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Powrót obowiązkowej matematyki na
egzaminie maturalnym po prawie 30 la−

tach to spora zmiana. W maju 2010 r. ma−W maju 2010 r. ma−W maju 2010 r. ma−W maju 2010 r. ma−W maju 2010 r. ma−
tematykę będą zdawać wszyscy przystę−tematykę będą zdawać wszyscy przystę−tematykę będą zdawać wszyscy przystę−tematykę będą zdawać wszyscy przystę−tematykę będą zdawać wszyscy przystę−
pujący do matury jako przedmiot obo−pujący do matury jako przedmiot obo−pujący do matury jako przedmiot obo−pujący do matury jako przedmiot obo−pujący do matury jako przedmiot obo−
wiązkowy.wiązkowy.wiązkowy.wiązkowy.wiązkowy. Tymczasem według międzyna−
rodowych badań edukacyjnych PISA (Pro−
gramme for International Student Assessment,
OECD), w dziedzinie matematyki polscy

uczniowie nie wypadają najlepiej – poniżej
średniej europejskiej. Należy jednak pamię−
tać, że w analizach porównawczych systemów
edukacyjnych w ramach Unii Europejskiej
matematyka stanowi obecnie bardzo ważny
element jako podstawowy czynnik warunku−
jący postęp naukowo−techniczny Europy („In−
formator o egzaminie maturalnym od roku
2010” CKE, Warszawa 2007).

Tymczasem polska szkoła często ciągle
uczy matematyki w sposób rutynowy i po−
wierzchowny. Wzory i formułki okazują się
nieprzydatne, gdy uczniowie mają rozwią−
zać matematyczny problem, z którym nigdy
wcześniej się nie zetknęli. Nawet proste za−
dania, jak na przykład wyliczenie średnich
opadów w roku, gdy na diagramie jest po−
dana suma opadów deszczu w kolejnych
miesiącach, może przysparzać sporo trudno−
ści. Natomiast na uczelni technicznej nie−
zbędne jest profesjonalne łączenie rzetelnej
wiedzy matematycznej i inżynierskiej. Daje
to doskonałą bazę do zostania świetnym in−
żynierem oraz bardzo dobrze rokuje przy−
szłej karierze naukowej i badawczej absol−
wenta. To właśnie umiejętności w zakresie
logicznego myślenia i argumentowania są
niezbędne naszym przyszłym studentom.

W ciągu ostatnich lat następowały stop−
niowe zmiany w standardach wymagań eg−
zaminacyjnych, stawiając na pierwszym pla−
nie osiągane umiejętności (tab.1).

Takie postrzeganie nauczania w zakresie
matematyki jest bardzo zbliżone do idei, któ−
re przyświecają Procesowi Bolońskiemu w
kształceniu na poziomie wyższym. UczeńUczeńUczeńUczeńUczeń
ma rozumieć i stosować aparat mate−ma rozumieć i stosować aparat mate−ma rozumieć i stosować aparat mate−ma rozumieć i stosować aparat mate−ma rozumieć i stosować aparat mate−
matyczny, a nie tylko posiadać biernąmatyczny, a nie tylko posiadać biernąmatyczny, a nie tylko posiadać biernąmatyczny, a nie tylko posiadać biernąmatyczny, a nie tylko posiadać bierną
znajomość pewnego zasobu formuł ma−znajomość pewnego zasobu formuł ma−znajomość pewnego zasobu formuł ma−znajomość pewnego zasobu formuł ma−znajomość pewnego zasobu formuł ma−
tematycznych.tematycznych.tematycznych.tematycznych.tematycznych.

Planowane zmiany w sposobach kształ−
cenia na poziomie ponadgimnazjalnym
oraz na egzaminie maturalnym mają wydo−
bywać na pierwszy plan podstawowe cele
kształcenia uczniów – umiejętność modelo−
wania, myślenia strategicznego i rozumowa−
nia. O zdaniu matury będzie decydował
wynik tylko z trzech obowiązkowych przed−
miotów: języka polskiego, matematyki i ję−
zyka obcego. Natomiast egzaminy dodatko−
we będą brane pod uwagę przy rekrutacji na
studia. Co powinno spowodować, że egza−
min maturalny będzie sprawdzianem wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia stu−
diów wyższych (tab. 2).

Najprawdopodobniej docelowo wyniki
egzaminu będą podawane w postaci procen−
tów bez stawiania progów (podobnie jak w
przypadku egzaminów zewnętrznych na niż−
szych poziomach edukacji) – „zdał” lub „nie
zdał”. Nie jest to obecnie możliwe z dwóch
zasadniczych powodów. Podanie progu, od
którego egzamin uważa się za zdany, powo−
duje ustawienie wyższej poprzeczki w do−
stawaniu się na uczelnie wyższe, a tym sa−
mym w pewien sposób powoduje podnosze−
nie poziomu kształcenia na wyższym etapie
edukacji. Innymi słowy, prawdopodobnie
należałoby obniżyć poziom merytoryczny

Matura 2010 – MatematykaMatura 2010 – MatematykaMatura 2010 – MatematykaMatura 2010 – MatematykaMatura 2010 – Matematyka
Cz.1Cz.1Cz.1Cz.1Cz.1

Tab. 1. Standardy wymagań egzaminacyjnych – Matura 2010 – Matematyka

Zdający posiada umiejętności w zakresie:Zdający posiada umiejętności w zakresie:Zdający posiada umiejętności w zakresie:Zdający posiada umiejętności w zakresie:Zdający posiada umiejętności w zakresie:

Tab. 2. Propozycje zmian w systemie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i egzaminie
          maturalnym („Gazeta Prawna” Nr 8 (2130)).
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prowadzonych zajęć. Dowodzi to też pośred−
nio niepełnej skuteczności obecnego proce−
su akredytacji, który sprowadza się teraz
przede wszystkim do spraw formalno−admi−
nistracyjnych, a nie merytorycznych. W nie−
dalekiej przyszłości czekają nas zmiany rów−
nież w tym zakresie. Najprawdopodobniej
zostanie wprowadzony system sprawdzia−
nów−egzaminów potwierdzających zdobyte
przez studentów umiejętności. Takie dzia−
łania prowadzone są (ze sporymi sukcesami
w podnoszeniu poziomu kształcenia) na
uczelniach w Stanach Zjednoczonych. In−
nym powodem, dla którego w przypadku eg−
zaminu maturalnego funkcjonuje próg zda−
walności, jest opinia społeczna. W Polsce,
pomimo zdecydowanego upowszechnienia
wykształcenia na poziomie średnim ogólno−
kształcącym, ranga tego egzaminu jest wy−
soka i utożsamiana z osiągnięciem pewne−
go progu dojrzałości. Tymczasem skoro co−
raz większa część populacji ma wykształce−
nie ponadgimnazjalne (w Polsce szkoły, w
których nauka kończy się maturą, każdego
roku wybiera nawet trzy czwarte uczniów
kończących gimnazja), celowo obniża się po−
ziom wiedzy, jaką należy posiadać, aby zdać
maturę. Bardzo negatywny wpływ na rangę
egzaminu maturalnego miała „amnestia ma−
turalna” i przeprowadzanie egzaminu co−
rocznie w inny sposób. Istnieje ryzyko,
że egzamin ten straci swój stabilny i presti−
żowy charakter.

Rok 2008 ma być rokiem przełomowym
między nowymi i starymi zasadami zdawa−
nia nowej matury (tab. 3).

Aby nie wywołać zapaści wynikówAby nie wywołać zapaści wynikówAby nie wywołać zapaści wynikówAby nie wywołać zapaści wynikówAby nie wywołać zapaści wyników
egzaminacyjnych oraz oswoić opinięegzaminacyjnych oraz oswoić opinięegzaminacyjnych oraz oswoić opinięegzaminacyjnych oraz oswoić opinięegzaminacyjnych oraz oswoić opinię
publiczną (w tym oczywiście uczniów)publiczną (w tym oczywiście uczniów)publiczną (w tym oczywiście uczniów)publiczną (w tym oczywiście uczniów)publiczną (w tym oczywiście uczniów)
z nowym obowiązkowym przedmio−z nowym obowiązkowym przedmio−z nowym obowiązkowym przedmio−z nowym obowiązkowym przedmio−z nowym obowiązkowym przedmio−
tem, należało znacząco obniżyć stan−tem, należało znacząco obniżyć stan−tem, należało znacząco obniżyć stan−tem, należało znacząco obniżyć stan−tem, należało znacząco obniżyć stan−
dardydardydardydardydardy. Maturę na poziomie podstawowym
musi mieć szansę zdać każdy uczeń – rów−
nież ten o zainteresowaniach tylko i wyłącz−
nie humanistycznych lub artystycznych.
Egzamin na poziomie podstawowym będzie
trwał 120 minut, a zadania egzaminacyjne
obejmą zakres wymagań dla poziomu pod−
stawowego. Na poziomie rozszerzonym bę−
dzie to egzamin trwający 180 minut, oparty
na treściach dla poziomu rozszerzonego,
z uwzględnieniem umiejętności wymaga−

nych na poziomie podstawowym (tab. 4).
Prace egzaminacyjne nadal będą sprawdzać
i oceniać egzaminatorzy powołani przez dy−
rektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
na podstawie szczegółowych kryteriów jed−
nolitych na terenie całego kraju.

Co zatem będą musieli umieć maturzyści,
by poradzić sobie z tym przedmiotem? Aby
uzyskać 30% punktów na poziomie podsta−
wowym, czyli minimum, które gwarantuje
zdanie egzaminu, maturzysta będzie np.:
····· umiał zastosować pojęcie procentu w

obliczeniach, ale nie będzie posiadał
umiejętności rozłożenia liczby naturalnej
na czynniki pierwsze, czy wyznaczania
największego wspólnego dzielnika i naj−
mniejszej wspólnej wielokrotności pary
liczb naturalnych,

····· odczytywał z wykresu funkcji: dziedzinę
i zbiór wartości, miejsca zerowe, ale nie
będzie wiedział, jak naszkicować wykres
funkcji f(x)=|x|,

····· wykorzystywał pojęcie układu współ−
rzędnych na płaszczyźnie (do na przykład
naszkicowania funkcji liniowej), ale nie
musi wiedzieć, czym jest wektor i jak
obliczyć jego współrzędne lub długość,

····· wiedział, jak obliczyć średnią arytme−
tyczną czy medianę, ale nie będzie znał
wzorów do zliczania obiektów w sytu−
acjach kombinatorycznych (np. pojęcie
permutacji).

Aby uzyskać wynik, który odpowiadał−
by ocenie dostatecznej, trzeba będzie pora−
dzić sobie z prostymi zadaniami, które
pokażą opanowanie w zakresie podstawo−
wym możliwości interpretacji tekstu mate−
matycznego, użycia prostych obiektów ma−
tematycznych, dobierania modeli matema−
tycznych i strategii opartych na prostym ro−
zumowaniu złożonym z niewielkiej liczby
kroków (oparte na nowych standardach
wymagań egzaminacyjnych). Egzamin na

Tab. 3. Rok 2008 – najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym

Tab. 4. Treści, jakich nie będą sprawdzać zadania egzaminacyjne w roku 2008
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tym poziomie ma być gwarancją, że matu−
rzysta potrafi poprawnie odczytać wyciągi
bankowe, czy poradzić sobie w sytuacjach
życiowych wymagających prostych prze−
kształceń matematycznych (jak szacowanie
kosztów rat). Taka konstrukcja podstawy
merytorycznej egzaminu maturalnego daje
szansę nie tylko na zachowanie przyzwo−
itego poziomu zdawalności tego egzaminu,
ale urealnia również szanse opanowania
podstawowego zakresu wiadomości z ma−
tematyki przez niezainteresowanego nią
ucznia (tab. 4). Co z tego, że wymagania
zostaną postawione na wysokim poziomie,
jak i tak nikt z nauczycieli w przewidzia−
nej przez proces edukacyjny liczbie godzin
przeznaczonych na matematykę nie będzie
w stanie ich spełnić? Żeby rzeczywiście
podnieść poziom kształcenia, należałoby
zmienić bardzo wiele nie tylko w systemie
i sposobach kształcenia uczniów, ale rów−
nież i nauczycieli. Musiałby się też niezwy−
kle zmienić stosunek większości społeczeń−
stwa nie tyle do znaczenia zdobywania
i liczby zdobytych dyplomów, co do ich
jakości (wyk. 1, 2).

Radykalne zmiany w świadomości więk−
szości Polaków, jakie zaszły w ciągu ostat−
nich dwudziestu lat, powodują, że zdobyta
wiedza nie jest postrzegana jako osiągnię−
cie życiowe. Na razie nie zanosi się też na
to, aby w bliższej lub dalszej przyszłości
mogło to ulec zmianie. W tej chwili roz−
ważania na temat autorytetów i wzorców
intelektualnych nie docierają do znacznej
części przyszłych studentów. Niestety – nie
jest to oferta atrakcyjna medialnie oraz
utożsamiana z sukcesem. Nie można jed−
nak obrażać się na rzeczywistość, tylko pró−
bować ją w swoim otoczeniu jeśli nie zmie−
niać, to poprawiać. Ważnym elementem w
tych działaniach może być projekt „Wybie−
ram matematykę”, finansowany ze środków
Unii Europejskiej (PO Kapitał Ludzki)
i prowadzony przez Centralną Komisję Eg−
zaminacyjną. Członkami zespołu badaw−
czego jednego z podprojektów są pracow−
nicy Politechniki Gdańskiej (ze Studium
Nauczania Matematyki). Podprojekt ten ma
na celu po pierwsze popularyzację matema−
tyki jako niezbędnego kompendium wiedzy
w dobie otaczającego nas rozwoju techno−
logicznego i podkreślanie jej znaczenia
w zdobywaniu wykształcenia gwarantują−
cego sukces na rynku pracy. Po drugie ma
starać się pokazać matematykę jako najbar−
dziej oryginalny wśród tworów ludzkiego
ducha (Cyt.: „Nie może być wizji (…) głę−
bi prawdy bez filozofii, która uwzględnia
najdalsze abstrakcje – a powiązania takich

abstrakcji bada właśnie matematyka.” Al−
fred N. Whitehead – Nauka i świat współ−
czesny (1925, wydanie polskie 1987)) i uni−
wersalny język cywilizacji, w którym  opa−
nowanie symbolicznego kanonu „tysiąca
słów” jest koniecznym składnikiem dobre−
go wykształcenia.

Szkoła, niezależnie od etapu kształcenia,
powinna jak najlepiej przekazywać kanon
wiedzy i umiejętności zmieniający się od−
powiednio do zmieniających się potrzeb
życia. Pamiętamy, że wkrótce najprawdopo−
dobniej dzieci w wieku 6 lat zostaną ucznia−
mi pierwszych klas szkoły podstawowej, a
maturzyści będą zdawali egzamin w wieku
18 lat. Nasi przyszli studenci będą o rok
młodsi od tegorocznych, a tym samym mniej
dojrzali. Nie ulega wątpliwości, że im wię−
cej lepszej wiedzy i umiejętności przekaże
się w toku 12 lat nauki, tym lepiej. Jakie są
jednak możliwości naszej edukacji (również
tej na poziomie wyższym)? Opierając się na
wspomnianych już badaniach PISA w zakre−
sie umiejętności matematycznych można po−
dać, że w 2003 r. nasi uczniowie zajęli trze−
cie miejsce wśród krajów z wynikami po−po−po−po−po−

niżej średniej OECDniżej średniej OECDniżej średniej OECDniżej średniej OECDniżej średniej OECD, a w 2006 r. zajęli
ostatnie – najniższe wśród krajów, któreostatnie – najniższe wśród krajów, któreostatnie – najniższe wśród krajów, któreostatnie – najniższe wśród krajów, któreostatnie – najniższe wśród krajów, które
znalazły się w grupie wyników śred−znalazły się w grupie wyników śred−znalazły się w grupie wyników śred−znalazły się w grupie wyników śred−znalazły się w grupie wyników śred−
nichnichnichnichnich. Problem dla uczniów stanowi wyjście
poza znane sobie rutynowe sposoby postę−
powania, np. prowadzenie rozumowania po−
legającego na analizie i wyciąganiu z niej
wniosków oraz na projektowaniu strategii
postępowania.

Tacy właśnie uczniowie trafią do uczelni
wyższych, również technicznych. Niezależ−
nie od wymienionych czynników, będziemy
musieli stanąć „na wysokości zadania” i
działać tak, aby nasza uczelnia w dalszym
ciągu cieszyła się dobrą renomą i przycią−
gała najlepszych maturzystów, będziemy
musieli kształcić studentów w sposób nowo−
czesny, inny od dotychczas przyjętych ka−
nonów. Niezbędna tu jest nowoczesna dy−
daktyka i metodyka  oraz dogłębna wiedza
z zakresu najnowszych trendów edukacyj−
nych w zakresie kształcenia na poziomie wy−
ższym.

Anita Dąbrowicz−Tlałka
Studium Nauczania Matematyki

Wyk. 1. „Jak Pan(i) sądzi, czy egzamin z matematyki na maturze powinni zdawać wszyscy
uczniowie, czy też tylko ci, którym jest to potrzebne ze względu na studia wyższe?” (CBOS
(BS/160/2001))

Wyk. 2. Badania ankietowe: Odsetek zwolenników obowiązku zdawania egzaminu z matema−
tyki na maturze wśród uczniów i studentów
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O życiu Kopernika można byłoby na−
kręcić dwa filmy z przeciwstawnych

sobie gatunków: jeden dynamiczny, pe−
łen intryg, podstępów i wojen, drugi spo−
kojny, wyważony, pokazujący wewnętrz−
ny świat uczonego i jego poszukiwanie
prawdy. Jak Kopernik godził w swoim
życiu te tak różne rzeczywistości, trudno
nam dzisiaj wyjaśnić, nie pozostawił bo−
wiem po sobie żadnych osobistych nota−
tek, które przybliżyłyby nam postać czło−
wieka, który zdetronizował Ziemię, a w
centrum świata (ówczesnego) umieścił
Słońce. Trzeba było wielkiej odwagi i
umiłowania prawdy, aby na piedestale
posadzić ciało niebieskie, które zgodnie z
panującymi od wieków poglądami wędro−
wało po niebie ze wschodu na zachód, a
wprawić w ruch to, co do tej pory było
nieruchome i nienaruszalne.

Poszukiwanie nowej drogi do Indii,
które zaowocowało odkryciem Nowego
Świata, czyli Ameryki, uświadomiło lu−
dziom, że za horyzontem Ziemia się za−
okrągla, czyli nie jest płaska. Kulisty
kształt postawił przed nauką epoki Rene−
sansu nowe wyzwania. Mikołaj Kopernik,
student Akademii Krakowskiej, renomo−
wanej uczelni europejskiej, znanej z wy−
sokiego poziomu nauczania we wszyst−
kich dziedzinach wiedzy, a zwłaszcza
astronomii, z młodzieńczą zachłannością
przyjmował wszelkie nowości. Prawdopo−
dobnie już wówczas zakiełkowało w nim
pragnienie wyjaśnienia kilku wątpliwości,
które rodziły się po skonfrontowaniu do−
tychczasowej wiedzy z ujawnianymi fak−
tami.

Wcześnie stracił ojca, a opiekę nad nim
i jego bratem Andrzejem przejął wuj

Łukasz Watzenrode, brat matki. Los jego
i kariera zależały od tego właśnie krew−
nego, bardzo aktywnego politycznie bi−
skupa warmińskiego. Zapewnił on sio−
strzeńcom solidne wykształcenie nie tyl−
ko na krakowskiej uczelni, ale również we
Włoszech. Za najkorzystniejsze uznał
przygotowanie do pełnienia funkcji ko−
ścielnych, i dlatego wyprawił Mikołaja do
Bolonii, gdzie studiował on prawo kano−
niczne, a następnie do Padwy, w której
zgłębił tajniki medycyny, oraz Ferrary,
którą opuścił jako doktor praw.

W czasie studiów spotkał się z Mariem
de Novarą, matematykiem, reprezentują−
cym neoplatońską szkołę myślenia. A neo−
platończycy wskazywali na potrzebę po−
szukiwania prostych matematycznych i
geometrycznych praw, wyjaśniających
zasady funkcjonowania natury. Źródłem
wszystkich życiowych zasad i energii
wszechświata było dla nich Słońce. Przy−
puszczalnie znajomość z Novarą i jego
ogromny autorytet spowodowały, że mło−
dy Kopernik skierował swoje zaintereso−
wanie w stronę astronomii. Ponieważ po−
glądy na układ Ziemia – Słońce opierały
się na teorii sformułowanej kilkanaście
wieków wcześniej przez Ptolomeusza,
dlatego była ona, chociaż fundamentalnie
błędna, punktem wyjścia do wszelkich
astronomicznych rozważań.

Żadna kultura nie zrywa z własną prze−
szłością, tak jak żadna budowla nie staje
na dziewiczym gruncie, dlatego Mikołaj
Kopernik, nasz wielki, genialny rodak,
jako punkt wyjścia obrał ptolemejski ob−
raz świata – nieruchomą Ziemię, krążący
wokół niej Księżyc i wędrujące po niebie
gwiazdy. Nie wiemy, co zwróciło jego

Ostatni średniowiecznyOstatni średniowiecznyOstatni średniowiecznyOstatni średniowiecznyOstatni średniowieczny
czy pierwszy współczesny?czy pierwszy współczesny?czy pierwszy współczesny?czy pierwszy współczesny?czy pierwszy współczesny?

stare przysłowie
····· Mały kamyk na drodze może przewrócić wielki wóz

Jean−Pierre Verdet
····· Wraz z dziełem Kopernika i tylko wraz z tym dziełem

zaczyna się ferment, z którego później narodzi się
astronomia i fizyka współczesna

Galileusz o Koperniku
····· ... tak podporządkował zmysły rozumowi, że ten stał się panem jego przekonań

Mikołaj Kopernik, O obrotach sfer niebieskich
····· ...myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu

– ponieważ dążeniem uczonego [...] jest szukanie we wszystkim prawdy

Dyplom doktorski Kopernika; źródło: Kopernik. Człowiek i myśl

Portret Kopernika; źródło: Adamczewski J.,
Mikołaj Kopernik i jego epoka. Interpress 1972
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uwagę na miejsce tych ciał niebieskich
względem siebie. W starożytności Archi−
medes i Plutarch umieścili w swoich dzie−
łach wzmianki o ewentualnym ruchu Zie−
mi. Arystarch z Samos, grecki badacz nie−
ba, wysunął sugestię, że centrum świata
może być Słońce, a nie Ziemia. Żaden z
nich jednak nie rozwinął tego tematu. Były
to tylko luźne uwagi, stwierdzenia, któ−
rych nie próbowano potwierdzić za po−
mocą obserwacji. Dopiero Kopernik
przedstawił matematyczny dowód, że Zie−
mia się kręci, a Słońce jest nieruchome, a
wiek XVII na potwierdzenie dostarczył
argumentów ze strony astronomii obser−
wacyjnej.

Swoje poglądy po raz pierwszy sfor−
mułował po powrocie do kraju – przy−
puszczalnie w latach 1507–1509, podczas
pobytu w Lidzbarku Warmińskim. Na
dwudziestu stronach rękopisu, krążącego
w odpisach wśród znajomych astronoma
i nigdy niewydanego drukiem, który okre−
śla się mianem „Komentarzyka” („Nico−
lai Copernici de Hypothesibus Motuum
Caelestium a se  Constitutis Commenta−
liorus”), autor – bez podawania argumen−
tów matematycznych – przedstawia ob−
raz Słońca, które stanowi centrum ukła−
du. Zatrzymanie Słońca a ruszenie Ziemi
pozwoliło na bardzo proste i logiczne
wyjaśnienie wszystkich problemów zwią−
zanych z niebem. Kopernik przyjął siedem
założeń: sfery niebieskie mają nie tylko
jeden wspólny środek; środek Ziemi nie
jest centrum wszechświata (ale jest cen−
trum grawitacji i centrum dla sfery Księ−
życa); wszystkie sfery krążą wokół Słoń−
ca; gwiazdy są bardzo odległe od centrum;

ruchy gwiazd, które obserwujemy, są
efektem ruchu Ziemi, która wiruje wraz z
powietrzem i wodą; to nie Słońce się po−
rusza, choć tak to widzimy, ale Ziemia
krążąca wokół Słońca; obserwowany
przez nas postępowy lub wsteczny ruch
planet też ma swoje źródło w ruchu Zie−
mi.

Prawdopodobnie od Nicola Leonica
Tomeo, wybitnego hellenisty z Padwy,
przyjął zasadę, że nie należy się spieszyć
z publikowaniem prac naukowych. Nie
wiemy i nigdy nie dowiemy się, dlaczego
Kopernik aż trzydzieści lat zwlekał z opu−
blikowaniem teorii heliocentrycznej. Nie
zachowało się ani jedno słowo napisane
jego ręką, które rzuciłoby choć odrobinę
światła na przyczyny zwłoki. Trudno
mówić o strachu przed zwierzchnictwem
Kościoła katolickiego, ponieważ kanonik,
autor „De revolutionibus” wiedział o życz−
liwym zainteresowaniu jego badaniami
papieża Klemensa VII, papież Leon X
zaprosił go do udziału w reformie kalen−
darza, zaś przyjaciel Triedemann Giese
(biskup chełmiński) propagował wśród
znajomych teorię heliocentryczną, której
sens i znaczenie rozumiał, dostrzegając w
jej autorze geniusza. Popierał go również
kardynał Schönberg, który jako gorący
zwolennik Mikołaja Kopernika chciał
wydać i sfinansować druk „De revolutio−
nibus”. Protestancki matematyk z Witten−
bergi, Georg Joachim von Lauchen, zwa−
ny Retykiem, przez dwa lata mieszkał z
Kopernikiem zafascynowany jego teorią.
I to on właśnie wymógł wreszcie na astro−
nomie zgodę na druk dzieła, które praw−
dopodobnie mało kto przeczytał, bo zgod−
nie z intencją autora adresowane było do
wyjątkowo nielicznego grona odbiorców
– tylko wykształconych astronomów i
matematyków, gdyż tylko oni byli w sta−
nie je zrozumieć („Dzieła matematyczne
pisane są dla matematyków” – możemy
przeczytać we wstępie napisanym przez
Kopernika).

Wstęp do „De revolutionibus” przygo−
tował Osiander, wydawca z Norymbergi,
który odrzucił dedykację Kopernika skie−
rowaną do papieża Pawła III, uczonego
zainteresowanego naukami ścisłymi. Nie−
zgodnie z intencją autora podał do publicz−
nej wiadomości, w anonimowym wstępie,
że przedstawione poglądy są tylko i wy−
łącznie hipotezami. Książka mimo to zo−
stała życzliwie przyjęta, a przedstawione
w niej założenia były przedmiotem wielu
dyskusji nie tylko na spotkaniach astro−
nomów, ale również na uniwersytetach.

Paradoksem było wydanie dzieła w No−
rymberdze, centrum Refomacji, której
członkowie: Luter, Kalwin i Melanchton
bardzo niepochlebnie wyrażali się o Ko−
perniku, obrzucając go obraźliwymi epi−
tetami. Gnafeusz z Hagi, rektor szkoły w
Elblągu, napisał i wydał sztukę „Moroso−
phus” („Uczony błazen”), paszkwil
ośmieszający warmińskiego astronoma.

Kościół, początkowo popierający ideę
heliocentryzmu, rozpoczął z nią walkę z
pozycji wiary, a nie rozumu, i w sześć−
dziesiąt lat od wydania umieścił „De re−
volutionibus” na liście ksiąg zakazanych,
z której wykreślona została dopiero w
1822 roku. Wpisanie dzieła na czarną li−
stę nie zmniejszyło zainteresowania astro−
nomów nową, rewolucyjną teorią, oraz nie
zaowocowało odrzuceniem wygodnych w
użyciu tablic położenia planet, sporządzo−
nych przez źle widzianego autora. Wcze−
śniej (w 1582 roku) na podstawie obliczeń
Kopernika wydano kalendarz gregoriań−
ski, który wszedł do powszechnego uży−
cia, ponieważ zaproponowana przez nie−
go metoda bezbłędnie pozwalała na okre−
ślenie terminu świąt, zwłaszcza Wielka−
nocy, uzależnionej od precesji, której nie
potrafili wyjaśnić inni astronomowie.

Idee Kopernika były radykalne, ale nie
do końca. Wprawdzie ruszył z posad sta−
cjonarną Ziemię, której średniowieczny
obraz w „Boskiej komedii” utwierdził
Dante, jednak nie wyzwolił się od arysto−
telesowskiej teorii doskonałego ruchu ko−
listego. Ruchome planety krążyły – we−
dług niego – wokół Słońca po orbitach w
kształcie koła. Pogląd ten był efektem sta−
nu matematyki w tamtym czasie. Brako−
wało po prostu narzędzia, które pozwoli−
łoby na obliczenie ruchu odbywającego
się po krzywej zamkniętej, różnej od koła.
Dopiero wynalezienie przez Newtona i
Leibnitza rachunku różniczkowego i cał−
kowego spowodowało, że stało się to nie
tylko możliwe, ale i łatwe. Eliptyczność
orbit odkrył Kepler, ale zrobił to na dro−
dze empirycznej.

Natomiast Galileusz, pierwszy fizyk
doświadczalny w dziejach świata (zajmo−

Podpis Kopernika; źródło: Kopernik. Człowiek
i myśl

Karta rękopisu De revolutionibus, z rysunkiem
układu planetarnego; źródło: Kopernik. Czło−
wiek i myśl
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wał się badaniem dźwięku, światła, tem−
peratury i ruchu) przedstawił dowody po−
twierdzające teorię Kopernika: zróżnico−
wana powierzchnia Księżyca, plamy na
Słońcu, cztery księżyce Jowisza, niezli−
czona liczba gwiazd Mlecznej Drogi). W
ten sposób to, co do tej pory było tylko
teorią, stało się faktem. Mechanicyzm
Newtona zmodyfikował i uściślił helio−
centryczny model wszechświata.

Kopernik swoją koncepcję wsparł ob−
liczeniami matematycznymi. Zatrzymując
Słońce a ruszając Ziemię, spowodował, że
można było określić kolejność planet w
stosunku do centrum, ich odległość od
Słońca i roczny czas obiegu, trzy rodzaje
ruchów Ziemi, precesję, pory roku, pozor−
ny ruch wsteczny planet. Jako pewnik
przyjął wirowy ruch Ziemi wraz z atmos−
ferą i wszystkim, co się na niej znajduje
(woda, ptaki, spadające kamienie). Błęd−
nie natomiast przyjął nieruchomość
gwiazd i dlatego nie obliczył ich paralak−
sy (dopiero na początku XIX wieku uda−
ło się astronomom zmierzyć paralaksę kil−
ku najbliższych gwiazd).

Ziemia straciła swoją uprzywilejowaną
pozycję – przestała być środkiem wszech−
świata, a stała się jedną z planet krążących
wokół Słońca. Powstała nie tylko nowa
teoria, ale konkretny nowy obraz świata.
Żadna rewolucja naukowa nie przyniosła
tak radykalnych skutków. Jednym z nich
jest spowodowanie, że nauka stała się
głównym arbitrem prawdy. I chociaż au−
tor nigdy nie przełamał poglądu geocen−
tryzmu i nie wyrzekł się ptolemejskiego
źródła swojej teorii, to dokonał rzeczy

ogromnej: uprościł trudne i niejasne ma−
chiny świata. Intuicyjnie umieścił Słońce
w centrum, dopiero potem szukając argu−
mentów potwierdzających hipotezę.

Jako pierwszy w dziejach nauki prze−
niósł układ odniesienia z jednego punktu
w drugi i przewidział wszystkie konse−
kwencje kinematyczne wynikające z tego
kroku. Wprawdzie nie odkrył zasady
względności ruchu, ale był jednym z jej
prekursorów, ponieważ jako pierwszy w
dziejach nauki drogą myślową przeniósł
układ współrzędnych z jednego ciała na
drugie.

Układ heliocentryczny, zaprezentowa−
ny przez Kopernika, odniósł zwycięstwo,
bo astronomia ściśle współpracowała z
matematyką, pojawiła się nowa nauka –
fizyka, a obserwacja i eksperyment zga−
dzały się z rzeczywistością.

Tak wyglądało życie naukowe Koper−
nika i jego efekty. Natomiast codzienność
w Lidzbarku na Warmii, będącej częścią
Prus Królewskich, w siedzibie wuja Łuka−
sza Watzenrode, to był całkiem odmien−
ny świat. Jako kanonik (prawdopodobnie
niższe święcenia kapłańskie otrzymał z
rąk wuja) zobowiązany był do zdobywa−
nia wiedzy, co uczynił, wracając z dokto−
ratem z dziedziny prawa. Zamieszkując z
wujem, zgadzał się na wykonywanie
wszystkich jego poleceń i aktywne uczest−
niczenie w wyjątkowo ruchliwym życiu
krewnego. Biorąc udział w sprawach ad−
ministracyjno−politycznych, pełnił funk−
cję sekretarza, pomocnika i doradcy bi−
skupa Watzenrodego. Towarzyszył mu w
licznych podróżach, naradach i sejmikach.

Wciągnięty został w konflikt z Zakonem
Krzyżackim, który nieustannie prowadził
podstępną i wrogą wobec Prus Królew−
skich politykę. Stanowiska i zadania, które
mu powierzano, zmuszały Kopernika do
nieustannego podróżowania. Frombork,
Elbląg, Gdańsk, Piotrków, Grudziądz,
Malbork – to była stała trasa jego wizyta−
cji.

W czasie pobytu w Lidzbarku przetłu−
maczył listy Teofilakta Synokatty i była
to jedyna praca literacka Kopernika. Wy−
magała ona sporo odwagi, gdyż jako dzie−
ło „pogańskie” nie odpowiadało regułom
moralnym środowiska kościelnego.

Po śmierci wuja został wybrany na ad−
ministratora dóbr kurialnych, co zmusiło
go do przeniesienia się do Olsztyna i za−
pewniło niemal nieograniczoną władzę.
Sprawował bowiem nadzór nad chłopa−
mi, mieszczanami, szlachtą, burgrabiami
zamków i duchownymi dwudziestu jeden
kościołów. Do niego należało sądzenie
szlachty, przyjmowanie odwołań sądów
ławniczych, zarząd dobrami kapitulnymi,
osadzanie chłopów i nadawanie im zie−
mi, a także ściąganie z nich czynszów i
podatków. Ze względu na swoje przygo−
towanie i wiedzę medyczną zajmował się
również leczeniem mieszkańców zamku
i okolicznej ludności. Leczył wszystkie
stany z ogromnym zaangażowaniem. Miał
opinię oddanego lekarza.

Dużo czasu pochłaniały nieustanne za−
targi z Zakonem Krzyżackim, który nie
ustawał w nękaniu mieszkańców Warmii.
Aktywność Krzyżaków, ich napady na
polską ludność zmusiły Kopernika do za−
jęcia się sprawami obronności. Szczegól−
ne talenty organizacyjne i administracyj−
ne objawił podczas obrony Olsztyna przed
agresorami. Udało mu się uchronić mia−
sto przed napastnikami. Miał świadomość
zagrożenia ze strony Zakonu. Problem
znalazł swoje rozwiązanie dopiero z przej−
ściem Krzyżaków na stronę Reformacji,
ponieważ utracili oni wówczas oparcie w
Kościele katolickim.

Pełniąc w kapitule warmińskiej funk−
cje wizytatora, kontrolera gospodarki i fi−
nansów posiadłości kapitulnych, kancle−
rza kapituły, administratora dóbr kapitu−
ły oraz posła, miał okazję do zapoznania
się z zagadnieniami ekonomicznymi. Jako
jeden z nielicznych rozumiał ogromną rolę
odkryć geograficznych w przejściu z go−
spodarki feudalnej do kapitalistycznej.
Wiązało się to z koniecznością zmiany w
systemie monetarnym. Dwa jego dzieła:
„O szacunku monety” i „Sposób bicia

Fragment traktatu o monecie; źródło: Adamczewski J., Mikołaj Kopernik i jego epoka. Inter−
press 1972
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monety” pokazują Kopernika jako osobę
w pełni zdającą sobie sprawę z funkcji,
jaką pełni pieniądz w państwie. Mówił on
o potrzebie ujednolicenia monety, wpro−
wadzenia jednej monety dla całego pań−
stwa, gdyż ma to ogromne znaczenie w
handlu prowadzonym z innymi krajami,
wyglądzie (niezbędny jest na monecie
wizerunek władcy) oraz jednej mennicy,
działającej w imieniu króla, a nie wielu
mennic, z których korzyści czerpią po−
szczególne miasta. Opracowując reformę
monety, przygotował jej teoretyczne uza−
sadnienie oraz wypracował praktyczną
realizację. Po dziewięciu latach zajmowa−
nia się sprawą monetarną udało mu się
uzyskać akceptację ze strony stanów Prus

Królewskich. Gdyby sławy nie przynio−
sła mu teoria heliocentryczna, do historii
wszedłby na pewno jako reformator sys−
temu monetarnego.

Obserwacja codziennego życia spowo−
dowała, że zajął się również sprawą usta−
lenia i ujednolicenia cen chleba. Przygo−
tował tablice uczciwej wagi chleba i uznał,
że warunkiem koniecznym jego sprawie−
dliwej ceny jest ujednolicenie miar zbo−
ża.

W czasie całej działalności administra−
cyjno−politycznej zajmował się prowadze−
niem korespondencji – początkowo repre−
zentował wuja, kurię, zleceniodawców,
później sam redagował listy, w których
wyrażał troskę o sprawy kościelne i pań−
stwowe. Niektóre z tych listów zachowa−
ły się, większość jednak zaginęła.

Z toruńskiego domu rodzinnego, z jego
patriotycznej atmosfery wyniósł umiłowa−
nie króla i Korony. Zawsze był wierny
Polsce, całe swoje życie i działalność po−
święcił, walcząc o sprawy polskie.

Był człowiekiem cichym, spokojnym,
znanym z pracowitości i zaangażowania.
Ważny był dla niego dobrze spełniony
obowiązek społeczny i patriotyczny. Su−
mienność, bezinteresowność, lojalność i
wierność wobec króla polskiego, ofiar−
ność i wysiłek wkładany w wykonywane
prace, pozwalają zaliczyć go do ludzi wy−
jątkowych, zaś wszechstronność zajęć do
geniuszy, jakich jest mało na świecie.

Na amerykańskiej liście ludzi genial−
nych, których działalność odmieniła świat,
dzięki temu, że potrafili na sprawy patrzeć
z innej perspektywy, Kopernik znajduje
się na czwartej pozycji. „Czy wariactwem

Karta tytułowa trygonometrii Kopernika; źró−
dło: Kopernik. Człowiek i myśl

jest wzorowanie się na geniuszu Koper−
nika, Brunelleschiego czy Einsteina?  Nie,
jeśli założymy, że wszystkie te umysły
upatrywały źródeł swoich genialnych po−
mysłów w zaangażowaniu i upartym dą−
żeniu do celu” (prof. Martin Kemp z Uni−
wersytetu Oksfordzkiego w przedmowie
do „Myśleć jak geniusz” Michaela J. Gel−
ba).

Ewa Dyk−Majewska
Emerytowany pracownik PG
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Jak podaje Słownik języka polskiego <http://sjp.pwn.pl>,
jubilatjubilatjubilatjubilatjubilat to osoba, która obchodzi swój jubileusz (dawniej sło−

wem tym określano także emeryta, zwłaszcza emerytowanego
duchownego). Formą rodzaju żeńskiego jest tu jubilatkajubilatkajubilatkajubilatkajubilatka. Na−
tomiast solenizantsolenizantsolenizantsolenizantsolenizant to osoba obchodząca danego dnia swoje
imieniny albo urodziny; w rodzaju żeńskim – solenizantkasolenizantkasolenizantkasolenizantkasolenizantka.

Odpowiadając na wątpliwości internauty, dotyczące pra−
widłowego użycia ww. wyrazów, kierownik poradni języ−
kowej Wydawnictwa Naukowego PWN <http://porad−
nia.pwn.pl/> napisał m.in.: „Pięciolatek zdmuchujący

świeczki na swoim torcie urodzinowym na pewno nie jest
jubilatem. Nie są też jubilatami ani solenizantami górnicy
w dniu 4 grudnia (Barbórka), ani nauczyciele w Dniu Edu−
kacji Narodowej”.

JubileuszJubileuszJubileuszJubileuszJubileusz oznacza ważną, „okrągłą” rocznicę jakiegoś
wydarzenia, a także uroczystość organizowaną dla jej
uczczenia. Mamy też przymiotnik jubileuszowyjubileuszowyjubileuszowyjubileuszowyjubileuszowy, używany
w takich określeniach, jak np. ‘nagroda jubileuszowa’
(świadczenie fakultatywne przewidziane przez zakładowe
przepisy płacowe).

Dbajmy o jêzyk!

Jubilat i solenizantJubilat i solenizantJubilat i solenizantJubilat i solenizantJubilat i solenizant
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Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A.
Markowskiego przestrzega przed nieprawidłową wymową
„jubilełusz”, a także podaje, że w dopełniaczu liczby poje−
dynczej wyraz ten ma formę ‘jubileuszu’, zaś w dopełnia−
czu liczby mnogiej występują formy oboczne: ‘jubileuszy’
albo ‘jubileuszów’. Co się tyczy ww. pojęcia „okrągłej rocz−
nicy”, słownik ten podaje przykładowo: „zwykle 25−lecie
lub 50−lecie czyjejś działalności, ślubu, istnienia czegoś”.
Za błędne słownik uznaje używanie słowa ‘jubileusz’ w zna−
czeniu „każda rocznica” (Np. „Jubileusz 7−lecia ślubu”.
Poprawnie: ‘Siódma rocznica ślubu’. „Zakład obchodzi ju−
bileusz 12−lecia produkcji tego typu samochodów”. Popraw−
nie: ‘Zakład obchodzi dwunastą rocznicę produkcji tego typu
samochodów’).

Kilka przykładów znalezionych w Internecie pokazuje,
że pojęcie „okrągłej rocznicy” jest dość rozciągłe. Mamy
bowiem: „Jubileusz 600−lecia odnowienia Akademii Kra−
kowskiej”; „Jubileusz SGH (1906–2006)”; „Jubileusz 50−
lecia Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej”; „Ju−
bileusz Józefa Glempa – z okazji 25. rocznicy przyznania
(...) tytułu kardynała (...) w Teatrze Wielkim odbędzie się
koncert jubileuszowy”; ale też: „Jubileusz 80−lecia Lasów
Państwowych”; „70 lat istnienia Gromady (...) Centralne uro−
czystości jubileuszowe”; „Jubileusz 60−lecia PWr”; „Jubi−
leusz 45−lecia działalności muzycznej Pana Jerzego Ciać−
ko” (powinno być: ‘Ciaćki’’, jak ‘Kościuszki’ lub ‘Matej−
ki’!) czy – znów leśnicy! – „Jubileusz 30−lecia Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie”.

Powyższe przykłady mogłyby nasuwać przypuszczenie,
że „okrągła rocznica” powinna być przynajmniej liczbą po−
dzielną przez 5. Wśród pierwszej setki znalezionych przeze
mnie przykładów są jednak także: „Jubileusz 87−lecia Ma−
rynarki Wojennej”, a nawet „IV Jubileusz Klubu Tanga Ar−
gentyńskiego «Złota Milonga»”.

Cóż, Polacy lubią jubileusze – między innymi dlatego,
że są one okazją do wręczania odznaczeń i nagród, a także
do innych rodzajów świętowania, jak koncerty, bale czy ban−
kiety. Ten ostatni rodzaj wykpił Tadeusz Boy−Żeleński w
wierszyku Krakowski jubileusz <http://www.literatura.za−
pis.net.pl/okresy/mloda_polska/zelenski/jubileusz.htm>, za−
czynającym się tak:

Nie wiem, który to nasz przodek,
W przydługi ponoć karnawał,
Gdy wyczerpał wszelki środek,
Skąd wziąć jaki świeży kawał,
Wnet, po formy dążąc nowe,
Chwycił kpiarstwa kaduceusz,
Skrobnął się nim mocno w głowę
I wymyślił – jubileusz.
Finał tego „świętowania”, według Boya, wygląda zaś tak:
Aż wreszcie, dobrze już rano,
Gdy wyssą wszystkie likwory
I każdy pałę zawianą,
A brzuch ma od śmiechu chory,
Pacjenta odwożą do dom,
Gdzie w pierzynie ciepłej legnie,

Nim ku nowym takim godom
Znowu latek dziesięć zbiegnie.

Żarty żartami, ale słowo ‘ju−
bileusz’ ma bardzo ciekawe po−
chodzenie. Wywodzi się ono
bowiem od hebrajskiego jôbel,
oznaczającego róg (barani), któ−
rym obwieszczano szenat hajjo−
bel, czyli rok jubileuszowyrok jubileuszowyrok jubileuszowyrok jubileuszowyrok jubileuszowy. W
Księdze Kapłańskiej (rozdz. 25) powiedziano, że przypada
on w roku następującym po okresie siedmiu ‘lat szabatowych’:
„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy
po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie
obejmował czterdzieści dziewięć lat. (...). Cały rok pięćdzie−
siąty będzie dla was rokiem jubileuszowym”. Sposób świę−
towania oraz sens tego jubileuszu podają następne zdania:
„Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwole−
nie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla
was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i
każdy powróci do swego rodu. (...) Cały ten rok pięćdziesiąty
będzie dla was rokiem jubileuszowym – (...) to będzie dla
was rzecz święta”. A zatem, co 50 lat Żydzi mieli unieważ−
niać długi oraz znosić niewolę (za te długi), powracając do
stanu posiadania (grunty i domy) w chwili podziału ziemi
obiecanej. „Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie,
nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz
się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem.
Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy
wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej
rodziny, do posiadłości swoich przodków. (...) Będzie to dla
was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i
każdy powróci do swego rodu”. Jubileusz winien być także
czasem wolnym od pracy na roli: „Cały ten rok pięćdziesiąty
będzie dla was rokiem jubileuszowym – nie będziecie siać,
nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nie−
obciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie
dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co
urośnie na polu”.

W ciekawym artykule Jubileusz Izraela, Jezusa i Kościo−
ła <http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/21/6.htm>
ks. H. Witczyk interpretuje okres nauczania Jezusa jako
Wielki Jubileusz, będący rozszerzeniem judaistycznej idei
wyzwolenia na zbawienie całej ludzkości.

Warto jeszcze dodać, że decyzją papieża Bonifacego VIII
w 1300 r. Kościół katolicki powrócił do tradycji jubileuszu,
nazywanego też Rokiem Świętym. Początkowo miał być on
obchodzony co 100 lat, jednak decyzją kolejnych papieży
okres ten skrócono do lat 50. Od 2. poł. XV w. Rok Jubile−
uszowy, jeżeli zewnętrzne okoliczności (wojna, konklawe
itp.) na to pozwalają, obchodzony jest co 25 lat. Osiem lat
temu Kościół katolicki obchodził Wielki Jubileusz Roku
2000.

Stefan Zabieglik
Wydział Zarządzania i Ekonomii
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Z kalendarza JM Rektora

Listopad 2007Listopad 2007Listopad 2007Listopad 2007Listopad 2007

®®®®® 26 listopada26 listopada26 listopada26 listopada26 listopada. Dwór Artusa w Gdań−
sku. Bałtyckie Forum Ekoenerge−
tyczne.

®®®®® 27 listopada27 listopada27 listopada27 listopada27 listopada „Stary Cmentarz” w
Gdańsku Oliwie. Pogrzeb Ks. Pra−
łata Brunona Kędziorskiego, pro−
boszcza Katedry Oliwskiej Parafii
św. Trójcy w Gdańsku.

®®®®® 27 listopada27 listopada27 listopada27 listopada27 listopada. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Spraw Zagranicznych
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 28 listopada28 listopada28 listopada28 listopada28 listopada. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Unii Europejskiej Se−
natu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 28 listopada28 listopada28 listopada28 listopada28 listopada .Warszawa. Posiedze−
nie Rady Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.

®®®®® 29 listopada29 listopada29 listopada29 listopada29 listopada. Warszawa. Posiedze−
nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 30 listopada–2 grudnia30 listopada–2 grudnia30 listopada–2 grudnia30 listopada–2 grudnia30 listopada–2 grudnia. Kompleks
Rekreacyjno−Wypoczynkowy w
Łańsku. Konferencja władz Poli−
techniki Gdańskiej.

Grudzień 2007Grudzień 2007Grudzień 2007Grudzień 2007Grudzień 2007

®®®®® 3 grudnia3 grudnia3 grudnia3 grudnia3 grudnia. Gabinet Rektora. Spo−
tkanie Rady Fundacji Brainet.

®®®®® 3 grudnia3 grudnia3 grudnia3 grudnia3 grudnia. Sala Czerwona Ratusza
Głównego Miasta w Gdańsku. Uro−
czyste otwarcie „Hanse−Office
Gdańsk”, wspólnego przedstawi−
cielstwa landu Szlezwik−Holsztyn
i wolnego hanzeatyckiego miasta
Hamburga.

®®®®® 4 grudnia4 grudnia4 grudnia4 grudnia4 grudnia. Sala Kolegialna Poli−
techniki Gdańskiej. Spotkanie nt.
obchodów 40−lecia Wydarzeń Mar−
cowych ’68  w Trójmieście.

®®®®® 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia. Katedra Techniki Ciepl−
nej Politechniki Gdańskiej. Podpi−
sanie umowy o współpracy pomię−
dzy PG i GPEC Gdańsk.

®®®®® 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia. Wydział Elektrotechni−
ki i Automatyki Politechniki Gdań−
skiej. Uroczyste otwarcie Labora−
torium Wibracyjnych Pomiarów
Laserowych.

®®®®® 7 grudnia7 grudnia7 grudnia7 grudnia7 grudnia. Akademia Morska w
Gdyni. Sesja Naukowa pt.: „Proble−

my automatyki i sterowania stat−
kiem” z okazji 40−lecia pracy na−
ukowo−dydaktycznej prof. dr. hab.
inż. Józefa Lisowskiego.

®®®®® 7 grudnia. Gdańsk7 grudnia. Gdańsk7 grudnia. Gdańsk7 grudnia. Gdańsk7 grudnia. Gdańsk. Spotkanie z Pa−
nem Xiang Zaoshenga, Konsulem
Generalnym Chińskiej Republiki
Ludowej w Gdańsku.

®®®®® 10 grudnia.10 grudnia.10 grudnia.10 grudnia.10 grudnia. Sala Herbowa Ratusza
Głównomiejskiego w Gdańsku. Spo−
tkanie w gronie posłów i senatorów
Ziemi Pomorskiej oraz władz Miasta
Gdańska, poświęcone omówieniu
bieżącego stanu przygotowań Gdań−
ska i Pomorza do Mistrzostw Euro−
py w Piłce Nożnej Euro 2012.

®®®®® 10 grudnia10 grudnia10 grudnia10 grudnia10 grudnia. Oddział Regionalny
Banku BGŻ w Gdańsku. Dzień Ho−
lenderski w Banku BGŻ.

®®®®® 11 grudnia11 grudnia11 grudnia11 grudnia11 grudnia. Gabinet Rektora. Pod−
pisanie  umowy o  wzajemnej
współpracy wydziałów, zawartej
między  Akademią   Marynarki
Wojennej  w  Gdyni  i   Politech−
niką  Gdańską.

®®®®® 11 grudnia11 grudnia11 grudnia11 grudnia11 grudnia. Dziedziniec Południo−
wy Politechniki Gdańskiej. Otwar−
cie wystawy „Miasta bez Barier”.

®®®®® 12 grudnia12 grudnia12 grudnia12 grudnia12 grudnia. Rektor przyjął w gabi−
necie Panią Magdę Kołodziejczak,
wójta gminy Pruszcz Gdański.

®®®®® 13 grudnia13 grudnia13 grudnia13 grudnia13 grudnia. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Unii Europejskiej Se−
natu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia. Rektor przyjął w gabi−
necie profesora Josefa Meyera−Fu−
jarę, Rektora FH Stralsund Univer−
sity of Applied Sciences.

®®®®® 14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia. Polska Filharmonia
Bałtycka. Uroczyste  otwarcie  i
oddanie  do  użytku  Gdańskiego
Centrum Muzyczno−Kongresowe−
go Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

®®®®® 15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia. Auditorium Novum.
Koncert charytatywny dla Bogda−
na Kasprzyckiego.

®®®®® 15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia. Klub Studentów Poli−
techniki Gdańskiej „Kwadratowa”.
Wigilia Stowarzyszenia Absolwen−
tów PG i „Czerwonej  Róży”.

®®®®® 16 grudnia16 grudnia16 grudnia16 grudnia16 grudnia. Ratusz Staromiejski w
Gdańsku. Spotkanie jubileuszowe z

okazji15−lecia Nadbałtyckiego
Centrum Kultury.

®®®®® 17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia. Klub Studentów Poli−
techniki Gdańskiej „Kwadratowa”.
Spotkanie wigilijne Trójmiejskiej
Akademickiej Sieci Komputerowej.

®®®®® 17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia. Siedziba Oddziału Pol−
skiej Akademii Nauk w Gdańsku.
Posiedzenie Komitetu Nagrody
Naukowej Miasta Gdańska im. Jana
Heweliusza.

®®®®® 17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia. Sala Prezydialna Urzę−
du Wojewódzkiego w Gdańsku.
Spotkanie Wigilijne z wojewodą
pomorskim oraz marszałkiem wo−
jewództwa pomorskiego.

®®®®® 17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia. Warszawa. Spotkanie
z Panią Barbarą Kudrycką, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

®®®®® 18 grudnia18 grudnia18 grudnia18 grudnia18 grudnia. Warszawa. Posiedze−
nie Rady Narodowego Centrum Ba−
dań i Rozwoju.

®®®®® 18 grudnia18 grudnia18 grudnia18 grudnia18 grudnia. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Spraw Zagranicznych
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 18 grudnia18 grudnia18 grudnia18 grudnia18 grudnia. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Unii Europejskiej Se−
natu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia. Sala Senatu Politech−
niki Gdańskiej. Spotkanie z Komi−
tetem Organizacyjnym obchodów
50−lecia Parlamentu PG.

®®®®® 19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia. Sala Senatu Politech−
niki Gdańskiej. Posiedzenie Sena−
tu Politechniki Gdańskiej.

®®®®® 19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia. Dziedziniec przed
Gmachem Głównym Politechniki
Gdańskiej. „Kolęda na dobre świę−
ta”, świąteczne spotkanie z pracow−
nikami i studentami Politechniki
Gdańskiej.

®®®®® 20 grudnia.20 grudnia.20 grudnia.20 grudnia.20 grudnia. Warszawa. Posiedze−
nie Senatu Rzeczypospolitej Pol−
skiej.

®®®®® 21 grudnia21 grudnia21 grudnia21 grudnia21 grudnia. Sala Kolegialna Poli−
techniki Gdańskiej. Spotkanie nt.
obchodów 40−lecia Wydarzeń Mar−
cowych ’68 w Trójmieście.

®®®®® 21 grudnia21 grudnia21 grudnia21 grudnia21 grudnia. Siedziba Gdańskiego
Klubu Biznesu. Coroczne, wigilij−
ne spotkanie Gdańskiego Klubu
Biznesu.
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®®®®® 27 grudnia27 grudnia27 grudnia27 grudnia27 grudnia. Sala Herbowa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego. XVI sesja Sejmiku
Województwa Pomorskiego.

®®®®® 27 grudnia27 grudnia27 grudnia27 grudnia27 grudnia. Refektarz  Pocysterski
Gdańskiego Seminarium Duchow−
nego w Gdańsku. Uroczysta świą−
teczno−noworoczna kolacja Stowa−
rzyszenia „Klubu Dżentelmena”
z udziałem Jego Ekscelencji Księ−
dza Arcybiskupa dra Tadeusza Go−
cłowskiego, Metropolity Gdańskie−
go.

®®®®® 30 grudnia30 grudnia30 grudnia30 grudnia30 grudnia. Państwowa Opera Bał−
tycka w Gdańsku. Koncert pt.:
„Wielka sława to żart”.

Styczeń 2008Styczeń 2008Styczeń 2008Styczeń 2008Styczeń 2008

®®®®® 2 stycznia2 stycznia2 stycznia2 stycznia2 stycznia. Audytorium Chemicz−
ne na Wydziale Chemicznym Poli−
techniki Gdańskiej. Posiedzenie
Rady Wydziału Chemicznego.

®®®®® 5 stycznia5 stycznia5 stycznia5 stycznia5 stycznia. Aula Politechniki Gdań−
skiej. Spotkanie opłatkowe emery−
tów Politechniki Gdańskiej.

®®®®® 7 stycznia7 stycznia7 stycznia7 stycznia7 stycznia. Warszawa. Posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych Se−
natu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 8 stycznia8 stycznia8 stycznia8 stycznia8 stycznia. Warszawa. Posiedzenie
Komisji Unii Europejskiej Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 9 stycznia9 stycznia9 stycznia9 stycznia9 stycznia. Aula Politechniki Gdań−
skiej. Uroczyste posiedzenie Sena−
tu PG w związku z nadaniem tytu−
łu i godności doktora honoris cau−
sa Politechniki Gdańskiej profeso−
rowi Bolesławowi Mazurkiewiczo−
wi.

®®®®® 9 stycznia9 stycznia9 stycznia9 stycznia9 stycznia. Dom Uphagena w
Gdańsku. Spotkanie poświęcone
wypracowaniu rekomendacji doty−
czących podniesienia prestiżu i ran−
gi Nagród Naukowych Miasta
Gdańska im. Jana Heweliusza i Jana
Uphagena.

®®®®® 10 stycznia10 stycznia10 stycznia10 stycznia10 stycznia. V Liceum Ogólno−
kształcące w Gdańsku. Spotkanie z
uczniami V Liceum Ogólnokształ−
cącego w Gdańsku.

®®®®® 11 stycznia11 stycznia11 stycznia11 stycznia11 stycznia. Rektor przyjął w ga−
binecie Pana Józefa Jasinieckiego,
Dyrektora Oddziału Regionalnego
Banku Zachodniego WBK SA w
Gdańsku oraz Panią Wandę Czer−

wińską, Dyrektor 1. Oddziału Ban−
ku Zachodniego WBK SA w Gdań−
sku.

®®®®® 13 stycznia13 stycznia13 stycznia13 stycznia13 stycznia. Muzeum Narodowe w
Gdańsku. Uroczyste otwarcie wy−
stawy „Złoty wiek malarstwa fla−
mandzkiego. Rubens, Van Dyck,
Jordaens 1608–1678“.

®®®®® 14 stycznia14 stycznia14 stycznia14 stycznia14 stycznia. Sala Senatu Politech−
niki Gdańskiej. Spotkanie Rekto−
rów z nowymi władzami Samorzą−
du Studentów PG.

®®®®® 14 stycznia14 stycznia14 stycznia14 stycznia14 stycznia. Rektor przyjął w ga−
binecie Pana Marka Biernackiego,
Posła RP.

®®®®® 15–17 stycznia15–17 stycznia15–17 stycznia15–17 stycznia15–17 stycznia. Warszawa. Posie−
dzenie Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

®®®®® 18 stycznia18 stycznia18 stycznia18 stycznia18 stycznia. Dziedziniec Północny
Politechniki Gdańskiej. Uroczyste
otwarcie wystawy „Wojna po Woj−
nie – antysowiecki opór zbrojny na
Litwie w latach 1944–1953”.
W uroczystości udział wzięli m.in.:
Lech Wałęsa – Prezydent RP, Bog−
dan Borusewicz – Marszałek Sena−
tu RP, Egidijus Meilunas – Amba−
sador Litwy w Polsce, Tadeusz
Aziewicz – Poseł RP, dr hab. Miro−
sław Golon – Dyrektor Oddziału
IPN w Gdańsku.

®®®®® 20 stycznia20 stycznia20 stycznia20 stycznia20 stycznia. Polska Filharmonia
Bałtycka w Gdańsku. Koncert No−
woroczny z udziałem Andreasa
Vollenweidera, zorganizowany
przez Grupę Lotos SA i Urząd Mia−
sta Gdańska.

®®®®® 21 stycznia21 stycznia21 stycznia21 stycznia21 stycznia. Państwowa Opera Bał−
tycka. Spotkanie Noworoczne zor−
ganizowane przez bank PKO BP.

®®®®® 22 stycznia22 stycznia22 stycznia22 stycznia22 stycznia. Dom Uphagena w
Gdańsku. Noworoczna Lampka
Wina Korpusu Konsularnego Trój−
miasta.

®®®®® 23 stycznia23 stycznia23 stycznia23 stycznia23 stycznia. Warszawa. Wspólne
posiedzenie Komisji Spraw Zagra−
nicznych oraz Komisji Unii Euro−
pejskiej Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

®®®®® 23 stycznia23 stycznia23 stycznia23 stycznia23 stycznia. Warszawa. Posiedze−
nie Rady Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Posiedzenie
Zespołu ds. Strategicznych Progra−
mów Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych.

®®®®® 24–26 stycznia24–26 stycznia24–26 stycznia24–26 stycznia24–26 stycznia. Uniwersytet Zie−
lonogórski. Konferencja Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych.

®®®®® 26 stycznia26 stycznia26 stycznia26 stycznia26 stycznia. Polska Filharmonia
Bałtycka w Gdańsku. II Bal Absol−
wentów Politechniki Gdańskiej.

®®®®® 28 stycznia28 stycznia28 stycznia28 stycznia28 stycznia. Siedziba Grupy Lotos
w Gdańsku. Uroczystość podpisa−
nia porozumienia o współpracy
Grupy Lotos SA, Politechniki
Gdańskiej i Akademii Górniczo−
Hutniczej w Krakowie w zakresie
prac naukowych, wdrożeniowych i
szkolenia kadr oraz seminarium do−
tyczące bezpieczeństwa energe−
tycznego kraju. W uroczystości
wziął udział Waldemar Pawlak, Wi−
cepremier i Minister Gospodarki
RP.

®®®®® 30 stycznia30 stycznia30 stycznia30 stycznia30 stycznia. Aula Politechniki
Gdańskiej. Uroczysta promocja
doktorów i doktorów habilitowa−
nych oraz przyjęcie profesorów ty−
tularnych w poczet profesorów Po−
litechniki Gdańskiej.

Luty 2008Luty 2008Luty 2008Luty 2008Luty 2008

®®®®® 1 lutego1 lutego1 lutego1 lutego1 lutego. Rektor przyjął Pana Pio−
tra Stockiego, Komendanta Mor−
skiego Oddziału Straży Granicznej.

®®®®® 1 lutego1 lutego1 lutego1 lutego1 lutego. Żukowo. Spotkanie po−
święcone realizacji projektu Kolei
Metropolitalnej.

®®®®® 2 lutego2 lutego2 lutego2 lutego2 lutego. Akademia Morska w
Gdyni. XVI Wielki Bal Morski.

®®®®® 3 lutego3 lutego3 lutego3 lutego3 lutego. Polska Filharmonia Bał−
tycka w Gdańsku. Koncert z okazji
rocznicy urodzin Jana Heweliusza
pt.: „Historia tanga według Walde−
mara Malickiego”.

®®®®® 4 lutego4 lutego4 lutego4 lutego4 lutego. Siedziba Specjalnej Po−
morskiej Strefy Ekonomicznej  w
Sopocie. Posiedzenie Rady Funda−
cji Brainet.

®®®®® 5 lutego5 lutego5 lutego5 lutego5 lutego. Warszawa. Posiedzenie
Komisji Unii Europejskiej Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 7–8 lutego7–8 lutego7–8 lutego7–8 lutego7–8 lutego. Bruksela. Konferencja
EUA pt.: „Towards Financially Su−
stainable European Higher Educa−
tion Institutions”.

Piotr Markowski
Rektorat


