-
¿am, ¿e nikczemnoœæ nie mo¿e zostaæ bez odpowiedzi. Brak jakiejkolwiek

reakcji oznacza ciche przyzwolenie, a bezkarnoœæ  prowadzi do dalszych,
jeszcze brutalniejszych ataków.

Autor artyku³u w „Gazecie Wyborczej” ogranicza siê tylko do dwu przy-
padków oszczerstw, ale przedstawia przypadki z bardzo wysokiej pó³ki.

Oszczerstwu podlegaj¹ tu dwie osoby: Józef Pi³sudski i Lech Wa³êsa. Myœlê,
¿e Autor potrafi³by rozwin¹æ temat na ca³kiem pokaŸn¹ ksi¹¿kê, uzasadnia-

j¹c sw¹ tezê, ale wystarczy³y tylko dwa przyk³ady.   Artyku³ opublikowany w
magazynie „Obywatel” ma tytu³ „Teoria Okrêtu pod nadzorem Armii Ludo-

wej” i skupia siê tylko na jednej osobie, ju¿ z ni¿szej pó³ki. Poœwiêcony jest
Lechowi Kobyliñskiemu, pracownikowi Politechniki Gdañskiej od roku 1948,

absolwentowi Wydzia³u Budowy Okrêtów PG z roku 1950, profesorowi od
roku 1962, doktorowi honoris causa PG z roku 2004. Ten doktorat honoro-

wy, jak podaje artyku³, uzyskany zosta³ „niehonorowo, w drodze oszustwa”.
Ju¿ tylko to stwierdzenie podwa¿a dobre imiê Wydzia³u, Rektora, Senatu i

ca³ej Politechniki Gdañskiej.  A stwierdzeñ pejoratywnych jest wiêcej. Autor-
ka, Joanna Duda, w roku 1963 jeszcze nie Gwiazda, ukoñczy³a Wydzia³ Bu-

dowy Okrêtów Politechniki Gdañskiej w specjalnoœci Budowa Maszyn Okrê-
towych. Wszystkie wymienione w jej artykule osoby z nazwiska, z wyj¹tkiem

Zenona Kliszki, W³adys³awa Gomu³ki i W³odzimierza Lenina, s¹ absolwenta-
mi Wydzia³u Budowy Okrêtów PG, który od roku 1969 wystêpowa³ pod nazw¹

Instytutu Okrêtowego. Nie znam pisma „Obywatel”, ale oceniaj¹c je tylko
na podstawie bezkrytycznie wydrukowanego paszkwilu, bez ¿adnej wery-

fikacji ze strony Redakcji, nie mo¿e  byæ pismem wysokiego lotu. Jeœli
przez ten artyku³ uda³o siê sprzedaæ o kilka egzemplarzy tego numeru wiê-

cej, to mo¿na powiedzieæ, ¿e Redakcji op³aci³o siê. Jestem jednak g³êboko
przekonany, ¿e nazwisko Autorki zosta³o wykorzystane do firmowania za-

wartych treœci, a rzeczywistym autorem artyku³u, przynajmniej w 90%
objêtoœci, jest p. Maciej Paw³owski (absolwent Instytutu Okrêtowego z

roku 1970), wystêpuj¹cy w artykule jako wybitny, niedoceniony uczony,
walcz¹cy od lat o wysokie standardy merytoryczne i etyczne w polskiej

nauce. Pod has³em walki o te szczytne idea³y najczêœciej kryje siê w³asny
interes takiego wielkiego bojownika. Zawarta w artykule treœæ pokrywa siê

bardzo dok³adnie z licznymi pismami, jakie M. Paw³owski rozsy³a w for-
mie elektronicznej do licznej i wybranej grupy osób, a tak¿e do ró¿nych

instytucji, nie tylko w kraju, ale i poza jego granice. Jeœli znalaz³by siê
kolekcjoner tych pism, to by³by z nich opas³y tom. St¹d domniemanie

granicz¹ce z pewnoœci¹, kto jest g³ównym autorem tekstu w „Obywatelu”.
A rozsy³ane przez M. Paw³owskiego pisma szkaluj¹ osoby, które stanê³y w

jakikolwiek sposób na drodze jego interesu. Ze szczególnym jednak upodo-
baniem od kilkunastu ju¿ lat pragnie obni¿yæ autorytet prof. Lecha Koby-

liñskiego, by³ego zwierzchnika i promotora jego pracy doktorskiej – osoby
powszechnie znanej, ciesz¹cej siê du¿ym szacunkiem w bran¿y okrêtowej

i mimo zaawansowanego wieku, wci¹¿ czynnego zawodowo. To obsesyjne
szkalowanie i zwalczanie przy ka¿dej okazji lub i bez okazji prof. L. Koby-

liñskiego ma na celu odsuniêcie go z udzia³u w pracach na rzecz Miêdzy-
narodowej Organizacji Morskiej i zajêcie jego miejsca. St¹d te¿ takie zain-

teresowanie Polskim Rejestrem Statków, które z urzêdu zajmuje siê wspó³-
prac¹ z IMO (International Maritime Organization). Nie wspomina  p. M.

Paw³owski w swoich licznych pismach, ¿e prof. L. Kobyliñski przed laty
uczestniczy³ lub przewodniczy³ wielu radom naukowym ró¿nych instytu-

cji. Przez prawie 25 lat, od chwili powo³ania do ¿ycia w roku 1982 do

List do Redakcji Pisma PG *

2007, by³ przewodnicz¹cym Rady Naukowej w Centrum Techniki Morskiej.
A w tej instytucji opracowuje siê wiele problemów niejawnych. D³ugi okres

przewodzenia Radzie i pe³ne zaufanie do Profesora œwiadczy, ¿e musia³
dobrze wype³niaæ swoje obowi¹zki. Lecz dba³oœæ o interes Pañstwa Pol-

skiego w realizowanych tam sprawach nie le¿a³a w sferze zainteresowania
p. Paw³owskiego – nie widzia³ tam interesu dla siebie.  Daleko id¹ca nie-

chêæ autora paszkwili do prof. L. Kobyliñskiego wziê³a swój pocz¹tek z
wygórowanych roszczeñ finansowych za wykonan¹ pracê, mimo ¿e przed

jej rozpoczêciem warunki umowy by³y okreœlone.
M. Paw³owski ostatnio wyj¹tkowo gorliwie promuje nr 5 „Obywatela”.

Takie szkaluj¹ce artyku³y szybko siê rozchodz¹, bo nie brakuje czytelni-
ków, szczególnie gdy sprawy dotycz¹ okreœlonego œrodowiska. A œrodo-

wisko okrêtowców nie jest ma³e. W okresie powojennym od roku 1946,
tylko do roku 2004 w³¹cznie Wydzia³ wyda³ prawie 6 tysiêcy ró¿nego ro-

dzaju dyplomów. Du¿o informacji o Wydziale mo¿na znaleŸæ w monografii
wydanej z okazji 60-lecia Wydzia³u pt. „Studia Okrêtowe w Politechnice

Gdañskiej 1945-2005”. Na podstawie tej monografii mo¿na te¿ sprosto-
waæ pomy³ki zawarte w artykule w „Obywatelu”. M. Paw³owski nie bra³

udzia³u przy opracowaniu tej monografii, gdy¿ autorzy nie otrzymywali tu
honorarium za napisane teksty.

Oszczerstwo nierozerwalnie wi¹¿e siê z donosicielstwem, musi mieæ
charakter u¿ytkowy.  Mo¿e z tego byæ jakaœ korzyœæ, mo¿e to siê komuœ

op³aciæ, lub mo¿e to byæ tylko bezinteresowne dokopanie komuœ.
Chcia³bym tu dorzuciæ, ze swego ¿yciowego doœwiadczenia, dwa przy-

k³ady, które w pewnym sensie dotycz¹ wiod¹cego tematu, a które dobrze
utkwi³y mi w pamiêci mimo znacznego up³ywu czasu.  Pracuj¹c na uni-

wersytecie w jednym afrykañskim kraju,  gdzie przebywa³a te¿ grupka na-
szych rodaków, zdarzy³ siê przypadek, ¿e jeden z Polaków, byæ mo¿e z

nadmiernego umi³owania „prawdy”, pisa³ paszkwile do miejscowego rek-
tora o  drugim Polaku. I nastêpny przyk³ad: bêd¹c przewodnicz¹cym Wy-

dzia³owej Komisji Rekrutacyjnej natkn¹³em siê na opiniê Zarz¹du Zwi¹zku
M³odzie¿y Socjalistycznej pewnej szko³y, która mia³a pomóc kandydatowi

w dostaniu siê na studia: „posiada du¿e zdolnoœci wykrywania wroga kla-
sowego”. Ten utalentowany m³ody cz³owiek nie zosta³ jednak studentem

Instytutu Okrêtowego, bo uzdolnienia by³y zbyt jednostronne i nie pokry-
wa³y siê z wymaganiami egzaminu wstêpnego. Takich wêsz¹cych osób nie

brakuje i dzisiaj, tylko has³o jest mo¿e nieco odmienne.
Nie mam ochoty polemizowaæ z poszczególnymi stwierdzeniami, jakie

podaje rzekoma Autorka tekstu. Mówi¹c oglêdnie, artyku³ jest obrzydliwy.
Jestem przekonany, ¿e Autorka ma niewielk¹ wiedzê o poczynaniach p. M.

Paw³owskiego i zosta³a przez niego niecnie wykorzystana. A jego aktywna,
napastliwa  dzia³alnoœæ pisarska nie przynosi po¿ytku poszczególnym oso-

bom, Wydzia³owi, ca³emu œrodowisku okrêtowców, Politechnice Gdañ-
skiej, a tak¿e jemu samemu.

Pozwoli³em sobie zmieniæ tytu³ tego tekstu w stosunku  do artyku³u p.
Paw³a Huelle w Gazecie Wyborczej przez dodanie znaku zapytania. Wierzê

bowiem, mo¿e naiwnie, ¿e gdy Kraj nasz stanie siê normalny, zniknie za-
cietrzewienie ideologiczne, znikn¹ pods³uchy i kontrolowane prowokacje,

zniknie nieufnoœæ do drugiego cz³owieka, to w cenie bêdzie rzetelnoœæ,
uczciwoœæ i zwyk³a przyzwoitoœæ, a nieodpowiedzialne dzia³ania i nikczem-

noœæ spotkaj¹ siê z ogólnym potêpieniem. Wówczas mo¿e oczernianie prze-
stanie byæ polsk¹ specjalnoœci¹.

Prof. W³adys³aw Bartoszewski, na zakoñczenie swojego wyk³adu na
Uniwersytecie Warszawskim w dniu 23.10.2007 (te¿ Gazeta Wyborcza z

dnia 3-4.11.2007) powiedzia³: w Polsce s¹ dwa ró¿ne s³owa – „op³aca siê”
i „warto”. „Op³aca” siê odnosi siê do dochodu, do zysku, do korzystnego

interesu. Natomiast s³owo „warto” towarzyszy myœleniu o wartoœciach.
Na pewno nie wszystko, co warto, to siê op³aca. Ale z ca³¹ pewnoœci¹ –

wierzê w to g³êboko – nie wszystko, co siê op³aca, jest w ¿yciu coœ warte.
Mam wiêc pytanie do rzekomej Autorki tekstu opublikowanego w „Oby-

watelu”– czy uwa¿a, ¿e to siê op³aci³o lub czy jest to coœ warte?

Mi³osz Fr¹ckowiak
Absolwent Wydzia³u BO z roku 1956,

by³y pracownik katedry kierowanej przez prof. L. Kobyliñskiego

* Wyrażone w liście opnie są sprawą autora i nie odzwierciedlają stanowiska Zespołu Redakcyjnego Pisma PG
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Z kalendarza JM Rektora

Październik 2007Październik 2007Październik 2007Październik 2007Październik 2007

®®®®® 14 października.14 października.14 października.14 października.14 października. Kościół „Gwiaz−
da Morza” w Sopocie. Uroczysty
koncert z okazji 106. rocznicy nada−
nia Sopotowi praw miejskich oraz
Dnia Papieskiego, połączony z wrę−
czeniem Nagród Prezydenta Miasta
Sopotu w dziedzinie kultury i sztu−
ki oraz nauki „Sopocka Muza”. W
czasie uroczystości Rektor wygło−
sił laudację dla prof. Włodzimierza
Przybylskiego, który otrzymał na−
grodę „Sopocka Muza”.

®®®®® 15 października15 października15 października15 października15 października. Rektor przyjął w
gabinecie profesora Jerzego Buzka,
posła Parlamentu Europejskiego.

®®®®® 15 października.15 października.15 października.15 października.15 października. Audytorium im.
Adama Synowieckiego na Wydzia−
le Zarządzania i Ekonomii Politech−
niki Gdańskiej Spotkanie profeso−
ra Jerzego Buzka ze studentami.

®®®®® 15 października.15 października.15 października.15 października.15 października. Wizyta przedsta−
wicieli Firmy Abantia z Hiszpanii
w Politechnice Gdańskiej. W spo−
tkaniu ponadto udział wzięli: Ma−
ciej Dobrzyniecki – Konsul Hono−
rowy Królestwa Hiszpanii w Pol−
sce, prof. Ryszard Katulski – Pro−
rektor ds. Nauki i Wdrożeń Poli−
techniki Gdańskiej, Ewa Mazur –
Kanclerz Politechniki Gdańskiej,
Joanna Jettmar – Kierownik Biura
Karier Studenckich Politechniki
Gdańskiej, Ewa Jurkiewicz – Kie−
rownik Studium Języków Obcych
Politechniki Gdańskiej.

®®®®® 15 października.15 października.15 października.15 października.15 października. Aula Politechni−
ki Gdańskiej. Koncert okoliczno−
ściowy z okazji Dnia Papieskiego.
Wystąpiła orkiestra Sinfonietta Cra−
covia oraz Robert Kabara.

®®®®® 15 października.15 października.15 października.15 października.15 października. Nadbałtyckie
Centrum Kultury w Ratuszu Staro−
miejskim w Gdańsku. Debata Fo−
rum Młodych Dyplomatów pod ty−
tułem: „Władza w RP – autorytet
czy... ?”.

®®®®® 16 października. 16 października. 16 października. 16 października. 16 października. Warszawa. Posie−
dzenie Rady Narodowego Centrum

Badań i Rozwoju. W czasie posie−
dzenia Rektor został wybrany prze−
wodniczącym Rady.

®®®®® 16 października16 października16 października16 października16 października. „Krzywy Do−
mek” w Sopocie. Debata politycz−
na z udziałem Bogdana Borusewi−
cza – Marszałka Senatu RP oraz
Pawła Orłowskiego – Wiceprezy−
denta Sopotu.

®®®®® 17 października17 października17 października17 października17 października. Rektor przyjął w
gabinecie Pana Janusza Liberkow−
skiego, wynalazcę, absolwenta Po−
litechniki Gdańskiej oraz zwycięz−
cę prestiżowego konkursu „Ameri−
can Inventor” amerykańskiej tele−
wizji ABC.

®®®®® 17 października.17 października.17 października.17 października.17 października. Auditorium Ma−
ximum Politechniki Gdańskiej.
Spotkanie Pana Janusza Liberkow−
skiego z pracownikami i studenta−
mi Politechniki Gdańskiej.

®®®®® 17 października.17 października.17 października.17 października.17 października. Starogardzkie
Centrum Kultury w Starogardzie
Gdańskim. Spotkanie ze Stowarzy−
szeniem Techników i Inżynierów
Przemysłu Chemicznego.

®®®®® 18 października.18 października.18 października.18 października.18 października. Gdański Klub Biz−
nesu. Spotkanie Pana Janusza Liber−
kowskiego z przedsiębiorcami.

®®®®® 18 października.18 października.18 października.18 października.18 października. Akademicki Klub
Politechniki Gdańskiej „Kwadrato−
wa”. Debata polityczna zorganizo−
wana przez Samorząd Studentów
PG z udziałem prof. Edmunda Witt−
brodta, Macieja Płażyńskiego oraz
Janusza Korwin−Mikkego.

®®®®® 19 października.19 października.19 października.19 października.19 października. Wydział Elektro−
techniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej. Konferencja poświęco−
na „Edukacji Technicznej”.

®®®®® 19 października19 października19 października19 października19 października. Hol przed Biblio−
teką Główną Politechniki Gdań−
skiej. Otwarcie wystawy fotogra−
ficznej z okazji 45−lecia istnienia
Ośrodka Wypoczynkowego w
Czarlinie.

®®®®® 19 października.19 października.19 października.19 października.19 października. Aula Politechni−
ki Gdańskiej. Spotkanie z seniora−

mi−nauczycielami akademickimi
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

®®®®® 19 października19 października19 października19 października19 października. Sopot. Zakończe−
nie kampanii wyborczej Platformy
Obywatelskiej z udziałem kandyda−
tów do Sejmu i do Senatu RP.

®®®®® 19 października19 października19 października19 października19 października. Gimnazjum nr 33
w Gdańsku. Debata z kandydatami
do Sejmu i Senatu RP.

®®®®® 20 października.20 października.20 października.20 października.20 października. Auditorium Ma−
ximum Politechniki Gdańskiej. Uro−
czyste wręczenie dyplomów w 62.
rocznicę pierwszego wykładu w po−
wojennej historii Politechniki Gdań−
skiej, wygłoszonego przez profeso−
ra Ignacego Adamczewskiego.

®®®®® 21 października21 października21 października21 października21 października. Akademicki Klub
Politechniki Gdańskiej „Kwadrato−
wa”. Spotkanie wyborcze z sympa−
tykami  i  osobami  biorącymi
udział w kampanii wyborczej do
Senatu RP Rektora oraz profesora
Edmunda Wittbrodta.

®®®®® 22 października.22 października.22 października.22 października.22 października. Katedra Oliwska
w Gdańsku. Uroczysta, Jubileuszo−
wa Inauguracja Roku Akademic−
kiego w Gdańskim Seminarium
Duchownym w Gdańsku z okazji
50−lecia istnienia. W czasie uroczy−
stości Rektor otrzymał Medal Jubi−
leuszowy Wyższego Seminarium
Duchownego w Gdańsku.

®®®®® 22 października.22 października.22 października.22 października.22 października. Spotkanie na Uni−
wersytecie Warszawskim.

®®®®® 23 października. 23 października. 23 października. 23 października. 23 października. Dwór Artusa w
Gdańsku. Spotkanie powyborcze
Pomorskiego Regionu Platformy
Obywatelskiej.

®®®®® 23 października. 23 października. 23 października. 23 października. 23 października. Hol przed Salą
Senatu Politechniki Gdańskiej.
Otwarcie wystawy zdjęć wykona−
nych przez studentów Politechniki
Gdańskiej podczas praktyk studenc−
kich  IAESTE (The International
Association for the Exchange of
Students for Technical Experience).

®®®®® 23 października.23 października.23 października.23 października.23 października. Rektor przyjął
Pana Adama Orzechowskiego, Dy−
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rektora Naczelnego i Artystyczne−
go Teatru „Wybrzeże” w Gdańsku.

®®®®® 23 października.23 października.23 października.23 października.23 października. Gabinet Rektora.
Spotkanie Komitetu Organizacyj−
nego Obchodów 50−lecia Parlamen−
tu Studenckiego Politechniki Gdań−
skiej.

®®®®® 25–27 października.25–27 października.25–27 października.25–27 października.25–27 października. Wrocław.
Konferencja European University
Association pt.: „The Governance
of European Universities post 2010:
Mission Diversity, Autonomy and
Accountability.”

®®®®® 28 października. 28 października. 28 października. 28 października. 28 października. Konkatedralna
Bazylika Mariacka pw. Wniebo−
wzięcia Najświętszej Marii Panny
w Gdańsku. Uroczysty koncert z
okazji Dnia Papieskiego. Po zakoń−
czeniu koncertu odbyła się podnio−
sła uroczystość wręczenia „Bursz−
tynowego Serca”, jako wyrazu
wdzięczności wiernych Archidiece−
zji Gdańskiej za otrzymany dar w
postaci Osoby Jego Ekscelencji
Księdza Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego Tadeusza Gocłowskie−
go.

®®®®® 29 października. 29 października. 29 października. 29 października. 29 października. Sala Herbowa w
budynku Rady Miasta w Gdańsku.
Konferencja podsumowująca II
etap projektu „Biznes na start” – II
edycja.

®®®®® 30 października.30 października.30 października.30 października.30 października. Sala Senatu Po−
litechniki Gdańskiej. Posiedzenie
Rady Gospodarczej przy Rektorze
PG.

®®®®® 30 października.30 października.30 października.30 października.30 października. Akademicki Klub
Politechniki Gdańskiej „Kwadrato−
wa”. Spotkanie z Politechnicznym
Klubem Biznesu PKB+.

Listopad 2007Listopad 2007Listopad 2007Listopad 2007Listopad 2007

®®®®® 5–6 listopada. 5–6 listopada. 5–6 listopada. 5–6 listopada. 5–6 listopada. Warszawa. Posie−
dzenie Senatu Rzeczpospolitej Pol−
skiej.

®®®®® 8 listopada.8 listopada.8 listopada.8 listopada.8 listopada. Siedziba Banku PKO
BP w Gdańsku. Spotkanie z Panią
Lilianną Dziekańską, Dyrektor Od−
działu Regionalnego Banku PKO
BP w Gdańsku.

®®®®® 8 listopada.8 listopada.8 listopada.8 listopada.8 listopada. Warszawa. Rektor ode−
brał nagrodę Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za osiągnię−
cia naukowe, dydaktyczne, organi−
zacyjne oraz za całokształt dorob−
ku.

®®®®® 9–10 listopada.9–10 listopada.9–10 listopada.9–10 listopada.9–10 listopada. Warszawa. Posie−
dzenie Senatu Rzeczpospolitej Pol−
skiej.

®®®®® 10 listopada. 10 listopada. 10 listopada. 10 listopada. 10 listopada. Rektor przyjął pro−
fesora Leszka Balcerowicza.

®®®®® 10 listopada.10 listopada.10 listopada.10 listopada.10 listopada. RestauracjaVilla
Uphagena w Gdańsku. Spotkanie z
Panią Danutą Hübner, Unijnym
Komisarzem ds. Polityki Regional−
nej, profesorem Jerzym Bralczy−
kiem oraz profesorem Edmundem
Wnuk−Lipińskim.

®®®®® 10 listopada. 10 listopada. 10 listopada. 10 listopada. 10 listopada. Polska Filharmonia
Bałtycka w Gdańsku. Gdański Are−
opag. Debata pt.: „Etos Polaków.
Prognoza”. Rektor był jednym z
moderatorów tej debaty. Poza tym
w spotkaniu udział wzięli: Leszek
Balcerowicz, profesor ekonomii, ar−
cybiskup Kazimierz Nycz, metro−
polita warszawski, profesor Ed−
mund Wnuk−Lipiński, profesor so−
cjologii oraz Pani Danuta Hübner,
Unijny Komisarz ds. Polityki Re−
gionalnej.

®®®®® 11 listopada.11 listopada.11 listopada.11 listopada.11 listopada. Złożenie wieńców
pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gdańsku, z okazji
Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości.

®®®®® 11 listopada.11 listopada.11 listopada.11 listopada.11 listopada. Politechnika Gdań−
ska. Areopag Młodych. Debata pt.:
„Czy Polska da sobie radę bez Cie−
bie?” W debacie udział wzięli: Je−
rzy Owsiak, dziennikarz i współ−
twórca Wielkiej Orkiestry Świą−
tecznej Pomocy, oraz Rafał Ziem−
kiewicz, dziennikarz, komentator
polityczny i ekonomiczny, pisarz
science fiction.

®®®®® 11 listopada.11 listopada.11 listopada.11 listopada.11 listopada. Kino Neptun w Gdań−
sku. Premierowy pokaz filmu „Ko−
rowód” z udziałem reżysera filmu
Jerzego Stuhra.

®®®®® 12 listopada12 listopada12 listopada12 listopada12 listopada. Polska Filharmonia
Bałtycka w Gdańsku na Ołowian−
ce. Koncert zespołu The King’s Sin−
gers.

®®®®® 13 listopada13 listopada13 listopada13 listopada13 listopada. Sala Senatu Politech−
niki Gdańskiej. Spotkanie ze stu−
dentami V roku Wydziału Zarzą−
dzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej, dotyczące problemów
innowacji w technice i technologii.

®®®®® 14 listopada14 listopada14 listopada14 listopada14 listopada. Nadbałtyckim Cen−
trum Kultury w Gdańsku. Spotka−
nie z mieszkańcami Gdańska w
związku z nagrodą im. Jana Hewe−
liusza przyznaną profesorowi An−
drzejowi Czyżewskiemu w 2007 r.

®®®®® 17 listopada17 listopada17 listopada17 listopada17 listopada. Skwer Kościuszki w
Gdyni. Ceremonia przekazania
obowiązków Dowódcy Marynarki
Wojennej RP przez admirała floty
Romana Krzyżelewskiego na po−
kładzie ORP „Błyskawica”.

®®®®® 19 listopada19 listopada19 listopada19 listopada19 listopada. Cmentarz Srebrzysko
w Gdańsku. Pogrzeb profesora Zbi−
gniewa Kowalskiego.

®®®®® 21 listopada21 listopada21 listopada21 listopada21 listopada. Sala Senatu Politech−
niki Gdańskiej. Posiedzenie Sena−
tu PG.

®®®®® 22−24 listopada. 22−24 listopada. 22−24 listopada. 22−24 listopada. 22−24 listopada. Warszawa. Posie−
dzenie Zgromadzenia Plenarnego
Konferencji Rektorów Akademic−
kich Szkół Polskich.

®®®®® 24 listopada.24 listopada.24 listopada.24 listopada.24 listopada. Aula Politechniki
Gdańskiej. Uroczysta sesja Parla−
mentu Studentów Politechniki
Gdańskiej z okazji 50−lecia – „Par−
lament na przełomie lat”.

®®®®® 24 listopada.24 listopada.24 listopada.24 listopada.24 listopada. Hol przed Aulą Poli−
techniki Gdańskiej. Koncert z oka−
zji Jubileuszu Parlamentu Studen−
tów Politechniki Gdańskiej. W cza−
sie koncertu wykonano utwory
„Missa Pro Pace” Wojciecha Kila−
ra oraz „Misa Criola” Ariela Rami−
reza.

Piotr Markowski
Rektorat


