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Pod hasłem „wyKOMBinuj mOst” 6
marca 2008 roku na dziedzińcu połu−

dniowym Gmachu Głównego Politechni−
ki Gdańskiej odbył się konkurs dla stu−
dentów wyższych uczelni technicznych.
Zadaniem trzyosobowych drużyn było
skonstruowanie przęsła mostowego o roz−
piętości 60 cm, z kartonu i kleju, w trak−
cie 5 godzin.

Organizatorem konkursu było Koło Na−
ukowe Mechaniki Budowli KoMBo, dzia−
łające przy Katedrze Mechaniki Budowli i
Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Śro−
dowiska. Wcześniej słyszeliśmy o podob−
nych konkursach organizowanych m.in. w
amerykańskich czy japońskich uczelniach.
Jednak bezpośrednim impulsem zorganizo−
wania tej imprezy był artykuł z czasopisma
Delta z 1976 roku [1], otrzymany od dr.
Marka Krzysztofa Jasiny.

Do konkursu zgłosiło się 25 drużyn,
dwie drużyny z Politechniki Krakowskiej,
pozostałe z Politechniki Gdańskiej. Po
wstępnych eliminacjach, do etapu budo−
wania modeli przystąpiło 12 drużyn. Pro−

„wyKOMBinuj mOst”„wyKOMBinuj mOst”„wyKOMBinuj mOst”„wyKOMBinuj mOst”„wyKOMBinuj mOst”

ces tworzenia modeli obserwowali na
żywo studenci różnych wydziałów PG. Po
pięciu godzinach wykonywania przęseł
mostowych i godzinnej przerwie na wy−
schnięcie kleju, nadszedł czas na posie−
dzenie dziewięcioosobowej komisji kon−
kursowej, w skład której weszli: prof. Ja−
cek Chróścielewski (PG, kierownik Ka−
tedry Mechaniki Budowli i Mostów), prof.
Zbigniew Cywiński (em. prac. PG), Ty−
mon Galewski (firma „Most”), prof. Paweł
Kłosowski (PG), dr Magdalena Rucka
(opiekun KoMBo), Daniel Waśniewski
(członek KoMBo), prof. Kazimierz Wy−
siatycki (em. prac. PG), prof. Zbigniew
Zembaty (Politechnika Opolska), dr hab.
Krzysztof Żółtowski (PG).

Punkty przyznawano według formuły:

gdzie:
K

i
 – punkty i−tej drużyny,

m – liczba członków komisji,

E
ij
 – punkty za estetykę (od 1 do 5), przy−
znane i−tej drużynie przez j−tego człon−
ka komisji,

M
min

 – masa najlżejszej konstrukcji (nie
mniej niż 250 g),

M – masa konstrukcji i−tej drużyny,
R

i
 – siła przeniesiona przez konstrukcję i−
tej drużyny przy ugięciu przęsła do 20
mm,

R
max

 – maksymalna przeniesiona siła
wśród wszystkich konstrukcji.
Proces obciążania, przeprowadzany za

pomocą maszyny wytrzymałościowej,
głosem komentatora sportowego fenome−
nalnie relacjonował prof. Paweł Kłosow−
ski, dostarczając licznie zgromadzonej pu−
bliczności ogromnych emocji: „siła rośnie,
dwieście, czterysta niutonów, spada, spa−
da… zaczyna rosnąć…”. Obciążanie prze−
prowadzane było z prędkością 100 mm/
min, do ugięcia równego 20 mm.

Miejsca pierwsze i trzecie zajęły dru−
żyny gości z Politechniki Krakowskiej,
natomiast miejsce drugie drużyna z Poli−
techniki Gdańskiej. Warto nadmienić, iż
zwycięska konstrukcja o masie 0,5 kg,
przy dopuszczalnym ugięciu przeniosła
117 kg. Nagrody (sprzęt elektroniczny,

Wykres siła−przemieszczenie przy obciążaniu
trzech zwycięskich konstrukcji

Tabela z punktacją

Drużyny podczas budowy modeli: „KBI Joint Venture” (z lewej) i „Budowlane Żubry”  (z prawej)                                  Fot. Magdalena Rucka
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Krótkie filmy o życiu uczelni, spo
tkania z przedstawicielami wy−

działów, organizacji studenckich i kół
naukowych, widowiska rodem z nauko−
wych laboratoriów,  a nawet wizyty w
specjalistycznych pracowniach – tak
wyglądał Dzień Otwarty Politechniki
Gdańskiej.  10 marca naszą uczelnię
odwiedzili maturzyści z niemal 350
szkół!

Aby zainteresować przyszłych stu−
dentów, uczelnia zaproponowała wiele
atrakcji. Na Dziedzińcu Północnym cze−
kali studenci zrzeszeni w kołach nauko−
wych i organizacjach studenckich, któ−
rzy przygotowali m.in.: lody mrożone
ciekłym azotem, fontannę z mentosów,
świecące mountain dew, a nawet pokaz
wschodnich sztuk walki. Maturzyści
mogli również wypróbować DNA fin−
gerprint, czyli metodę genetycznych
odcisków palców.  Nie zabrakło kon−
kursu z nagrodami.

– Oczywiście największy nacisk po−
łożyliśmy na informacyjną rolę Dnia
Otwartego. W holu przed aulą można
było dowiedzieć się wszystkiego o sys−
temie politechnicznej rekrutacji oraz

spotkać z przedstawicielami dziewięciu−
wydziałów. Specjalnie dla maturzystów
wydaliśmy „3xP

 
= Pomocnik przyszłe−

go politechnika”, informator o kierun−
kach studiów oraz wkładkę reklamową
w „Gazecie Wyborczej” – mówią Mag−
dalena Witkowska i Hanna Kugiel z
Działu Kształcenia Politechniki Gdań−
skiej. –  Politechniczny Dzień Otwarty
szeroko promowaliśmy na wielu porta−
lach internetowych, w mediach lokal−
nych, między innymi w „Gazecie Wy−
borczej”, w „Dzienniku Bałtyckim” czy
też w „City Toruń”. Nie zabrakło też
zapowiedzi Dnia Otwartego na bilbor−
dach.  Do 350 szkół wysłaliśmy zapro−
szenia z wraz informatorami o kierun−
kach studiów.

Zainteresowani studiowaniem na
Wydziale Zarządzania i Ekonomii Po−
litechniki Gdańskiej mogli stać się stu−
dentami na próbę. Oznacza to, że lice−
aliści mogli wybrać maksymalnie trzy
przedmioty z listy i na nie uczęszczać.
Maturzyści otrzymali karty studenta i
uczestniczyli w zajęciach i dyskusjach.
Pomysł „jazdy próbnej” okazał się przy−
słowiowym strzałem w dziesiątkę.

Maturzyści z 350 szkółMaturzyści z 350 szkółMaturzyści z 350 szkółMaturzyści z 350 szkółMaturzyści z 350 szkół
odwiedzili Politechnikę Gdańską!odwiedzili Politechnikę Gdańską!odwiedzili Politechnikę Gdańską!odwiedzili Politechnikę Gdańską!odwiedzili Politechnikę Gdańską!

Podczas Dnia Otwartego rozpoczę−
liśmy promocję spotkania licealistek na
Politechnice. Dokładnie w miesiąc po
Dniu Otwartym, czyli 10 kwietnia, za−
praszamy „Dziewczyny na politechni−
ki”. To akcja o charakterze otwartym,
adresowana do uczennic szkół ponad−
gimnazjalnych. Ma ona nie tylko u płci
pięknej promować nauki ścisłe, przy−
rodnicze i techniczne, ale i zachęcić

książki o tematyce budowlanej oraz bu−
dowlane kaski) zwycięskim drużynom
wręczył dziekan WILIŚ prof. Krzysztof
Wilde, który był patronem konkursu.

Żegnając się, wszyscy uczestnicy, go−
ście i członkowie komisji życzyli nam

i sobie kolejnej edycji konkursu, tym ra−
zem bardziej ogólnopolskiej.

Bibliografia:
1. Andrzej Niemierko. Budujemy mosty – roz−

strzygnięcie konkursu. Delta, Nr 8/1976, 1–5.

Magdalena Rucka
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Opiekun Koła Naukowego
Mechaniki Budowli KoMBo

Dziekan WILIŚ prof. Krzysztof Wilde ze zwycięskimi drużynami                                                                                     Fot. Magdalena Rucka

Fot. Krzysztof Krzempek
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Myślę, że zabrzmiało ciekawie. Być
może część z Czytelników wie, co

napisałam wyżej, jednak część ta zapew−
ne jest niewielka. Należy od razu wytłu−
maczyć, czemu wybrałam taki tytuł arty−
kułu.

Nihon, Nippon, Japan, Japonia, Kraj
Kwitnącej Wiśni, Kraj Wschodzącego
Słońca. Pewnie nikogo nie zaskoczę
stwierdzeniem, że japońska kultura, histo−
ria, tradycja potrafią oczarować od pierw−
szego wejrzenia. Również dynamika ja−
pońskiej gospodarki, czy coraz to nowe
dokonania przemysłu elektronicznego
wzbudzają podziw, dlatego na temat ory−
ginalności oraz osiągnięć tego kraju moż−
na by dyskutować długimi godzinami.
Dlaczego nie robić tego po japońsku?
Oczywiście droga od momentu nauczenia
się pierwszego słowa do płynnego opo−
wiadania o swoich wrażeniach jest długa,
ale pewna grupa studentów Politechniki
Gdańskiej już wyruszyła w tę niezwykłą
podróż.

Wraz z początkiem roku akademickie−
go 2007/2008 Studium Języków Obcych
Politechniki Gdańskiej poszerzyło swoją
ofertę kształcenia o kurs języka japońskie−
go. Z możliwości tej skorzystało około stu
studentów, a ponieważ jestem jedną z tych

osób, mam przyjemność opowiedzieć w
kilku słowach o sukcesie, jakim okazało
to przedsięwzięcie.

Zajęcia w ramach kursu odbywają się
raz w tygodniu, trwają dziewięćdziesiąt
minut i, co najciekawsze, lektorem jest
Yuki SueokaYuki SueokaYuki SueokaYuki SueokaYuki Sueoka, wysoko wykwalifikowany
native speaker języka japońskiego.
Uczestnicy kursu zwracają do niej oczy−
wiście Yuki−sensee, bo jakże mogłoby być
inaczej. Już na pierwszych zajęciach dało
się zauważyć, że japońskie metody na−
uczania są odmienne od tych, które ob−
serwujemy w naszym kraju, w naszej
uczelni. Yuki−sensee kładzie bardzo duży
nacisk na zapamiętywanie przez nas tego,
czego nas uczy. Każda lekcja rozpoczyna
się od powtórzenia słówek i zwrotów z po−
przedniej (oczywiście z zamkniętymi ze−
szytami). Do każdej lekcji trzeba być do−
brze przygotowanym, a brak przygotowa−
nia skutkuje tym…, że jest się pytanym w
kolejnym tygodniu. Zajęcia z języka ja−
pońskiego prowadzone są w języku an−
gielskim, jednak, co jest ciekawe, im da−
lej w las, tym mniej tego angielskiego się
pojawia. Zarówno studenci, jak i Yuki−
sensee starają się używać japońskich słów,
które pojawiły się już wcześniej podczas
kursu.

W ciągu całego semestru odbyło się
dwanaście lekcji. Można powiedzieć, że
każda z nich była inna, a jednocześnie spój−
na z całością. Udało nam się poznać całą
tzw. pionową kolejność alfabetu japońskie−
go (hiragana i katakana zawsze podawane
są w postaci tabelki, gdzie samogłoski
oznaczają kolumny, spółgłoski – wiersze,

Konnichi wa!Konnichi wa!Konnichi wa!Konnichi wa!Konnichi wa!
Watashi wa Jooanna desu. Watashi wa daigakusei desu.Watashi wa Jooanna desu. Watashi wa daigakusei desu.Watashi wa Jooanna desu. Watashi wa daigakusei desu.Watashi wa Jooanna desu. Watashi wa daigakusei desu.Watashi wa Jooanna desu. Watashi wa daigakusei desu.

Doozo yoroshikuDoozo yoroshikuDoozo yoroshikuDoozo yoroshikuDoozo yoroshiku*

Sylaby języka japońskiego w systemie hiraga−
na. Standardowe symbole są kombinacją sa−
mogłosek „a, i, u, e, o” oraz spółgłosek „k, s, t,
n, h, m, y, r, w”. Znaki fonetyczne pochodzące
od spółgłosek „g, z, d, b, p” mają dodane dwie
kreski zwane „nigori” lub małe kółko zwane
„maru” do spółgłosek „k, s, t, h”

dziewczyny do wybierania politechnicz−
nych kierunków studiów. Tego dnia
kobiety spotkają się z kobietami, na
uczennice czekać będą kobiety naukow−
cy i studentki. Przygotowaliśmy wiele
ciekawych zajęć w formie zabawy, de−
baty i prezentacje na stanowiskach wy−
działowych.

W roku akademickim 2008/2009 na
maturzystów czeka ponad 7,5 tysiąca
miejsc na studiach inżynierskich i ma−
gisterskich. Oferta Politechniki Gdań−
skiej liczy aż dwadzieścia pięć kierun−
ków studiów.

Ewa Kuczkowska
Biuro Prasowe

Fot. Krzysztof Krzempek
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Spotkania z Pracodawcą 2008 to pro−
jekt, który przyciągnął mnie do

BEST−u. Organizacja studencka, która
jest w stanie zaprosić na Politechnikę
Gdańską liczące się na całym świecie

firmy oraz zapewnić projektowi rozgłos
w mediach, idealnie spełniała moje
oczekiwania. Dziś, jako członek
BEST−u z kilkumiesięcznym już stażem,
po przejściu kilku pomocnych szkoleń

Kulisy „Spotkań z Pracodawcą 2008”Kulisy „Spotkań z Pracodawcą 2008”Kulisy „Spotkań z Pracodawcą 2008”Kulisy „Spotkań z Pracodawcą 2008”Kulisy „Spotkań z Pracodawcą 2008” pomagam w przygotowaniu tego wyda−
rzenia.

Praca ruszyła wraz z rozpoczęciem
nowego roku kalendarzowego, na trzy
miesiące przed planowanym startem tego−
rocznej edycji Spotkań. Początki, to he−
roiczna praca grupy PR, odpowiedzialnej
za reklamę w mediach. Wpierw przygo−
towanie oferty medialnej dla radia, tele−
wizji, gazet i portali internetowych – i już
na tym etapie wystąpiły pierwsze proble−
my. Co nasza organizacja może zaofero−
wać? Czego dokładnie oczekujemy? Od−
powiedzi na te pytania, to efekt „burzy
mózgów” z domieszką doświadczenia
starszych stażem członków.

Gdy oferta została ukończona, można
było przejść do fazy, której sama nazwa
wywołuje u niektórych przyspieszone bi−
cie serca – dzwonienie. Okazuje się bo−
wiem, iż nawet wiedząc, że rozmawiamy
przez telefon z przyjaznym nam człowie−
kiem, którego zadaniem jest kontakt z ta−
kimi jak my, opanowanie głosu i myśli w
trakcie tak poważnej rozmowy nie należy
z początku do zadań najłatwiejszych. Za−
nim jednak media drogą telefoniczną do−
wiedziały się o naszej inicjatywie, nale−
żało podzielić je między osoby dzwonią−
ce – należy pamiętać, że przecież każdy
Beściak, to przecież przede wszystkim za−

a poszczególne sylaby są tworzone przez
ich łączenie) i teraz pozostało nam „tylko”
nauczyć się, w jakie słowa składają się te
sylaby. W tym miejscu należy się Czytel−
nikom pewne wytłumaczenie. Otóż syste−
my pisma sylabicznego w języku japoń−
skim nazywają się kana. Wyróżnia się dwa
systemy: hiragana i katakana. Oprócz sys−
temów pisma sylabicznego, w japońskim
stosuje się zapis kanji, czyli znaki chińskie−
go pochodzenia używane do zapisu języka
japońskiego. Co ciekawe, liczbę kanji okre−
śla się na 40 000, jednakże w powszech−
nym użyciu jest ich dużo mniej. W pisa−
nym języku japońskim stosuje się wszyst−
kie trzy sposoby zapisu jednocześnie. Hi−
ragana służy do zapisu wymowy rdzennych
słów japońskich oraz do pisowni wyrazów,
partykuł i innych części zdania, które nie
mają swojego znaku kanji. Katakana służy
do zapisu słów pochodzenia obcego, nazw
państw oraz do wyróżniania wyrazów w
zdaniu (np. zamiast pogrubienia czy pod−
kreślenia wyrazu). Katakana stosowana jest
powszechnie w komiksach japońskich do
zapisu wyrazów onomatopeistycznych

(typu „bum” itp.). Zapis słów japońskich
za pomocą alfabetu łacińskiego nazywa się
roomaji. W trakcie zajęć Yuki−sensee sta−
ra się nam zawsze tłumaczyć, dlaczego w
danej sytuacji używa się jednego zapisu, a
w innej innego, ponieważ dla kogoś, kto
dopiero zaczyna naukę języka japońskie−
go, nie jest to oczywiste.

Oprócz tabeli hiragana i katakana po−
znaliśmy dużo różnorodnych słówek,
zwrotów, konstrukcji zdań i wyrażeń. Zna−
my już liczebniki, miesiące, dni tygodnia,
godziny, daty i wiele wiele innych. Umie−
my tworzyć zdania dotyczące przeszłości,
teraźniejszości, przyszłości, zdania twier−
dzące, pytające i przeczące. Dowiedzieli−
śmy się również, jak ważne w języku ja−
pońskim są akcenty. Ciekawostką może
być porównanie ze sobą dwóch sposobów
wymawiania słowa sake. W zależności od
tego, w którym miejscu postawi się akcent,
słowo to będzie miało różne znaczenie,
mianowicie sake z akcentem na „ke” ozna−
cza alkohol, napój alkoholowy z ryżu, na−
tomiast gdy akcent pada na „sa”, otrzymu−
jemy „łososia”. Nieumiejętne postawienie

akcentu w tym słowie może doprowadzić
na przykład do takiej sytuacji, że zamawia−
jąc w japońskiej restauracji alkohol, dosta−
niemy sushi.

Jak widać, przed uczestnikami kursu
jeszcze dużo pracy, ale dzisiaj można po−
wiedzieć, że kurs języka japońskiego
wzbudził duże zainteresowanie wśród stu−
dentów już na samym początku, a pozy−
tywne opinie, które pojawiają się teraz
(nawet po trudnym teście, z którym przy−
szło nam się zmierzyć niedawno), tylko
potwierdzają słuszność podejmowania ta−
kich nietypowych przedsięwzięć przez
Studium Języków Obcych. Mam nadzie−
ję, że nasza nauczycielka również jest z
nas zadowolona. Może później spróbuje−
my nauczyć ją języka polskiego…

Joanna Boruta
Studentka Wydziału Zarządzania

i Ekonomii

***** Tytuł w tłumaczeniu na język polski
oznacza: Dzień dobry! Jestem Joanna,
jestem studentką. Miło mi Was poznać.
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To już ósma edycja NetVision – Semi−
narium Biznesu i Nowych Technolo−

gii. Odbędzie się w terminie 17–20 kwiet−
nia 2008 roku tradycyjnie na Politechni−
ce Gdańskiej.

Tegorocznej edycji przyświeca hasło:
„Bring a new Vision to Your Business”.

W ciągu czterech seminaryjnych dni
będziemy gościć 400 osób ze świata biz−
nesu, środowisk akademickich, studentów
i absolwentów wyższych uczelni całej
Polski. Postaramy się zachęcić wszystkich
do dialogu, prezentacji osiągnięć i planów
oraz zintegrować wszystkich w trakcie
mniej formalnych okolicznościach. Mamy

zamiar skonfrontować wiedzę teoretyczną
z praktyką, na szkoleniach, warsztatach,
case studies i learning cycles.

Podobnie jak w latach poprzednich,
seminarium będzie podzielone na sześć
ścieżek tematycznych:
Audyt, Consulting, OutsourcingAudyt, Consulting, OutsourcingAudyt, Consulting, OutsourcingAudyt, Consulting, OutsourcingAudyt, Consulting, Outsourcing

Kontrola, doradztwo personalne, usłu−
gi zewnętrzne – to najskuteczniejsze
sposoby unikania kosztów w proce−
sach biznesowych. Sprawdź, w jaki
sposób najpoważniejsze firmy zwięk−
szają efektywność i  jak weryfikują
zgodność osiągnięć ze światowymi
standardami.

NetVision 8 – Seminarium BiznesuNetVision 8 – Seminarium BiznesuNetVision 8 – Seminarium BiznesuNetVision 8 – Seminarium BiznesuNetVision 8 – Seminarium Biznesu
i Nowych Technologiii Nowych Technologiii Nowych Technologiii Nowych Technologiii Nowych Technologii

17–20 kwietnia 2008 r., Politechnika Gdańska17–20 kwietnia 2008 r., Politechnika Gdańska17–20 kwietnia 2008 r., Politechnika Gdańska17–20 kwietnia 2008 r., Politechnika Gdańska17–20 kwietnia 2008 r., Politechnika Gdańska

High Tech & ITHigh Tech & ITHigh Tech & ITHigh Tech & ITHigh Tech & IT
Nowe technologie wspomagają prze−
pływ informacji, szybki dostęp do da−
nych, sprawne zarządzanie, prowadzą
do optymalizacji działań, co ostatecz−
nie przekłada się na wzrost zysków. W
trakcie tej ścieżki dowiesz się, jak bar−
dzo nowe technologie wpływają na roz−
wój biznesu i determinują walkę z kon−
kurencją. Poznasz najnowszą metodo−
logię wykorzystywaną w zarządzaniu
oraz technologie informatyczne stoso−
wane w przemyśle i biznesie.

Project ManagementProject ManagementProject ManagementProject ManagementProject Management
Uczestnicy tego cyklu dowiedzą się, jak
przewidywać, planować i w konsekwen−
cji podejmować decyzje, na czym pole−
ga współczesny sposób zarządzania.

Psychologia w biznesiePsychologia w biznesiePsychologia w biznesiePsychologia w biznesiePsychologia w biznesie
Zrozumiesz mechanizmy łączące psy−
chologię i ekonomię, nauczysz się po−
prawnie argumentować, poznasz psy−

pracowany student naszej uczelni. Tak
więc, jak wszystko w Beście, wykonanie
tego projektu wymaga od każdego z człon−
ków perfekcyjnego zarządzania czasem,
czego zresztą również mieliśmy szansę się
nauczyć podczas jednego z BEST−owych
szkoleń.

W czasie gdy grupa PR zajmowała się
negocjacjami z mediami, pozostałe BEST−
owe grupy robocze zajęte były swoimi
zadaniami, jak zdobycie pozwoleń na
przeprowadzenie różnych akcji promocyj−
nych na terenie uczelni, opracowywanie
szczegółów konkursu zachęcającego stu−

dentów do wzięcia udziału w naszym
wydarzeniu, w końcu przygotowanie ofer−
ty dla firm. Firmy bowiem są kluczowym
elementem naszego projektu – wszak Spo−
tkania to kilka dni prezentacji firm dla stu−
dentów Politechniki Gdańskiej.

Aktualnie przygotowanie projektu jest
w fazie, w której do działania przystępuje
grupa FR, odpowiedzialna w tym wyda−
rzeniu za zachęcenie i zaproszenie atrak−
cyjnych dla studentów naszej uczelni po−
tencjalnych pracodawców. Wspominana
już grupa PR nie ma jednak chwili odpo−
czynku, po przedstawieniu ofert i zebra−

niu od mediów wstępnych deklaracji wzię−
cia udziału w promocji należy wywiązać
się z ofert, a także rozpocząć reklamę na
uczelni. I tak, dzięki uprzejmości Kroniki
Studenckiej, zrobiliśmy sesję zdjęciową,
której efekty na plakatach już niedługo
oglądać będą mogły wszystkie osoby od−
wiedzające mury Politechniki, a koledzy
i koleżanki obdarzeni umiejętnością okieł−
znania programów graficznych bardziej
zaawansowanych od popularnego Painta
pracują dniami i nocami, tworząc plaka−
ty, ulotki, bannery, logo... W tym czasie
grupa robocza odpowiedzialna za logi−
styczną oprawę każdego BEST−owego
projektu wciąż zdobywa pozwolenia
władz uczelni, niezbędne nam do dalszej
pracy. Grupa HR zaś debatuje nad wspo−
mnianym konkursem oraz nad osobisto−
ścią, którą zaprosimy do poprowadzenia
wykładu inaugurującego Spotkania z Pra−
codawcą – wiadomo, że musi to być oso−
ba, która przyciągnie i zainteresuje studen−
tów, ponieważ frekwencja jest kluczem do
sukcesu projektu.

Do rozpoczęcia Spotkań (31.03.2008)
został miesiąc i nic nie wskazuje na to, że
coś mogłoby projekt zakłócić. Po kilku
miesiącach spędzonych w Organizacji
Studenckiej BEST Gdańsk nie wyobrażam
sobie zresztą, by jakieś wydarzenie mo−
gło się nie zakończyć wspaniałym sukce−
sem.

Grzegorz Wieczorek
Wydział Mechaniczny
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Dnia 7 listopada ub. roku, w ramach
„Politechniki Otwartej” odbyła się

wystawa konkursowa projektów studen−
tów Wydziału Architektury pod patro−
natem JM Rektora prof. Janusza Racho−
nia.

Tematem prezentowanych prac było
zaprojektowanie Akademickiego Centrum
Sportowo−Rekreacyjnego dla naszej
Uczelni. Studenci IV roku, w semestrze
letnim 2006/2007 pod kierunkiem nauczy−
cieli akademickich Katedry Architektury
Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej
opracowali nowe koncepcje zagospoda−
rowania terenu i budowy obiektów kuba−
turowych na terenie, gdzie znajduje się
obecny Akademicki Ośrodek Sportowy
Politechniki Gdańskiej.

Powstało 16 projektów architekto−
nicznych, które wysoko oceniła komi−
sja konkursowa. Jednocześnie troje stu−
dentów Wydziału Architektury obroni−
ło prace dyplomowe na powyższy temat.
Są to:
1. Katarzyna Jakubowska – promotor dr

inż. arch. Marek Kleczkowski
2. Dagmara Piotrowska – promotor

st.wykł. mgr inż. arch. Janusz Gujski
3. Piotr Zysk – promotor dr inż. arch. An−

drzej Rożeński

Czy budowa Akademickiego Centrum SportowoCzy budowa Akademickiego Centrum SportowoCzy budowa Akademickiego Centrum SportowoCzy budowa Akademickiego Centrum SportowoCzy budowa Akademickiego Centrum Sportowo−−−−−RekreacyjnegoRekreacyjnegoRekreacyjnegoRekreacyjnegoRekreacyjnego
na Politechnice Gdańskiej jest konieczna?na Politechnice Gdańskiej jest konieczna?na Politechnice Gdańskiej jest konieczna?na Politechnice Gdańskiej jest konieczna?na Politechnice Gdańskiej jest konieczna?

I NagrodaI NagrodaI NagrodaI NagrodaI Nagroda II NagrodaII NagrodaII NagrodaII NagrodaII Nagroda

Wykład ze ścieżki Transport i Logistyka

chologiczne aspekty zarządzania, wy−
trenujesz skuteczne taktyki negocjacyj−
ne, dowiesz się, jak rozpoznawać i bro−
nić się przed technikami wywierania

wpływu, a także poznasz powszechne
zachowania konsumenckie.

Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic Relations
Te zajęcia przedstawią nowoczesne

sposoby wpływania na opinię pu−
bliczną, komunikacji organizacji z oto−
czeniem, w jaki sposób ustalić cel i jak
zarządzać PR firmy, aby stworzyć roz−
poznawalną markę.

Transport i LogistykaTransport i LogistykaTransport i LogistykaTransport i LogistykaTransport i Logistyka
Co, gdzie, jak i kiedy odbywa się w
transporcie i jego logistycznym otocze−
niu. Otrzymasz nowoczesne metody i
narzędzia stosowane w transporcie.

Zobacz, dlaczego praktyka jest skutecz−
niejsza od suchej teorii i zacznij ją wyko−
rzystywać!

Szczegółowy program seminarium,
wszelkie dodatkowe informacje oraz apli−
kację zgłoszeniową można znaleźć na
stronie www.netvision.pl

Zapraszamy!

Katarzyna Kłos
Studentka Wydziału Zarządzania

i Ekonomii
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Z okazji  90. rocznicy urodzin Pro−
fesora Jerzego Doerffera, wybitne−

go naukowca, wychowawcy wielu wy−
bitnych okrętowców,  fundacja Jego imie−
nia organizuje w dniu 21.04.2008  sesję
w Audytorium Hilarego Sipowicza  na
Wydziale Oceanotechniki i Okrętownic−
twa. O naukowej Jego działalności przy−
pomni prof. Krzysztof  Rosochowiicz; o
powiązaniach Profesora z przemysłem –
mgr inż. Sławomir Skrzypiński, przez
wiele lat  dyrektor Biura Związku Praco−
dawców Forum Okrętowego, którego
Profesor był głównym współtwórcą i

przez ponad 10 lat prezesem; o sytuacji
rodzinnej mówić będzie jeden z synów
Profesora. W ramach tej uroczystości
zostanie odsłonięta na Wydziale  tablica
pamiątkowa poświęcona Profesorowi, a
także przewidziana jest promocja czwar−
tego, ostatniego, wydanego pośmiertnie
tomu wspomnień Profesora, opatrzone−
go wspólnym tytułem  „Życie i pasje... ”;
o sprawach edytorskich, związanych z
powstawaniem tych tomów, przypomni
red. Henryk Spigarski.

W kilka miesięcy po śmierci Profeso−
ra grupa pracowników Wydziału Oce−

Fundacja im. Profesora Jerzego DoerfferaFundacja im. Profesora Jerzego DoerfferaFundacja im. Profesora Jerzego DoerfferaFundacja im. Profesora Jerzego DoerfferaFundacja im. Profesora Jerzego Doerffera anotechniki i Okrętownictwa Politechni−
ki Gdańskiej, z którym Jego osoba była
ściśle związana, wystąpiła z inicjatywą
powołania fundacji. Jest to organizacja
non−profit,  której głównym  celem jest
dofinansowywanie szeroko pojętych
działań edukacyjnych w dziedzinie bu−
dowy statków oraz wszelkich innych
obiektów poruszających na i pod po−
wierzchnią wody. A na rozwijaniu takich
działań zależało bardzo Profesorowi,
szczególnie kiedy brak środków finan−
sowych nie pozwalał na w pełni nowo−
czesne kształcenie kadry inżynierskiej i
utrzymanie wysokiej pozycji Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa, przy−
gotowującego tę kadrę zarówno do pra−

Studenci Politechniki Gdańskiej, z któ−
rymi rozmawiano na temat sportu i rekre−
acji, marzą o tym, aby zostało wybudo−
wane Centrum Sportowo−Rekreacyjne na
miarę XXI wieku. Politechnika Gdańska
powinna przyciągać nie tylko jakością
dydaktyki i badań naukowych, ale ofertą
sportowo−rekreacyjną i kulturalną. Nale−
ży podnieść jakość zajęć z wychowania
fizycznego, atrakcyjność i komfort studio−
wania poprzez wybudowanie nowocze−
snych obiektów. Należy zapewnić studen−
tom bazę do uprawiania różnych dyscy−

plin w sekcjach sportowych Koła Uczel−
nianego Akademickiego Związku Sporto−
wego (pływanie, siatkówka, koszykówka,
piłka ręczna, lekkoatletyka, wioślarstwo,
tenis, aerobic, judo, wspinaczka skałko−
wa i innych). Z infrastruktury sportowo−
rekreacyjnej mogliby korzystać pracow−
nicy naszej Uczelni, środowisko akade−
mickie i mieszkańcy Gdańska.

Proponowany projekt zakłada budowę
następujących obiektów sportowych: ba−
senu pływackiego 50 m, basenu wioślar−
skiego, dwóch hal sportowych, boiska pił−
karskiego ze sztuczną trawą, urządzeń lek−
koatletycznych, kortów tenisowych kry−
tych i otwartych, kortów do squasha, si−
łowni, ścianki wspinaczkowej, sztuczne−
go lodowiska, sal do judo, aerobicu, spin−
ningu i tańca.

W Centrum Sportowym proponuje się
wybudowanie hotelu na 60 miejsc dla
potrzeb organizowanych imprez sporto−
wych oraz dla gości odwiedzających naszą
Uczelnię. Ponadto planowane jest centrum
odnowy biologicznej, sale konferencyjne,
bufety i parkingi.

Koszt inwestycji to kwota około 100
milionów złotych. Budowa wraz z praca−

mi projektowymi, pozwoleniami na budo−
wę i przetargami, to maximum 3 lata.
Środki na ten cel – nie takie trudne do zdo−
bycia, a korzyści z posiadanego obiektu, i
prestiż Uczelni ogromne.

Wyniki konkursu:
····· I Miejsce: Monika Grzmiel,

Agata Karczewska, Kalina Żukowska
····· II Miejsce: Tomasz Krzempek,

Paweł Osicki, Tomasz Zalewski
····· III Miejsce: Ewa Jasińska,

Tomasz Jurek
····· III Miejsce: Marta Zander ,

Agnieszka Rezmer
····· Wyróżnienie Specjalne:

Marcin Podlewski, Michał Siedacz

Krystyna Gozdawa−Nocoń
gł. specjalista ds. infrastruktury sportowej

wiceprezes Organizacji Środowiskowej
AZS w Gdańsku

członek Gdańskiej Rady Sportu
przy Prezydencie Miasta Gdańska

Andrzej Rożeński
Wydział Architektury

komisarz wystawy

III NagrodaIII NagrodaIII NagrodaIII NagrodaIII Nagroda

III Nagroda równorzędnaIII Nagroda równorzędnaIII Nagroda równorzędnaIII Nagroda równorzędnaIII Nagroda równorzędna

WyróżnienieWyróżnienieWyróżnienieWyróżnienieWyróżnienie
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CCCCCzy uczelni technicznej potrzebnyzy uczelni technicznej potrzebnyzy uczelni technicznej potrzebnyzy uczelni technicznej potrzebnyzy uczelni technicznej potrzebny
jest teatr studencki? Wydzielonajest teatr studencki? Wydzielonajest teatr studencki? Wydzielonajest teatr studencki? Wydzielonajest teatr studencki? Wydzielona

przestrzeń przeznaczona do uprawianiaprzestrzeń przeznaczona do uprawianiaprzestrzeń przeznaczona do uprawianiaprzestrzeń przeznaczona do uprawianiaprzestrzeń przeznaczona do uprawiania
sztuki, do jej odbioru i rozwoju kultu−sztuki, do jej odbioru i rozwoju kultu−sztuki, do jej odbioru i rozwoju kultu−sztuki, do jej odbioru i rozwoju kultu−sztuki, do jej odbioru i rozwoju kultu−
ralnego studentów? Być może nie bezralnego studentów? Być może nie bezralnego studentów? Być może nie bezralnego studentów? Być może nie bezralnego studentów? Być może nie bez
przyczyny większość uniwersytetów wprzyczyny większość uniwersytetów wprzyczyny większość uniwersytetów wprzyczyny większość uniwersytetów wprzyczyny większość uniwersytetów w
Stanach Zjednoczonych posiada takieStanach Zjednoczonych posiada takieStanach Zjednoczonych posiada takieStanach Zjednoczonych posiada takieStanach Zjednoczonych posiada takie
obiekty?obiekty?obiekty?obiekty?obiekty?

To właśnie zza Atlantyku Magda Jure−
wicz, studentka architektury PG, wzięła
pomysł na swoją pracę dyplomową. Po−
czątkiem był konkurs na idealny teatr stu−
dencki na terenie kampusu, organizowa−
ny przez Amerykański Instytut Techno−
logii Teatru. Potem promotor, dr. Andrzej
Prusiewicz, dodał jej skrzydeł; efektem
jest to, że Magda wraz z dwojgiem Ame−
rykanów stanowią trójkę finalistów tego
międzynarodowego konkursu. Jego roz−
strzygnięcie odbędzie się 21 marca 2008
roku w Houston w USA. Konkurs zakoń−
czy się prezentacją i obroną projektów,
dlatego nasza finalistka ciągle szlifuje za−
równo pracę konkursową, jak i język an−
gielski.

Budynek kulturotwórczy zaprojekto−
wany przez studentkę ma pełnić wiele
funkcji. Przede wszystkim ma dawać
miejsce do rozwijania inicjatyw studenc−
kich. Zarówno scena, jak i widownia
może być zmieniana w zależności od
wydarzenia, więc czy to będzie koncert
dużego zespołu, czy wieczorek poetycki
– sala przekształci się do odpowiedniej
wielkości i kształtu. Daje to szerokie
możliwości scenografom, a przy małych
formach pozwoli stworzyć odpowiednią
atmosferę. Na tyłach teatru przewidzia−
no pomieszczenia niezbędne do realiza−
cji sztuki każdego rodzaju – sale prób,

garderoby i biuro. „Trzeba pamiętać –
mówi autorka projektu – że amerykań−
skie spektakle robione są z rozmachem,
nawet w teatrach kampusowych. Budy−
nek tego rodzaju musi być przygotowa−
ny na duże przedsięwzięcia. Takie miej−
sca są oczywistą, integralną częścią każ−
dej uczelni w USA.”

Oczywiście lokalizacja dyplomowego
teatru akademickiego nie jest przypadko−
wa. „Bliskość Bratniaka to niebywały atut.
Idealne w moim przekonaniu byłoby cen−
trum kulturalno−sportowe pozwalające

zorganizować pokazy filmowe, turniej pił−
karzyków lub inne niszowe imprezy arty−
styczne. Studenci coraz częściej chcą cze−
goś więcej niż komputer w sieci” – mówi
dziekan WILiŚ Krzysztof Wilde. Bardzo
zaciekawiony projektem, dodaje „Przeko−
nałem się nie raz, jaki potencjał drzemie
w studentach. Są pełni pasji i świetnych
pomysłów, jednak do tej pory brak podob−
nego zaplecza technicznego i trudności w
znalezieniu odpowiedniego miejsca ha−
muje ich zapał i rozrzuca ich po lokalach
Trójmiasta.”

Kiedy sięgniemy do historii naszego
miasta i społeczności studenckiej aktyw−
nie działającej na jego terenie, to odnaj−
dziemy miejsca, które w przeszłości słu−
żyły jako obiekty kulturotwórcze. W po−

Teatr studenckiTeatr studenckiTeatr studenckiTeatr studenckiTeatr studencki
na wyższej uczelni technicznej?na wyższej uczelni technicznej?na wyższej uczelni technicznej?na wyższej uczelni technicznej?na wyższej uczelni technicznej?

1 – Budynek Hydromechanika, 2 – Budynek „Bratniak”, 3 – Budynek „Żelbet”

cy  w przemyśle okrętowym, jak i w pla−
cówkach naukowo−badawczych. Posta−
wione przez fundację cele, to :
····· wsparcie Wydziału Oceanotechniki

i Okrętownictwa w pozyskiwaniu
wysokiej jakości, właściwie umoty−
wowanych kandydatów na studia,

····· dofinansowanie rozszerzonego za−
kresu kształcenia studentów o prak−
tyczną naukę nowoczesnych narzę−
dzi projektowych,

····· wsparcie nauczania w  języku angiel−
skim,

····· pozyskiwanie do dydaktyki ludzi o
wysokich kwalifikacjach z przemy−
słu, w tym projektantów, technolo−
gów, przedstawicieli kadry zarządza−
jącej,

····· praktyki w wiodących firmach bran−
ży okrętowej w kraju i za granicą.
Fundacja liczy więc przede wszyst−

kim na mocne wsparcie ze strony pra−
codawców zatrudniających absolwen−
tów studiów okrętowych. Fundacja pra−
gnie zapewnić dostępność wysoko  kwa−
lifikowanych  kadr w przyszłości. Każ−

da wpłata na rzecz fundacji jest na pew−
no dobrą inwestycją, o czym zapewniają
przewodniczący jej Rady prof. Piotr Do−
erffer i jej prezes mgr inż. Jerzy Buni−
kowski. Pełne informacje o fundacji
można znaleźć na stronie internetowej
www.fundacjadoerffera.pl

Jerzy Bunikowski
Wydział Oceanotechniki

i Okrętownictwa
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zbędna jest matematyka, a raczej ko−
nieczność uczenia się jej. Wiele tema−
tów z różnych dziedzin wiedzy można
opanować pamięciowo i zapewni to peł−
ne zrozumienie zagadnienia, gdy tym−
czasem  matematyki nie da się nauczyć
na pamięć. W matematyce takich tema−
tów do wyuczenia się pamięciowego
jest niewiele. Z pewnością można twier−
dzić, że matematyka jest nauką ścisłą
opartą na dedukcji, czyli metodzie do−
chodzenia do wniosków z uwzględnie−
niem praw logiki w sposób absolutnie
pewny. Dlatego jest to przedmiot szcze−
gólny i wymaga zarówno od ucznia czy
studenta, jak i od nauczyciela czy wy−
kładowcy, specjalnego zaangażowania.
Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na
matematykę inaczej. Hugo Steinhaus –
jeden z najwybitniejszych polskich ma−
tematyków, należący do tak zwanej
lwowskiej szkoły matematycznej –
twierdził, że „żadna nauka nie wzmac−
nia tak wiary w potęgę umysłu ludzkie−
go, jak matematyka”. Stale wzrastająca
liczba matematycznych analfabetów
wynika między innymi ze złej konstruk−
cji programów nauczania. Matematy−Matematy−Matematy−Matematy−Matematy−

ka zmusza ucznia do przyswajaniaka zmusza ucznia do przyswajaniaka zmusza ucznia do przyswajaniaka zmusza ucznia do przyswajaniaka zmusza ucznia do przyswajania
nowych, bardziej abstrakcyjnych,nowych, bardziej abstrakcyjnych,nowych, bardziej abstrakcyjnych,nowych, bardziej abstrakcyjnych,nowych, bardziej abstrakcyjnych,
zaawansowanych treści przy jedno−zaawansowanych treści przy jedno−zaawansowanych treści przy jedno−zaawansowanych treści przy jedno−zaawansowanych treści przy jedno−
czesnym powtarzaniu, utrwalaniuczesnym powtarzaniu, utrwalaniuczesnym powtarzaniu, utrwalaniuczesnym powtarzaniu, utrwalaniuczesnym powtarzaniu, utrwalaniu
i łączeniu treści już poznanychi łączeniu treści już poznanychi łączeniu treści już poznanychi łączeniu treści już poznanychi łączeniu treści już poznanych.

Jako przykład podam proste zagad−
nienie związane z rozwiązywaniem
układów równań liniowych. Gdy temat
rozwiązywania układów równań linio−
wych realizowany jest w oderwaniu od
podstawowych informacji z geometrii
analitycznej, przeciętnemu studentowi
trudno jest od razu zrozumieć (i „zoba−
czyć”), jakie może być rozwiązanie
układu na przykład dwóch równań li−
niowych z trzema niewiadomymi. Jeśli
wiemy, że każde z tych równań można
zobrazować jako płaszczyznę, to roz−
wiązanie takiego układu sprowadza się
do „geometrycznego” pytania – „Jak
mogą być położone względem siebie
dwie płaszczyzny w przestrzeni?” (rys.
1). Dzięki temu widać od razu, że układ
dwóch równań z trzema niewiadomymi
nie może posiadać dokładnie jednego
rozwiązania (dwie płaszczyzny w prze−
strzeni nie mogą mieć dokładnie jedne−
go punktu wspólnego). Dla dobrego stu−
denta przekształcenia algebraiczne nie
stanowią problemu, ale przeciętny stu−
dent potrzebuje wskazówek pokazują−
cych połączenia pomiędzy „światem
symboli” a „światem geometrii”.

Matura 2010 – MatematykaMatura 2010 – MatematykaMatura 2010 – MatematykaMatura 2010 – MatematykaMatura 2010 – Matematyka
Cz. 2Cz. 2Cz. 2Cz. 2Cz. 2

„Na co będą potrzebne – pytało pacholę –
Trójkąty, czworoboki, koła, parabole?
Że potrzebne – rzekł mędrzec
– musisz teraz wierzyć,
Na co potrzebne, zgadniesz,
gdy zaczniesz świat mierzyć.”

Adam Mickiewicz, „Dzieła” tom I,
Wiersze, Czytelnik, 1993

Spróbujmy zastanowić się, jakie
czynniki wpłynęły na podjęcie de−

cyzji o powrocie matematyki jako
przedmiotu obowiązkowego na matu−
rze. Wielu traktuje matematykę jako zło
konieczne. Stąd często pytania o sens i
celowość zgłębiania jej tajników. Tym−
czasem, aby sprawnie funkcjonować w
otaczającej nas rzeczywistości, trzeba
szybko i trafnie interpretować coraz
większą ilość informacji, kalkulować i
podejmować decyzje, diagnozować
i prognozować. W miarę jak zwiększa
się zasób wiedzy i informacji o otacza−
jącym nas świecie, potrzebujemy coraz
bardziej uniwersalnego, a zarazem pre−
cyzyjnego sposobu opisywania zjawisk
w nim zachodzących. I właśnie tutaj nie−

łowie lat 50. społeczność akademicka z
Politechniki Gdańskiej i sopockiej Wy−
ższej Szkoły Ekonomicznej (Uniwersytet
Gdański) tworzyła liczne teatrzyki i ka−
barety, wystawiając potem swoje przed−
stawienia w stołówce studenckiej Poli−
techniki. Potem zrodził się Dyskusyjny
Klub Filmowy Studentów i Młodej Inte−
ligencji. Po jakimś czasie na prośbę stu−
dentów oddano do ich dyspozycji XIX−
wieczny pałacyk, gdzie mieścił się od tej
pory Klub Studentów Wybrzeża Żak.
Działali tam plastycy, muzycy, filmowcy
amatorzy. Dziś budynek ten pełni rolę
Ratusza Nowomiejskiego i stanowi siedzi−

bę władz miasta, klub natomiast przenie−
siono do nowoczesnego budynku znajdu−
jącego się daleko od centrum. Czy można
nadal nazywać go centrum kultury aka−
demickiej?

Można powiedzieć, że zmieniły się
czasy, że obecni studenci mają wiele
form wyrażania się. Sferę wolności po−
szerzają nie tylko zmiany polityczne, ale
też globalna łączność. Jednak niedługo
skończy się okres fascynacji Internetem.
Znudzimy się nim i zaczniemy szukać
kontaktu bezpośredniego, bo nic nie
może go zastąpić. Więc zamiast stawiać
stanowiska komputerowe ze stałym

łączem na korytarzach uczelni, stwórz−
my miejsce do rzeczywistych spotkań
ludzi.

Obecnie Magda zbiera fundusze na
wyjazd do USA na finał konkursu, ja tym−
czasem zapytałam mojego dziekana, prof.
Krzysztofa Wildego, jak ocenia szanse na
realizację jej projektu. „Tego typu inicja−
tywy są silnie wspomagane przez Unię
Europejską i istnieje realna szansa na po−
zyskanie środków potrzebnych na budo−
wę takiego wielofunkcyjnego studenckie−
go obiektu. Jest to możliwe nawet w ra−
mach finansowania na lata 2007–2013.”
Daje to nadzieję na odnowę kulturalną
wśród braci studenckiej. Do czasu ogło−
szenia wyników mocno trzymamy kciuki
za Magdę Jurewicz, walczącą o pierwsze
miejsce w konkursie.

Katarzyna Alesionek
Studentka Wydziału Inżynierii Lądowej

i Środowiska
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Uczenie się matematyki jest dobrym
ćwiczeniem logicznym, dlatego zdol−
ności matematyczne gubią się u niektó−
rych dzieci z powodu braku niezbęd−
nego czasu na różnorodne ćwiczenia i
powtórki. Talent  do matematykiTalent  do matematykiTalent  do matematykiTalent  do matematykiTalent  do matematyki
mamy wszyscy, chociaż nie wszy−mamy wszyscy, chociaż nie wszy−mamy wszyscy, chociaż nie wszy−mamy wszyscy, chociaż nie wszy−mamy wszyscy, chociaż nie wszy−
scy wykazujemy podobne zdolno−scy wykazujemy podobne zdolno−scy wykazujemy podobne zdolno−scy wykazujemy podobne zdolno−scy wykazujemy podobne zdolno−
ści w tym zakresieści w tym zakresieści w tym zakresieści w tym zakresieści w tym zakresie. Dobra szkoła to
taka, która nie przeszkadza uczniowi
się uczyć, tzn. nie zabija naturalnej cie−
kawości człowieka i zdobywania do−
świadczenia potrzebnego do lepszego
(między innymi logicznego) pojmowa−
nia otaczającego go świata oraz wła−
ściwie stymuluje rozwój indywidual−
nych zainteresowań.

Jak bardzo powszechne są braki w ro−
zumieniu podstawowych pojęć matema−
tycznych (wśród osób z wyższym wy−
kształceniem), pokazuje fot. 1.

Zadziwia tu również fakt, że artykuł
ten najprawdopodobniej przed publi−
kacją został zaakceptowany przez ze−
spół redakcyjny – czyli czytało go kil−
ka osób. Po interwencji czytelników w
wersji archiwalnej na stronach WWW
Gazety Wyborczej tekst ten został po−
prawiony. Zarzut w stosunku do produ−
centa masła, że nie podał czy zawiera
ono 73% tłuszczu w 100 g czy w kostce
(200 g) jest wręcz zadziwiający, a zara−
zem dobrze pokazuje wagę poprawne−
go rozumienia i stosowania pojęć ma−
tematycznych w życiu codziennym.

Aby uniknąć tego typu błędów, trze−
ba wiedzieć, jakie są ich źródła – na ogół
jest to brak wiedzy i niepoprawne lo−
gicznie myślenie. Niestety, istotny błąd
w matematyce (a więc nie pomyłka z
nieuwagi) nie jest izolowany od innych
błędów. Oprócz tego często błędy takie
ujawniają głęboko zakorzenione fałszy−
we koncepcje matematyczne (rys. 2).

Chęć poznania i rozwijanie w sobie
zainteresowania matematyką w dużym
stopniu zależą od tego, czy uczeń spo−
tka na swej drodze sprzyjające warun−
ki. Ukrywanie trudności wyzwala lęk i
niechęć do matematyki. Nawet nie−Nawet nie−Nawet nie−Nawet nie−Nawet nie−
wielkie braki powodują spiętrzaniewielkie braki powodują spiętrzaniewielkie braki powodują spiętrzaniewielkie braki powodują spiętrzaniewielkie braki powodują spiętrzanie
się problemów z opanowaniem ma−się problemów z opanowaniem ma−się problemów z opanowaniem ma−się problemów z opanowaniem ma−się problemów z opanowaniem ma−
teriału w kolejnych etapach nauki.teriału w kolejnych etapach nauki.teriału w kolejnych etapach nauki.teriału w kolejnych etapach nauki.teriału w kolejnych etapach nauki.
Na poziomie szkolnym prowadzi się
profesjonalne badania i analizy w tym

zakresie. Na przykład Centralna Komi−
sja Egzaminacyjna (najważniejsze ogni−
wo nowego systemu oceniania ze−
wnętrznego na trzech poziomach edu−
kacji – podstawowym, gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym) prowadzi inten−
sywne badania diagnozujące nie tylko
deficyty wiedzy matematycznej
uczniów, ale i promuje standardy (opra−
cowane przez prof. Zbigniewa Marci−
niaka – przewodniczącego Komisji
Dydaktyki Komitetu Matematyki Pol−
skiej Akademii Nauk), według których
powinno się uczyć matematyki. Głów−
nym celem ma stać się rozumienie i
wykorzystywanie pojęć, a nie odtwarza−
nie algorytmów. Pozostaje jednak
otwarte pytanie – „Czy nasza szkoła jest
przygotowana na tego typu zmianę?”.
Chodzi tu o wiele aspektów tego zagad−
nienia – ciągle niewystarczająca liczba
godzin dydaktycznych na zrealizowa−
nie nawet najlepszego w założeniach
pomysłu, przełamanie niechęci uczniów
i ich rodziców traktujących matematy−
kę jak kulę u nogi, czy przygotowanie
nauczycieli do nowego spojrzenia
na kształcenia w zakresie matematyki.

Z pewnością takie zmiany są ko−
nieczne, ale wymagają sporo czasu i
kompleksowych działań (nowe progra−
my nauczania, zmiana rozkładu liczby
godzin dydaktycznych, nowe podręcz−
niki itd.). Być może obecne przedszko−
laki będą kształcone na bazie takich
właśnie standardów.

Tymczasem popatrzmy, jak dotych−
czasowe zmiany podstawy programo−
wej wpłyną na naszych przyszłych stu−
dentów. Z pewnością najpierw odczu−
jemy, że zakres wiedzy przyjętych na
studia jest mniejszy – pojęcia granicy,
ciągłości czy pochodnej funkcji będą im
obce, najprawdopodobniej nie będą
wiedzieli, co to jest funkcja parzysta,
nieparzysta czy okresowa. Tymczasem
studiowanie na uczelni technicznej sta−
wia spore wymagania – spójrzmy

Fot.1. „Gazeta Wyborcza”

Rys. 1. Wzajemne położenie płaszczyzn α  oraz p w przestrzeni R3

Rys. 2
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na standardy kształcenia opracowane
przez Radę Główną Szkolnictwa Wy−
ższego. Jak przeciętnego studenta z
wiedzą bazową z matematyki na pozio−
mie podstawowym w ciągu proponowa−
nej minimalnej liczby 120 godz. dydak−
tycznych nauczyć takiego materiału?
Jaka liczba godzin byłaby wystarczają−
ca? Zachęcam do lektury – tabeli  1.

Sądzę, że realizację powyższego za−
kresu materiału w ciągu 120 godzin na−
leży postrzegać w kategorii zjawisk nad−
przyrodzonych. Mówiąc przewrotnie –
pozostaje tylko mieć nadzieję, że pro−
ces akredytacji nadal będzie się spro−
wadzał do spraw formalno−administra−
cyjnych, a nie merytorycznych.

Zauważmy, że z jednej strony będzie−
my mieli diagnozę stanu wiedzy naszych
studentów w postaci wyniku egzaminu
maturalnego oraz odpowiadających mu
wymagań egzaminacyjnych. Z drugiej
jednak strony nie widać żadnych kom−
pleksowych działań prowadzących do
zmian dotyczących kształcenia w zakre−
sie matematyki na poziomie wyższym.
Niewielu dostrzega potrzebę opracowa−
nia (opartych na realnej wiedzy studen−
tów pierwszego roku) standardów kształ−
cenia. Z pewnością jest baza wspólna dla

wszystkich kierunków studiów, baza,
którą można opisać za pomocą umiejęt−
ności i efektów kształcenia. Nie jest to
proste, ale w pełni zgodne z ideą Proce−
su Bolońskiego. Niezauważanie proble−
mów z kształceniem w zakresie mate−
matyki i radzenie sobie z niemożnością
realizacji programu przez na przykład
ustalanie fikcyjnych wymagań wobec
poziomu zdawalności na egzaminach
powoduje, że trudności spiętrzają się.
Byłam przewodniczącą komitetu orga−
nizacyjnego XII Ogólnopolskiej Konfe−
rencji Nauczania Matematyki na Uczel−
niach Technicznych oraz aktywnym
uczestnikiem XV Konferencji „Naucza−
nie Fizyki w Uczelniach Technicznych”
– wystosowane apele środowiska do
RGSW czy MNiSW w sprawie niedo−
stosowania treści kształcenia z matema−
tyki i fizyki do poziomu wiedzy studen−
tów pierwszego roku studiów, jak i mi−
nimalnej liczby godzin z tych przedmio−
tów, zostały jak dotąd bez odpowiedzi.
Tymczasem łatwo można wyobrazić so−
bie taki bieg wydarzeń – przeciętni stu−
denci nie są w stanie opanować materia−
łu, rezygnują ze studiów lub kończą je z
dużymi brakami w wiedzy (i to nie tyl−
ko matematycznej), pracodawcy dostrze−

gają deficyty w wykształceniu, absol−
wenci mają trudności ze zdobyciem
i utrzymaniem pracy, renoma uczelni
obniża się. Matura 2010, to wyzwanie
nie tylko dla szkół ponadgimnazjalnych,
ale przede wszystkim dla tych uczelni,
których studentami staną się przyszli
maturzyści. Należy jak najlepiej wy−Należy jak najlepiej wy−Należy jak najlepiej wy−Należy jak najlepiej wy−Należy jak najlepiej wy−
korzystać możliwości, jakie przedkorzystać możliwości, jakie przedkorzystać możliwości, jakie przedkorzystać możliwości, jakie przedkorzystać możliwości, jakie przed
nami stawia obowiązkowy egzaminnami stawia obowiązkowy egzaminnami stawia obowiązkowy egzaminnami stawia obowiązkowy egzaminnami stawia obowiązkowy egzamin
maturalny z matematykimaturalny z matematykimaturalny z matematykimaturalny z matematykimaturalny z matematyki. Nie musimy
się zgadzać ze słusznością wprowadze−
nia tego obowiązku, ale musimy ko−
niecznie dobrze wykorzystać tę szansę i
właściwie połączyć kształcenie ponad−
gimnazjalne z tym na poziomie szkoły
wyższej – chodzi nie tylko o programy
studiów i treści kształcenia z poszcze−
gólnych przedmiotów, ale również o cały
warsztat dydaktyczny. Bez profesjonal−
nej, corocznej diagnozy efektów kształ−
cenia (w aspekcie nie tylko sukcesów,
ale i deficytów) trudno będzie systema−
tycznie poprawiać poziom oferty eduka−
cyjnej.

Nie jest łatwo połączyć jakość naucza−
nia z ekonomią – jest to problem wielu
uczelni. Na przykład – bardziej opłacal−
ne są zajęcia ćwiczeniowe w dużych gru−
pach, w salach tylko z nazwy multime−
dialnych. Tymczasem przeciętny student
z zajęć takich nie jest w stanie dobrze
skorzystać. Nie oznacza to jednak, że
sukces, również w aspekcie ekonomicz−
nym, nie jest tu możliwy. Wszystkie tego
typu działania muszą być jednak bardzo
rozsądnie i konsekwentnie prowadzone.
Wysoka jakość kształcenia buduje reno−
mę uczelni, a to przyciąga nie tylko stu−
dentów (i to tych najlepszych), ale i ze−
wnętrzne źródła finansowania.

Na zakończenie kilka refleksji – ma−
tematyka nie będzie dla wielu jedyną
życiową pasją, ale powinna przynajmniej
przestać być zmorą i przykrym doświad−
czeniem. Ważne jest, aby na uczelni tech−
nicznej stworzyć możliwości, aby mate−
matyka uczyła studentów nie tylko for−
mułek i wzorów, ale poszukiwania i od−
krywania za jej pomocą różnych dzie−
dzin nauki i praw rządzących rzeczywi−
stością. Przypomnijmy słowa Rogera
Bacona – „Kto lekceważy osiągnięcia
matematyki, przynosi szkodę całej na−
uce, ponieważ ten, kto nie zna matema−
tyki, nie może poznać innych nauk ści−
słych i nie może poznać świata”.

Anita Dąbrowicz−Tlałka
Studium Nauczania Matematyki

Tab. 1. Kształcenie w zakresie matematyki (RGSW) – Budownictwo
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Polietylen, wykorzystywany dotych−
czas w przemyśle spożywczym, w bu−

dowie rurociągów wodnych i gazowych, czy
nawet jako części maszyn, okazuje się ma−
teriałem o dużo większych możliwościach
zastosowania. Jedna z możliwości, to budo−
wa małych i średnich jednostek pływających
– w Polsce, w tej dziedzinie, materiał zupeł−
nie nieznany i niestosowany.

PolietylenPolietylenPolietylenPolietylenPolietylen

Polietylen to tworzywo o bardzo wyso−
kim stopniu spolimeryzowania, odporne na
działanie kwasów, zasad, soli i większości
związków chemicznych i organicznych. Jego
właściwości techniczne zapewniają mu sze−
rokie zastosowanie w przemyśle, budowie
maszyn i, jak się okazuje, również w okrę−
townictwie. Polietylen wyróżnia się bardzo
dobrymi właściwościami ślizgowymi, jed−
nocześnie zachowując bardzo wysoką odpor−
ność na ścieranie oraz cięcie (np. nożem).
Śliska powierzchnia polietylenu eliminuje
problem przymarzania czy przyklejania się
do niej innych elementów. Odporny na wa−
runki atmosferyczne nie wymaga konserwa−
cji, a odporność na korozję gwarantuje dłu−
gi czas użytkowania wykonanych z niego
elementów. Dodatkowo materiał nie chłonie
wilgoci, co gwarantuje niezmienne wymiary
i właściwości podczas pracy w środowisku o
dużej wilgotności. A ciężar właściwy, miesz−
czący się w granicach od 910 kg/m3 dla poli−
etylenu o małej gęstości do 980 kg/m3 dla
polietylenu o dużej gęstości, zapewnia mu
pływalność. Materiał nadaje się również do
recyklingu.

Jednostki z PEJednostki z PEJednostki z PEJednostki z PEJednostki z PE

Stosowanie polietylenu, jako materiału
służącego do produkcji jednostek pływają−
cych, daje podstawę do postawienia pytań:
····· jakiego typu jednostki budować?
····· jakie jest ich przeznaczenie?
····· jakie są maksymalne wymiary takich jed−

nostek?

W zależności od przeznaczenia, istnieje
możliwość wykonania jednostek zarówno
jedno−, jak i wielokadłubowych.

Jednostki jednokadłuboweJednostki jednokadłuboweJednostki jednokadłuboweJednostki jednokadłuboweJednostki jednokadłubowe
Podstawowym założeniem w pierwszych

projektach jednostek wykonanych w cało−
ści z PE było stworzenie praktycznej łodzi
roboczej. Chodziło przede wszystkim o to,
aby oprócz funkcjonalności jednostka wy−

magała jak najmniejszego wkładu pracy w
konserwację. Zastosowanie polietylenu
znacznie podniosło wytrzymałość kadłuba i
nadbudówek na wszelkiego rodzaju uszko−
dzenia mechaniczne, czy wpływ warunków
atmosferycznych.

Dwa pierwsze projekty, to łodzie robo−
cze typu R.I.B. Pierwsza z nich o długości
4 m (rys. 1) i druga o długości 6,5 m (rys. 2).
W obu przypadkach, według założeń, miały
one być alternatywą dla powszechnie stoso−
wanych jednostek wykorzystujących dmu−
chane pływaki. Ten, wydawałoby się błahy,
szczegół jest istotnym elementem często
bardzo utrudniającym eksploatację. Z wielu
rozmów przeprowadzonych z użytkownika−
mi takich łodzi wynika, iż problemy z utrzy−
maniem odpowiedniego ciśnienia wewnątrz
poszczególnych komór pływaka oraz jego
słaba odporność na ścieranie i przebicia sku−
tecznie utrudniają, bądź czasami nawet unie−
możliwiają eksploatację. Zmiana materiału
na polietylen całkowicie zlikwidowała pro−
blem ciśnienia wewnątrz pływaka, jednocze−
śnie wielokrotnie podnosząc jego wytrzyma−
łość na uszkodzenia mechaniczne czy che−
miczne.

Z innych możliwych zastosowań warto
wymienić jednostki operacyjne dla Policji
Wodnej, Oddziałów Antyterrorystycznych,
Straży Pożarnej czy jednostek specjalnych
typu GROM lub FORMOZA. Nie należy
również zapominać o całej gamie jednostek

rekreacyjnych, jak motorówki, małe i śred−
nie łodzie wędkarskie, a nawet duże kutry
rybackie czy taksówki wodne, np. do zwie−
dzania Gdańska od strony wodnej.

Jednostki wielokadłuboweJednostki wielokadłuboweJednostki wielokadłuboweJednostki wielokadłuboweJednostki wielokadłubowe
Również w przypadku jednostek dwu−,

czy trzykadłubowych polietylen nie stano−
wi żadnego problemu. Równolegle z two−
rzeniem jednostek zastępczych dla uciążli−
wych w eksploatacji jednostek dmuchanych
powstał projekt katamaranu. Są to projekty
koncepcyjne, obejmujące dwie jednostki:
····· katamaran służący do rekultywacji den

jezior (rys. 3),
····· katamaran do obsługi ekip nurkowych –

w tym przypadku przeznaczony dla Stra−
ży Pożarnej (rys. 4) – ostatnie wypadki
obejmujące zatonięcia jachtów i ludzi na
Wielkich Jeziorach Mazurskich potwier−
dzają potrzebę budowy takich jednostek.

I tym razem polietylen, ze względu na
swoje właściwości, wydaje się materiałem
idealnym. Materiałem pozwalającym na eks−
ploatację jednostki bez konieczności pono−
szenia dodatkowych kosztów związanych z
konserwacją czy ewentualną naprawą same−
go kadłuba.

Oczywiście istnieje możliwość zastoso−
wania takiej jednostki jako np. barki, pły−
wającego mostu, pływającej kei, zamonto−
wanie na niej pływającego dźwigu, użycie
jej jako podstawy pod pogłębiarkę itp.

Technologia budowyTechnologia budowyTechnologia budowyTechnologia budowyTechnologia budowy

Metoda wtryskowo−obrotowaMetoda wtryskowo−obrotowaMetoda wtryskowo−obrotowaMetoda wtryskowo−obrotowaMetoda wtryskowo−obrotowa
Istnieją dwie metody budowy łodzi z PE.

Pierwsza to metoda obrotowa wtryskowa,

Polietylenowe jednostki pływającePolietylenowe jednostki pływającePolietylenowe jednostki pływającePolietylenowe jednostki pływającePolietylenowe jednostki pływające

Rys. 1. Projekt jednostki w całości wykonanej
z polietylenu (WORKER – dł. 4 m). Rys. autor

Rys. 2. Projekt jednostki w całości wykonanej
z polietylenu (WORKER 2 – dł. 6,5 m). Rys.
autor

Rys. 3. Katamaran do obsługi ekip nurkowych
Rys. autor

Rys. 4. Katamaran do rekultywacji den jezior
 Rys. autor
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gdzie PE podaje się w formie granulatu, pod−
grzewa do odpowiedniej temperatury (w za−
leżności od rodzaju polietylenu temperatura
waha się w przedziale od 355 dla PE małej
gęstości do około 400 stopni Celsjusza dla
PE dużej gęstości), a następnie wtryskuje do
obracającej się formy. Metoda ta zapewnia
wyrób o wysokiej jakości i jest metodą zde−
cydowanie szybszą niż budowa jednostki z
prefabrykatów.

Metoda budowy z prefabrykatówMetoda budowy z prefabrykatówMetoda budowy z prefabrykatówMetoda budowy z prefabrykatówMetoda budowy z prefabrykatów
Metoda budowy jednostki z prefabryka−

tów zakłada wykorzystanie gotowych ele−
mentów. Polietylen standardowo występuje
w trzech formach: jako granulat, w postaci
płyt i rur. Łączenie elementów odbywa się
na zasadzie zgrzewania na maszynie lub spa−
wania specjalnym urządzeniem zwanym
ekstruderem (fot. 1).

Zgrzewanie rur
Do zgrzewania rur służy specjalna ma−

szyna (fot. 1 – środkowa), umożliwiająca
łączenie ich na wprost lub pod kątem. Dwa
kawałki rury umieszcza się w specjalnych
zaciskach, pomiędzy nie wkłada płytę
grzewczą (rozgrzewającą materiał do
210OC). Po rozgrzaniu końców obu rur wy−
ciąga się płytę i ściska ze sobą obie części.
Siła docisku uzależniona jest od grubości
ścianki rury, a czas potrzebny na powstanie
trwałego połączenia, to około 20 sekund.
Jednak w praktyce najczęściej czas docisku
uzależnia się od szybkości powstawania tzw.
wypływki. Powinna mieć około 5 mm wy−
sokości i moment jej stwardnienia oznacza

uzyskanie połączenia. Potem należy jeszcze
odstawić element do całkowitego wystygnię−
cia.

Zgrzewanie płyt
Zgrzewanie płyt odbywa się na tej samej

zasadzie, co zgrzewanie rur. Przeznaczona
do tego maszyna (fot. 1 – na samym dole)
ma oczywiście inną budowę, ale zasada dzia−
łania jest identyczna.

Spawanie ekstruderem
Do wykonania bardziej skomplikowa−

nych połączeń wykorzystywany jest tzw.
ekstruder (fot. 1 – górna). To przypominają−
ce budową wiertarkę urządzenie zakończo−
ne jest specjalną kostką (biały element wi−
doczny na zdjęciu). Ma ona za zadanie for−
mowanie nagrzanego polietylenu oraz decy−
duje o szerokości spoiny. Przed rozpoczę−
ciem spawania należy dokładnie oczyścić
miejsce łączenia. Następnie nagrzewa się
materiał spawany (tak długo, aż gołym
okiem widać będzie, jak zaczyna robić się
miękki – temperatura materiału waha się w
granicach 210–220OC). Kolejnym krok, to
przyłożenie końcówki ekstrudera, dociśnię−
cie go do spawanych elementów i zwolnie−
nie spustu. Do urządzenia dostarczany jest
drut spawalniczy (dobrany odpowiednio do
spawanego rodzaju PE). Drut wciągany jest
automatycznie – jego prędkość można regu−
lować – następnie roztapiany i wyciskany
przez końcówkę. Wychodząc i będąc doci−
skanym przez „kostkę”, wciskany jest po−
między spawane elementy i formowany w
spoinę wyglądem przypominającą spoinę
stalową. Spawanie odbywa się w tempera−
turze 270–280OC.

Do budowy prototypu pierwszej w Pol−
sce jednostki wykonanej w całości z poli−
etylenu wykorzystano właśnie metodę bu−
dowy z gotowych elementów. Fot. 2 przed−
stawia jednostkę „WORKER” w fazie pro−
dukcji – do jej budowy wykorzystano
wszystkie trzy przedstawione powyżej spo−
soby.

Testy prototypuTesty prototypuTesty prototypuTesty prototypuTesty prototypu

W niespełna pół roku po rozpoczęciu prac
nad jednostką prototypową (przedstawioną

pod nazwą roboczą WORKER) powstał
pierwszy prototyp (fot. 3). Jest to łódka typu
R.I.B. o długości 4 metrów, szerokości 1,75
metra i zanurzeniu 0,3 metra z silnikiem
przyczepnym, sterowanym rumplem. Pomi−
mo niskiego budżetu jednostka pozwoliła na
zaprezentowanie zalet materiału. Po zamon−
towaniu 25−konnego, czterosuwowego sil−
nika, w czasie testów wykazała się dużą
zwrotnością, stabilnością i trzymała kurs.
Gorzej wypadł test prędkości, ale zważyw−
szy na przewymiarowanie prototypu, po
zmniejszeniu wagi – prognozy na przyszłość
są optymistyczne. Przybijanie do betonowe−
go nabrzeża nie stanowiło problemu i w
żaden sposób nie uszkodziło łódki. Wodo−
wanie i wyciąganie jednostki odbywało się
na betonowym slipie. Jeden koniec liny przy−
wiązany był do knagi, drugi zaczepiony o
hak samochodu – po wielokrotnym ciągnię−
ciu po betonowym podłożu nie wykryto żad−
nych mechanicznych uszkodzeń.

Udało się również zaangażować przed−
stawicieli Samodzielnego Pododdziału An−
tyterrorystycznego Policji w Gdańsku, któ−
rzy testowali łódkę na kanałach gdańskich
portów w niezbyt sprzyjających warunkach
pogodowych (fot. 4), a następnie przekazali
sporo cennych uwag. Wyrazili również za−
interesowanie większą, 9−metrową jed−
nostką, którą mogliby wykorzystać do abor−
dażu.

Dodatkowo przeprowadzone zostały te−
sty szczelności i pływalności przestrzelonych
pływaków, wypełnionych wcześniej pianką
polipropylenową (fot. 5). Takie rozwiązanie
sprawia, że jednostka tego typu staje się
praktycznie niezatapialna i do zniszczenia
nie wystarczy zwykłe przestrzelenie – na−

Fot. 1. Od góry: zgrzewarka doczołowa do rur,
ekstruder, zgrzewarka doczołowa do płyt

Fot. autor

Fot. 2. WORKER w fazie budowy. Fot. autor

Fot. 3. Jednostka prototypowa WORKER
Fot. autor

Fot. 4. WORKER podczas testów grupy AT
 Fot. autor
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Uczony to Ludwik Pasteur, chemik
francuski, a zwierzątka to bakterie,

które zdominowały całe jego życie. Gdyby
Nagrodę Nobla zaczęto przyznawać o kil−
kanaście lat wcześniej, Pasteur zostałby nią
uhonorowany aż trzy razy za badania prze−
prowadzone w świecie drobnoustrojów.
Nie był lekarzem i lekarzy nienawidził,
zresztą z wzajemnością, ale dla medycyny
zrobił najwięcej ze wszystkich badaczy i
naukowców. Jako dziecko ujawnił przed
światem talent plastyczny, ale jego marze−
niem nie była kariera w tej dziedzinie, lecz

ukończenie studiów chemicznych na Sor−
bonie, chociaż nigdy nie wykazywał szcze−
gólnych uzdolnień do nauk ścisłych. Aby
zrealizować swoje marzenie, zapisał się
nawet do szkoły przygotowującej do egza−
minu wstępnego na tę uczelnię, lecz prze−
rwał naukę, by po paru miesiącach ponow−
nie do niej wrócić. Ostatecznie udało mu
się zostać studentem Sorbony, ale na egza−
minie wstępnym poziom jego wiedzy zo−
stał oceniony jako mierny.

Praca doktorska przyniosła mu sukces i
profesurę chemii kolejno w Dijon, Stras−

burgu i Lille. Badając kwas winowy, wy−
izolował nieznaną dotąd jego formę, która
skręcała płaszczyznę światła w lewo. Od−
kryte przez niego zjawisko asymetrii mo−
lekularnej ujawniło dwie formy kryształu
kwasu winowego. Każda z nich skręcała
światło spolaryzowane w przeciwnym kie−
runku. Pasteur wykazał, że organizmy żywe
przyswajają tylko jedną formę, lustrzane jej
odbicie odrzucają. W ten sposób udowod−
nił, że organizmy żywe rozróżniają lustrza−
ne formy molekularne.

W życiu i pracy naukowej Ludwika Pa−
steura ogromną rolę odgrywał przypadek
oraz nieprawdopodobna spostrzegawczość.
Najmniejsze odstępstwo od reguły budziło
jego czujność i powodowało, że prowadził
wzmożoną obserwację. Ponieważ był czło−
wiekiem bardzo dokładnym i pracowitym,
do końca doprowadzającym każde badanie,
dlatego udawało mu się zaobserwować zja−
wiska, które inni przeoczyli. Odkrycie lu−
strzanych form molekularnych przyniosło
mu nie tylko sławę, ale dało również pod−
waliny pod nową gałąź nauki: stereoche−
mię. Miał wówczas zaledwie 25 lat.

Jednym z wielu szczęśliwych przypad−
ków, które uczyniły go sławnym i zapew−
niły wdzięczność Francuzów, był problem
właściciela browaru, którego niepokoiło
kwaśnienie wina. Jego produkcja polegała
na dodawaniu drożdży do soku owocowe−
go, z którego po kilku tygodniach tworzył

Uczony i „zwierzątka”Uczony i „zwierzątka”Uczony i „zwierzątka”Uczony i „zwierzątka”Uczony i „zwierzątka”
····· W dziedzinie obserwacji szczęście sprzyja

tylko odpowiednio przygotowanemu umysłowi

····· Bez względu na to, czy usiłowania nasze będą
lub nie – uwieńczone skutkiem,
powinniśmy tak żyć, abyśmy u kresu życia
mogli sobie powiedzieć:
„zrobiłem wszystko, co mogłem”.

····· Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice
widzialnego świata...
i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...

····· Mało wiedzy oddala od Boga.
Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.

wet kilkadziesiąt pocisków wystrzelonych z
karabinu maszynowego nie jest w stanie za−
topić tak skonstruowanej łódki. Przedziura−
wione dno i pokład utracą dodatnią pływal−
ność, ale zapas wyporności pływaków jest
tak duży, że jednostka nawet po zalaniu ca−
łego dna nie zatonie i będzie można ją od−
holować do brzegu. Następnie wystarczy
łódkę wyjąć z wody, pozbyć się wody z dna,
wysuszyć pływaki, zaspawać otwory po ku−
lach i jednostka może wrócić do służby –
nie będzie to miało wpływu na jej późniejszą
eksploatację.

PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

Pomimo że zastosowanie polietylenu do
budowy jednostek pływających wymaga
jeszcze wielu badań i prób, jest on bez−
sprzecznie jednym z najlepszych dostępnych
obecnie materiałów. Zapewnia trwałość jed−
nostki, cechuje się bardzo dobrymi właści−
wościami wytrzymałościowymi, nie jest
podatny na większość związków chemicz−
nych i organicznych, nie koroduje. Właści−
wie nie reaguje na warunki atmosferyczne

(jednostka może stać w ostrym słońcu i wy−
sokiej temperaturze, może też np. zamarz−
nąć razem z jeziorem i nie będzie to miało
żadnego wpływu na kadłub i inne elementy
wykonane z PE). Sam materiał, w przeci−
wieństwie do laminatów, nadaje się do re−
cyklingu, co czyni go przyjaznym środowi−
sku naturalnemu. Dodatkowo jednostki do
zadań specjalnych są praktycznie niezata−
pialne i nawet przestrzelone wieloma poci−
skami zachowują pływalność.

Jednostka prototypowa WORKER poka−
zana została dotychczas na wystawach:
1. Politechnika Gdańska dla Gospodarki In−

nowacyjnej – Politechnika Gdańska –
czerwiec 2007,

2. Technicon Innowacje 2007 – Międzyna−
rodowe Targi Gdańskie – październik
2007.

24 października 2007 roku zdobyła me−
dal na gdańskich targach „Technicon Inno−
wacje 2007” w kategorii „Mechanika i in−
żynieria ogólna” za „Polietylen jako tworzy−

Fot. 5. Próby strzeleckie pływaków wypełnio−
nych pianką polipropylenową.        Fot. autor

wo do budowy jednostek pływających z
wykorzystaniem gotowych elementów”.

Maciej Marek Kaczmarczyk
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
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David R. H. Jones – Wydawnictwo Nauko−
wo−Techniczne, Warszawa 1996

[3] http://www.profilex.com/
[4] http://www.polycraft.com.au/

Ludwik Pasteur
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się alkohol, przelewany następnie do ka−
dzi, a w dalszej kolejności do butelek. Zda−
rzało się, że zanim produkt znalazł się w
butelkach, kwaśniał. Badanie przeprowa−
dzone przez Pasteura wykazało, że nie−
prawdziwe jest dotychczasowe przekona−
nie, jakoby alkohol był efektem reakcji
związków zawartych w drożdżach z sokiem
owocowym. Dokładna obserwacja drożdży
i procesu fermentacji doprowadziła uczo−
nego do wykrycia żywych organizmów,
czyli drobnoustrojów, które były głównym
czynnikiem decydującym o powstaniu
wina. Zaobserwował, że organizmy o kuli−
stym kształcie, znajdujące się w drożdżach,
dawały dobre wino, natomiast podłużne
produkowały ocet. Aby zapobiec skwaśnie−
niu wina, należało zlikwidować podłużne
„zwierzątka”. Skutecznym sposobem, za−
bijającym szkodliwe drobnoustroje, było
podgrzanie zaczynu do temperatury 63
stopni. Przemysł winiarski, przynoszący
Francji ogromne dochody, został ocalony,
a dobroczyńcę Pasteura postawiono na pie−
destale. My zaś do dzisiaj korzystamy z
dobrodziejstwa, które ofiarował nam ten
francuski chemik. Jest nim pasteryzacja,
czyli wolne podgrzewanie produktów w
celu zniszczenia niepożądanych bakterii, na
czym opiera się zapobieganie psuciu się
produktów spożywczych.

Drugim wydarzeniem, które utrwaliło
sławę Pasteura, było uratowanie przemy−
słu jedwabniczego od epidemii, która opa−
nowała hodowle jedwabników. Nie tylko
ustalił on, jakie bakterie zabijają owady, ale
opracował metodę wczesnego rozpoznawa−
nia choroby, izolacji zakażonych osobni−
ków i skuteczne metody utrzymywania hi−
gieny w jedwabniczych budowlach. Pracę
tę wykonał na zlecenie Ministerstwa Rol−
nictwa, które mianowało go kierownikiem
badań w tym zakresie.

Dociekliwy umysł kazał Pasteurowi po−
wiązać bakterie niszczące wino i jedwab−

niki z chorobami niszczącymi ludzi. Silną
motywację do prowadzenia badań w tym
zakresie dawała mu nie tylko pasja badaw−
cza, ale również osobista tragedia: gorącz−
ka tyfusowa była przyczyną śmierci dwóch
jego córek. Opierając się na wcześniejszych
obserwacjach i doświadczeniach węgier−
skiego lekarza Ignaza Semmelweisa, zwią−
zanych z gorączką poporodową (był on
przekonany, że gorączkę i w konsekwen−
cji zgon powodowali lekarze, którzy nie
myli rąk przed kontaktem z położnicą),
wysnuł wniosek, że bakterie są przenoszo−
ne zarówno za pomocą dotyku, jak również
przez powietrze. Teoria ta nazywana jest
teorią bakteryjną Pasteura.

Pasteur nie poprzestał na snuciu domy−
słów. Pobierał on próbki krwi i wydzielin
zmarłych kobiet i badał pod mikroskopem.
Powiększenie ujawniało za każdym razem
jeden powtarzający się typ „zwierzątka”. Był
to jakby sznur paciorków, który dzisiaj na−
zywany jest paciorkowcem. Francuscy le−
karze z paryskiej Akademii Medycznej lek−
ceważyli hipotezy o bakteriach wywołują−
cych choroby. Pasteur przekonany, że ma
rację, w sposób niewybredny wykrzyczał
któregoś dnia, że to lekarze są winni śmier−
ci kobiet, bo przenoszą zarazki od chorych
do zdrowych. W tamtych czasach nie mó−
wiło się o higienie, potrzebie mycia rąk, za−
chowaniu ostrożności w kontaktach z cho−
rymi. Wprawdzie przed Pasteurem byli le−
karze, którzy zwracali uwagę na konsekwen−
cje niewłaściwego postępowania, ale ich gło−
sy były zbyt słabe i przede wszystkim nie
poparte badaniami. Dopiero Robert Koch,
niemiecki lekarz, który wykrył bakterie cho−
lery i gruźlicy, pierwszy laureat Nagrody
Nobla (już po śmierci Ludwika Pasteura,
którego naśladował, z którym rywalizował
i którego jako Prusak nienawidził, nazywa−
jąc go francuskim chłopem), zwrócił uwagę
na konieczność zachowania czystości wy−
posażenia i instrumentów poprzez gotowa−
nie ich przed operacją.

Badając zaczyny, Pasteur wykrył, że są
to żywe organizmy, czego sławni uczeni
tamtych czasów nie przyjmowali do wia−
domości. Badając zaczyny wytwarzające
alkohol, kwas mlekowy, kwas winowy i
kwas masłowy, eksperymentalnie udowod−
nił, że są one mikrobami. Odkrył zaczyn
powodujący zsiadanie mleka oraz wykazał,
że sok z cebuli zabija niektóre zaczyny.
Ponad wszelką wątpliwość wykazał, że w
fermentacji uczestniczą żywe organizmy.
Zakwestionował w ten sposób teorie o nie−
organicznym charakterze procesu fermen−
tacji. Przeprowadzając doświadczenia,

wykazał, że niektóre organizmy mnożą się
w warunkach beztlenowych (kwas masło−
wy), a mikroby fermentacyjne mogą być
kontrolowane – poprzez sterowanie kwa−
sowością i zasadowością, temperaturą oraz
warunkami odżywiania.

Badając mikroorganizmy, dostarczył
ostatecznych dowodów, które obaliły kon−
cepcję samorództwa, istniejącą od ponad
dwóch tysięcy lat. Wcześniej uważano, że
węgorze powstają z mułu morskiego, my−
szy z mułu Nilu, żaby spadają z nieba, roje
pszczół wylatują z obciętych nóg martwe−
go wołu, a pchły wylęgają się z trocin. Pa−
steur wykonał proste doświadczenie, uży−
wając kolb o zakrzywionych szyjkach. Pod−
grzanie kolb zlikwidowało „zwierzątka”, a
w Instytucie Pasteura we Francji do dzisiaj
można oglądać te chemiczne naczynia wol−
ne (od ponad stu lat) od wszelkich żywych
stworzeń. Uczony wykazał, że żyworódz−
two nie istnieje. Życie powstaje z życia,
drobnoustroje powstają jedne z drugich.
Żadne laboratorium nie jest w stanie wy−
tworzyć dwóch łańcuchów nukleotydów,
które razem tworzą kwas dezoksyrybonu−
kleinowy (DNA), a tym bardziej połączyć
substancji nieożywione i żywe, które mia−
łyby dać nowe życie. Drobnoustroje, bak−
terie i wirusy mnożą się za pomocą kwa−
sów nukleinowych. Nie istnieje żaden me−
chanizm, dzięki któremu można byłoby
zbudować z protein odpowiednie kwasy
nukleinowe. W przyrodzie zachodzi tylko
przejście od kwasów nukleinowych do pro−
tein. Twierdzenie Pasteura, że „życie po−
chodzi tylko od życia” jest ciągle aktualne.

Badanie „zwierzątek” doprowadziło Lu−
dwika Pasteura do stwierdzenia, że „bada−
nie mikrobów wskazuje na tak wiele związ−
ków z chorobami zwierząt i roślin, że sta−
nowi ono pierwszy krok do [...] badań nad
chorobami gnilnymi i zakaźnymi”. Jeżeli
choroby jedwabników spowodowane zo−
stały przez bakterie, co zostało potwierdzo−
ne doświadczalnie, to podobnie powstają
choroby zakaźne u zwierząt i ludzi. Środo−

Kolba szklana i mikro−
skop używany przez
Pasteura; Kompen−
dium. Wiedza w piguł−
ce. Firma Księgarska
Jacek i Krzysztof Ole−
siejuk  2005

Kolby laboratoryjne użyte przez Pasteura do
obalenia teorii samorództwa; Przełomowe od−
krycia. Wydawnictwo Amber 1997
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wisko lekarzy wyśmiewało twierdzenie
chemika, dotyczące drobnoustrojów wy−
wołujących choroby. Uważano je za absur−
dalne, ponieważ dotyczyło problemów
medycznych, a ich twórca nie był lekarzem.
Jednak nie wszyscy medycy odrzucali teo−
rię Pasteura. Między nimi znalazł się bry−
tyjski chirurg Joseph Lester, który opraco−
wał aseptyczne metody zabijania bakterii
w obszarze rany chirurgicznej.

Wyśmiewanie i kwestionowanie odkryć
„zwykłego chemika” nie dawało efektów, a
Pasteur ze wszystkich prób wychodził zwy−
cięsko, ponieważ dzięki wytrwałości, prze−
konaniu o słuszności własnych poglądów,
pomysłowości i prostocie eksperymentów
oraz staranności, z jakimi je przeprowadzał,
potrafił udowodnić, że ma rację.

Spostrzegawczość i nielekceważenie
najdrobniejszych nawet obserwacji dopro−
wadziły do wykrycia, że osłabione bakte−
rie spowodowały odporność kur na kurzą
cholerę. Eksperymentalnie udowodnił, że
zjadliwość bakterii można osłabić poprzez
trzymanie ich w zamkniętych kolbach.

Podobnie było ze szczepionką przeciw
wąglikowi, atakującemu zwierzęta domo−
we. Pasteur, lubiący sławę, rozgłos i wido−
wiska, przygotował pokaz, na który zapro−
sił na francuską farmę Pouilly le Ford na−
ukowców, lekarzy, weterynarzy i publicz−
ność. Na oczach zgromadzonego tłumu za−
szczepiono osłabioną szczepionką wągli−
kową 24 owce, 5 krów, 1 wołu i 1 kozę,
tyleż samo zwierząt pozostawiając bez
szczepienia. Po dwóch tygodniach pono−
wiono szczepionkę, a po dwóch kolejnych
zwierzęta otrzymały śmiertelną dawkę wą−
glika. Gdy zaszczepione zwierzęta przeży−
ły, Pasteura okrzyknięto bohaterem naro−
dowym, a najwięksi nawet oponenci zostali
przekonani.

Zachęcony sukcesem badacz rozpoczął
przygotowania do sporządzenia szczepion−
ki przeciwko wściekliźnie, chorobie, która
powodowała śmierć po miesiącu ogromnych
boleści. Prawdopodobnie zainteresowanie
wścieklizną spowodowane było urazem z
dzieciństwa, który powstał, gdy był świad−
kiem wypalania gorącym żelazem ran dziec−
ka pogryzionego przez wściekłego psa. Pró−
by wykrycia bakterii wywołującej chorobę
nie powiodły się, ale Pasteur nie wątpił, że
taki mikrob istnieje, lecz jest bardzo mały
(dopiero znacznie później odkryto, że cho−
robę wywołuje wirus wielkości 0,001 mm,
czego nie mogły wykazać dziewiętnasto−
wieczne mikroskopy). Obserwując długość
okresu od ukąszenia do wystąpienia obja−
wów oraz jakość tych objawów, doszedł do

wniosku, że czynnik zakaźny porusza się w
organizmie żywym wzdłuż nerwów obwo−
dowych, atakując mózg i rdzeń kręgowy.
Było to bardzo ważne odkrycie, które do−
prowadziło po trzech latach badań do spo−
rządzenia szczepionki, w skład której wcho−
dził suszony wyciąg z rdzenia kręgowego.
Szczepionka składała się z serii 14 zastrzy−
ków (wstrzykiwanych codziennie), a kolej−
ne preparaty były coraz krócej suszone,
ostatni zaś zupełnie świeży, czyli najbardziej
zjadliwy. Gdy w 1885 roku poproszono Pa−
steura o zastosowanie szczepionki u 9−let−
niego Josepha Meistra, dwa dni wcześniej
pogryzionego przez wściekłego psa, był
przerażony. Bał się, bo nie był lekarzem, a
szczepionkę testowano tylko i wyłącznie na
zwierzętach. Zaryzykował jednak, gdyż na−
mawiali go do tego lekarze bezradnie patrzą−
cy na cierpienie dziecka. Szczepionka oka−
zała się sukcesem. (Joseph Meister został
kustoszem w Instytucie Pasteura. W 1940
roku popełnił samobójstwo, gdy niemieccy
naziści usiłowali zbeszcześcić zwłoki uczo−
nego). Kilka tygodni później Rosjanie  przy−
słali dziewiętnastu chłopów, z których ura−
towano szesnastu, za co car odznaczył Pa−
steura diamentowym krzyżem świętej Anny
oraz ofiarował 100 tysięcy franków na bu−
dowę Instytutu.

Gdy Pasteur rozpoczął badania nad
szczepionką przeciwko wściekliźnie, miał
problemy ze zdrowiem, ponieważ przeszedł
wylew. Jednak pasja badawcza nie pozwo−
liła mu na zaniechanie poszukiwań. Było
to jego ostatnie osiągnięcie. W 70. urodzi−
ny uhonorowany został specjalnym meda−
lem, ale podczas uroczystości mowę wy−
głosił nie on sam, lecz jego syn. Zmarł w
1895 roku, w jednej ręce trzymając dłoń
żony, a w drugiej krzyż.

Był najwybitniejszym francuskim uczo−
nym. Chociaż nie miał łatwego charakteru,
był egoistą odbierającym zasługi poprzed−
nikom i współczesnym, uwielbiał pokazy i
bywało, że posuwał się do nieuczciwości,
w teatralny sposób przedstawiał pionierskie
odkrycia i osiągnięcia, był zajadłym wro−
giem lekarzy, jednak nie umniejsza to jego
zasług, które zdobył za pomocą niewielu
narzędzi, uzyskując prawidłowe rezultaty,
w czym pomagała mu bez wątpienia nie−
zwykle rozwinięta intuicja badacza. Poryw−
czość i egoizm nie miały wpływu na jego
oddanie się pracy aż do obsesji. Bywało,
że podejmował nieprzemyślane decyzje i
dawał się ponosić fantazji, ale był meto−
dyczny i cierpliwy, umiał też wykorzysty−
wać dzieła przypadku. Był gorącym pa−
triotą nienawidzącym Prusaków (zwłaszcza

Statuetka Josepha Me−
istera – chłopca za−
szczepionego przez Lu−
dwika Pasteura prze−
ciwko wściekliźnie;
Kompendium. Wiedza
w pigułce. Firma Księ−
garska Jacek i Krzysz−
tof Olesiejuk  2005

po wojnie 1870 roku), a na każdej swojej
pracy umieszczał notatkę „na pohybel Pru−
sakom”. Chociaż bał się eksperymentów na
ludziach, to jednak gdy w grę weszło za−
grożenie życia Josepha Meistra, potrafił
pokonać strach i uratować człowieka.

Jego odkrycia spowodowały intensyw−
ne poszukiwanie szczepionek na różne cho−
roby. Nikt nie miał takiego wpływu na zdro−
wie ludzi, jak ten francuski chemik. Dzięki
niemu naukowcy zrozumieli, że na świe−
cie jest pełno „zwierzątek”, które atakują
organizm ludzki. Udowodnił, że szczepion−
ka jest bezpieczna, daje ochronę przed cho−
robą i można ją uzyskać przeciw wielu
schorzeniom. Udowodnił też, że system
immunologiczny może zostać pobudzony
do reakcji przez osłabione zarazki, co uto−
rowało drogę do poznania systemu odpor−
nościowego i sposobu walki z bakteriami i
wirusami. Dzięki jego badaniom można
dzisiaj zapobiegać chorobom, można bez−
piecznie przeprowadzać operacje bez ryzy−
ka zakażenia, można dokonywać prze−
szczepów, nie obawiając się „zwierzątek”.
Systemy kanalizacyjne, wodociągowe i sa−
nitarne oparte są na badaniach i odkryciach
Ludwika Pasteura i nikt nie ma wątpliwo−
ści, że uratował on ludzkość od chorób za−
kaźnych, za co należy mu się wielka i nie−
śmiertelna sława.

Ewa Dyk−Majewska
Emerytowany pracownik PG
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Od razu trzeba wyjaśnić, że nie będzie
tu mowy o mieszkankach Filipin, o funk−

cjonującym w latach sześćdziesiątych ub. wieku
wokalnym zespole dziewczęcym ze Szczecina,
o granatach szturmowych powstańców warszaw−
skich, czy też – nowej jednostce chorobowej pn.
„filipinka”, która nabrała w br. zabarwienia poli−
tycznego. Chciałbym tu natomiast przywołać sta−
rożytne „filipiki”, które to słowo w ustach nie−
których naszych dzisiejszych polityków, a szcze−
gólnie jednego – do niedawna dość prominent−
nego, przeistaczało się właśnie w „filipinki”.

Niech zatem tytuł nie myli – zajmę się tu
raczej filipikami, a nie filipinkami. Tym nie−
mniej, pewne aspekty polityczne tu też się po−
jawią – ze względu na samą właściwość owych
filipik oraz na ich ponadczasowe znaczenie.

Autorem wspomnianych filipik, tj. mów
przeciw królowi Filipowi II Macedońskiemu,
jest Demostenes (384–322 przed Chr.) – sław−
ny grecki mówca i działacz polityczny. Jest on
rówieśnikiem Arystotelesa, o którego „Polity−
ce” pisałem niedawno w Piśmie PG nr 9/2007.
Tak więc, nawiązując do Demostenesa, pozwa−
lam sobie postawić tu ponowny krok na drodze
skrótowego przybliżania myśli starożytnych
Greków dla potrzeb naszego „dzisiaj”. Przecież,
jak pisałem w nawiązaniu do Arystotelesa:
To, co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

 (Ekl 1:9).
Dlatego warto chyba spojrzeć na czasy za−

mierzchłe i dawne problemy, czerpiąc z historii
naukę dla siebie; wszak Historia est magistra
vitae. Swoją „mądrość” pobieram tu z dzieła pn.
„Demostenes” (Ossolineum, Wrocław 2005).

Ogólnie, Demostenes broni demokratycz−
nego ustroju Aten przed zakusami macedoń−
skiego jedynowładcy, ale ma także wrogów w
macierzystym Zgromadzeniu Ludowym – jego
przeciwnicy nazywają go bękartem, żmiją,
męską prostytutką, złodziejem sierocego mie−
nia i publicznych pieniędzy, tchórzem, agen−
tem obcego mocarstwa, itp. Jak „swojsko”
brzmią niektóre z tych określeń! Chociaż jest
Demostenes zwolennikiem niczym nie skrę−
powanej wolności słowa, otwartości i szcze−
rości, to jednak jest też zarazem wspaniałym
przykładem polityka, który umiał przemawiać
równie mądrze, co pięknie. Jest dobrym
znawcą retoryki, która jednak od czasów Gor−
giasza z Leontynów (~475–~375 przed Chr.)
nie zawsze zasługuje na pozytywną opinię, po−
nieważ pozwala niekiedy wprowadzać psychi−
kę odbiorcy jakby w stan omamienia, gdzie
prawda może odchodzić w cień.

Może warto teraz przytoczyć kilka szcze−
gólnych wypowiedzi Demostenesa, skierowa−
nych przeciwko Filipowi – można w niej zna−
leźć wątki aktualne też w naszych czasach:
1.  Głównym powodem do obaw jest to, iż Fi−

lip, człowiek przebiegły i umiejący wyko−
rzystać każdą sytuację, to ustępstwami –
gdy to służy jego interesom – to groźbami,
w czym chyba jest wiarogodny, to szkalo−
waniem was (…), może dokonać istotnych
przesunięć na swoją korzyść w istniejących
układach politycznych.

2.  Warto też dokładnie przyjrzeć się aktualnej
sytuacji Filipa. Nie jest ona tak świetna i za−
dowalająca, jak się wydaje, i jak mógłby ją
określić powierzchowny obserwator. Filip nie
podjąłby bowiem wojny, gdyby wiedział, że
będzie zmuszony ją rzeczywiście prowadzić.
Widocznie liczył wtedy na to, że jeden napad
zada druzgocącą klęskę, lecz się pomylił.

3. Nazwać kogoś krzywoprzysięzcą i wiaro−
łomnym, a nie poprzeć swoich oskarżeń
żadnym dowodem rzeczowym, słusznie
można określić mianem zwykłego oszczer−
stwa bez pokrycia. Jednakże dokładna oce−
na całej jego dotychczasowej działalności i
przeprowadzenie na jej podstawie dowodu
wymaga, na szczęście, niewielu słów. (…)
Otóż Filip okaże się człowiekiem podłym,
czym jest w rzeczywistości, zaś ci, którzy
truchleją ze strachu na widok jego rzeko−
mo niezwyciężonej potęgi, przekonają się,
że wyczerpał on już cały zapas intryg i
kłamstw, którymi początkowo torował so−
bie drogę do wielkości. Ujrzą też, że na−
chodzi zmierzch jego powodzenia.

4.  W sumie (…) oszukał każdego, z kimkol−
wiek miał do czynienia. Zawsze bowiem
tumanił kłamstwami tych, którzy go dobrze
znali, wykorzystując ich ślepe zaufanie.

5.  (…) jeśli ktoś tylko zabłyśnie doświadcze−
niem (…), tego zaraz Filip usuwa w cień z
powodu swej zawistnej ambicji, gdyż chce
uchodzić za jedynego sprawcę (…) wszyst−
kich sukcesów. Obok innych wad bowiem
cechuje go nienasycona żądza sławy. A je−
śli tylko w swym otoczeniu spotka człowie−
ka zacnego i w ogóle przyzwoitego (…),
brutalnie odtrąca go od siebie i pozbawia
wszelkiego znaczenia.

6. Nie można, Ateńczycy, żadną miarą nie
można budować trwałej potęgi na ludzkich
krzywdach, krzywoprzysięstwach i kłam−
stwach. Niekiedy taki stan rzeczy jakoś,
przez krótki zresztą czas, się utrzymuje, a w
sprzyjających warunkach może nawet spra−
wiać wrażenie pewnego rozkwitu, który bu−
dzi najlepsze nadzieje, lecz z upływem cza−
su całe zło wychodzi na jaw i wszystko ule−
ga zagładzie. Jak powinien mieć mocne fun−

damenty, a statek solidną konstrukcję kadłu−
ba, tak wszelkie plany i przedsięwzięcia ludz−
kie powinny opierać się na trwałych zasa−
dach prawdy i sprawiedliwości. Czegoś ta−
kiego próżno szukać w dotychczasowych
działaniach politycznych Filipa.

7.  Pierwszym zatem i niezbędnym zadaniem
jest dostrzegać w Filipie nieprzejednanego
wroga naszego systemu i naszej demokra−
cji, a dopóki nie stanie się to naszym naj−
głębszym przeświadczeniem, nigdy spra−
wom bieżącej polityki nie poświęcicie tej
uwagi, jakiej rzeczywiście wymagają.

8.  Sami widzicie, Ateńczycy, jak niebywale
rozzuchwalił się ten człowiek; nie daje już
wam możliwości wyboru między działaniem
a zachowaniem spokoju, ciągle wam grozi i
wygłasza mowy pełne wzgardliwej pychy.

9.  (…) ktoś, czyje postępowanie sprzeciwia
się sprawiedliwości, próbuje was pouczać,
czym jest sprawiedliwość.

10. Niech zwycięży to, co jest zbawienne dla
wszystkich.
Przez długie wieki „Filip” ujawniał się w

różnych osobach. „Filipów” można dostrzec
także i dzisiaj – odpowiednią analizę pozosta−
wiam tu P.T. Czytelnikowi. Istnieją obecnie też
liczni obrońcy demokracji – ich bój z różnymi
„Filipami” widoczny jest w polityce zawsze i
wszędzie. Co więcej, wypada uznać, że w życiu
codziennym każdy z nas ma swego „Filipa”;
trzeba umieć walczyć z nim i z samym sobą.

Esej ten adresuję przede wszystkim do dzi−
siejszej młodzieży – głównie naszych studen−
tów. Chcę ich przekonać, że w swoim dość dłu−
gim życiu widziałem już bardzo wielu „Filipów”
i podobną liczbę obrońców demokracji. Byli oni,
wewnątrz swych przeciwstawnych grup, zawsze
do siebie niezmiernie podobni – są tacy i dziś.

Na koniec powrócę do wymienionych na
początku Filipinek – owego zespołu wokalne−
go polskich dziewcząt. Jedna z ich piosenek
nosi tytuł: „Do widzenia, profesorze”. Jako
emerytowany profesor jestem upoważniony do
myślowej odpowiedzi „Do widzenia”.

Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG

FilipinkiFilipinkiFilipinkiFilipinkiFilipinki
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Piotr Markowski
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Luty 2008Luty 2008Luty 2008Luty 2008Luty 2008
®®®®® 9 lutego9 lutego9 lutego9 lutego9 lutego. Pucki port rybacki. Ma−

nifestacja patriotyczna Kaszubów i
Pomorzan w rocznicę Zaślubin
Polski z morzem w 1920 roku.

®®®®® 11 lutego.11 lutego.11 lutego.11 lutego.11 lutego. Sala Koncertowa Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Konferencja otwierająca Regionalny
Program Operacyjny dla Wojewódz−
twa Pomorskiego na lata 2007–2013.

®®®®® 13 lutego.13 lutego.13 lutego.13 lutego.13 lutego. Warszawa. Posiedzenie
Komisji Unii Europejskiej Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 14 lutego.14 lutego.14 lutego.14 lutego.14 lutego. Dziedziniec Północny
Politechniki Gdańskiej. Uroczyste
zamknięcie wystawy „Wojna po
Wojnie – antysowiecki opór zbroj−
ny na Litwie w latach 1944–1953”.

®®®®® 15 lutego15 lutego15 lutego15 lutego15 lutego. Nowy Gmach Wydzia−
łu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Uroczyste rozdanie dyplomów na
Wydziale ETI  PG.

®®®®® 18 lutego18 lutego18 lutego18 lutego18 lutego. Rektor przyjął Panią Li−
liannę Dziekańską, Dyrektor Od−
działu Regionalnego Banku PKO
BP w Gdańsku.

®®®®® 19 lutego19 lutego19 lutego19 lutego19 lutego. Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Święto
Uczelni z okazji 535 urodzin Mi−
kołaja Kopernika. W czasie uroczy−
stości  odbyło się oficjalne  otwar−
cie nowego budynku Wydziału
Teologicznego.

®®®®® 21 lutego.21 lutego.21 lutego.21 lutego.21 lutego. Rektor przyjął Pana
Marka Weiss−Grzesińskiego, Dy−
rektora Naczelnego Państwowej
Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

®®®®® 22 lutego.22 lutego.22 lutego.22 lutego.22 lutego. Aula Instytutu Chemii
Organicznej PAN w Warszawie.
Obrona pracy doktorskiej mgr. inż.
Marcina Pawlaka.

®®®®® 23–26 lutego.23–26 lutego.23–26 lutego.23–26 lutego.23–26 lutego. Berlin. Konferencja
SEFI pt. „Special Challenges in En−
gineering Education”.

®®®®® 27 lutego.27 lutego.27 lutego.27 lutego.27 lutego. Nowa sala audytoryjna
E−1 na Wydziale Elektrotechniki i
Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Posiedzenie Senatu Politechniki
Gdańskiej.

®®®®® 28 lutego.28 lutego.28 lutego.28 lutego.28 lutego. Rektor przyjął Panią Li−
liannę Dziekańską, Dyrektor Od−
działu Regionalnego Banku PKO
BP w Gdańsku.

®®®®® 28 lutego28 lutego28 lutego28 lutego28 lutego. Sala Senatu Politechni−

ki Gdańskiej. Posiedzenie Rady Go−
spodarczej przy Rektorze PG.

®®®®® 29 lutego29 lutego29 lutego29 lutego29 lutego. Oddział Etnografii Mu−
zeum Narodowego w Gdańsku.
Otwarcie wystawy zorganizowanej
przez Konsula Honorowego Repu−
bliki Litewskiej w Gdańsku pt.:
„Karaimi na Litwie – Mniejsza
mniejszość”.

®®®®® 29 lutego.29 lutego.29 lutego.29 lutego.29 lutego. Muzeum Narodowe w
Gdańsku. Otwarcie wystawy „Jerzy
Duda−Gracz. Remanenty”.

Marzec 2008Marzec 2008Marzec 2008Marzec 2008Marzec 2008
®®®®® 4 marca4 marca4 marca4 marca4 marca. Aula Politechniki Gdań−

skiej. Spotkanie informacyjne
przedstawicieli Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Mi−
nisterstwa Rozwoju Regionalnego
z naukowcami i przedsiębiorcami
województwa pomorskiego, doty−
czące możliwości wykorzystania
funduszy unijnych w ramach Prio−
rytetu IV Szkolnictwo Wyższe i
Nauka Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

®®®®® 4 marca.4 marca.4 marca.4 marca.4 marca. Warszawa. Spotkanie z
profesorem Tomaszem Boreckim,
Rektorem Szkoły Głównej Gospo−
darstwa Wiejskiego, oraz  Senato−
rem Tomaszem Misiakiem, Prze−
wodniczącym Senackiej Komisji
Gospodarki Narodowej Senatu RP.

®®®®® 5 marca5 marca5 marca5 marca5 marca. Warszawa. Posiedzenie
Komisji Unii Europejskiej Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 5–6 marca5–6 marca5–6 marca5–6 marca5–6 marca. Warszawa. Posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 7 marca7 marca7 marca7 marca7 marca. Minicentrum Konferencyj−
ne na Wydziale Chemicznym Poli−
techniki Gdańskiej. Nadzwyczajne
posiedzenie Rady Wydziału Che−
micznego, dotyczące nadania tytułu
profesora nadzwyczajnego PG dr.
hab. inż. Januszowi Stangretowi.

®®®®® 8 marca.8 marca.8 marca.8 marca.8 marca. Dziedziniec Południowy
Politechniki Gdańskiej. Debata te−
lewizyjna na temat wydarzeń Mar−
ca’68.

®®®®® 10 marca10 marca10 marca10 marca10 marca. Instytut Maszyn Przepły−
wowych PAN w Gdańsku. Uroczy−
ste otwarcie Biura Senatorskiego
Senatora RP Janusza Rachonia.

®®®®® 10 marca10 marca10 marca10 marca10 marca. Sala Herbowa Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku.

Spotkanie z parlamentarzystami
województwa pomorskiego.

®®®®® 10 marca10 marca10 marca10 marca10 marca. Siedziba Young Digital
Planet. Specjalne spotkanie klubo−
we członków Gdańskiego Klubu
Biznesu.

®®®®® 10 marca.10 marca.10 marca.10 marca.10 marca. Dwór Artusa w Gdań−
sku. Uroczysta kolacja na zaprosze−
nie Pana Klausa Hartmanna, Preze−
sa Zarządu Polskiej Telefonii Cy−
frowej.

®®®®® 11 marca.11 marca.11 marca.11 marca.11 marca. Międzynarodowe Targi
Gdańskie. Uroczyste otwarcie Mię−
dzynarodowych Targów Burszty−
nu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich
Amberif 2008.

®®®®® 12 marca.12 marca.12 marca.12 marca.12 marca. Sopot. II Wydziałowa
Konferencja Kół Naukowych Wy−
działu Ekonomicznego Uniwersy−
tetu Gdańskiego pt.: „Wybieramy
Pomorze”.

®®®®® 12 marca12 marca12 marca12 marca12 marca. Urząd  Marszałkowski
w Gdańsku. Spotkanie z Panią
Marią Elżbietą Orłowską, Podse−
kretarz Stanu w Ministerstwie Na−
uki i Szkolnictwa Wyższego, i Pa−
nem Jarosławem Pawłowskim,
Podsekretarzem  Stanu  w  Mini−
sterstwie  Rozwoju Regionalnego,
poświęcone projektom: Bałtyckie
Centrum Biotechnologii i Diagno−
styki Innowacyjnej, Krajowe Cen−
trum Informatyki Kwantowej oraz
projektom planowanym do realiza−
cji w ramach Bałtyckiego Klastra
Ekoenergetycznego.

®®®®® 12 marca.12 marca.12 marca.12 marca.12 marca. Rektor przyjął Pana Zbi−
gniewa Raua, Koordynatora Pol−
skiej Platformy Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

®®®®® 13 marca13 marca13 marca13 marca13 marca. Zamek Królewski w
Warszawie. Międzynarodowa Kon−
ferencja Centrum Stosunków Mię−
dzynarodowych i Ministerstwa
Obrony.

®®®®® 13 marca13 marca13 marca13 marca13 marca. Centrum Handlowe
Manhattan w Gdańsku. Wykład pt.:
Program Rozwoju Portu Lotnicze−
go im. Lecha Wałęsy”, zorganizo−
wany przez Radę Pomorskiej Gru−
py Regionalnej Stowarzyszenia
Project Management Polska.


