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We współczesnym świecie innowa−
cje są najważniejszą siłą napędową

rozwoju gospodarczego, a tempo i�zakres
wdrażania innowacji są ważnymi czynnika−
mi osiągania przez przedsiębiorstwa prze−
wagi konkurencyjnej na rynku. Przekonały
się już o tym m.in. firmy pochodzące z za−
chodniej Europy, Japonii czy Stanów Zjed−
noczonych. W związku z wejściem Polski
do Unii Europejskiej  i nasilającą się globa−
lizacją, również i polscy przedsiębiorcy, aby
wypracować i utrzymać odpowiednią pozy−
cję na konkurencyjnym rynku Wspólnoty,
zmuszeni są do wprowadzania innowacji w
swoich firmach.

A jak definiowana jest innowacja? W
teorii ekonomii istnieje bardzo wiele jej
definicji.

Artykuł 2 ustawy z�dnia 29 lipca 2005
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1484) o
niektórych formach wspierania działalno−
ści innowacyjnej – działalnością innowa−
cyjną nazywa działalność związaną
z�przygotowaniem i�uruchomieniem wy−
twarzania nowych lub udoskonalonych
materiałów, wyrobów, urządzeń, usług,
procesów lub metod, przeznaczonych do
wprowadzenia na rynek albo do innego
wykorzystania w�praktyce.

Wyróżnia się w związku z tym inno−
wacje technologiczne, produkcyjne, usłu−
gowe i�organizacyjne.

Innowacje o charakterze technologicz−
nym powstają w wyniku współpracy śro−
dowisk komercyjnych z�naukowo−badaw−
czymi i polegają na praktycznym zasto−
sowaniu opracowanych rozwiązań.

Innowacje w�aspekcie produkcji pole−
gają na wprowadzeniu nowego produktu
na rynek lub zastosowaniu nowego, ulep−
szonego procesu w�produkcji, przy czym
proces wytwarzania, jak i�jego finalny
produkt, muszą być przynajmniej nowe
z�punktu widzenia przedsiębiorstwa, któ−
re je stosuje.

Innowacyjność w�sektorze usług pole−
ga na stosowaniu nowych rozwiązań i
tworzeniu usług zaspokajających nowe
rodzaje potrzeb klientów.

Innowacyjność organizacyjna polega
natomiast na rozwijaniu i�promowaniu no−
wych pomysłów i�rozwiązań, ułatwiających
szybkie i�elastyczne reagowanie na sygnały
i�wyzwania rynku. Jest to także czynnik
poprawiający wewnętrzne funkcjonowanie
organizacji oraz współdziałanie z�podmio−
tami ze środowiska zewnętrznego.

Istotą każdej z wymienionych innowa−
cji jest wdrożenie nowości do praktyki,
czyli  zaoferowanie jej na rynku (np. towar
lub usługa), lub zastosowanie w bieżącym
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (np. pro−
ces lub nowa organizacja).

Reasumując, bardzo trafna wydaje się
definicja M. E. Portera,  według którego
innowacja to „pomyślna ekonomicznie
eksploatacja nowych pomysłów” (M. E.
Porter, The Competitive Advantage of
Nations, The Macmillan Press Ltd, Lon−
don 1990).

Droga od pomysłu do wprowadzenia
w życie innowacji jest z reguły bardzo
żmudna i czasochłonna, i wiąże się z sze−
regiem barier różnej natury. Widoczne jest
to szczególnie w polskiej rzeczywistości.

Największe znaczenie ma ogólny stan
gospodarki, który nie generuje mechani−
zmów wspierających wchłanianie innowa−
cji przez przedsiębiorstwa. Ograniczają−
cy jest także brak rozpoznania potrzeb
rynkowych i w konsekwencji wysoki sto−
pień niepewności zbytu nowych produk−
tów czy usług.

Innymi przeszkodami pochodzącymi
z�otoczenia przedsiębiorstw, które utrud−
niają rozwój innowacji, są między inny−
mi: uregulowania legislacyjne, zbyt wy−
sokie oprocentowanie kredytów finansu−
jących innowacyjność, brak informacji na
temat nowych technologii oraz ograniczo−
ne możliwości współpracy z innymi in−
stytucjami w�tej dziedzinie.

Ograniczenia w�zakresie wprowadzania
innowacji tkwią również wewnątrz przed−
siębiorstw, a należą do nich: brak kompe−
tentnej kadry w�prowadzeniu prac badaw−
czo−rozwojowych oraz zarządzania inno−
wacjami, czy brak odpowiedniej infrastruk−
tury technicznej. Są to także bariery eko−
nomiczne związane przede wszystkim z
brakiem własnych środków finansowych
koniecznych do dalszego rozwoju.

Należy zwrócić również uwagę, iż
wstępną barierę dla rozwoju innowacji w
Polsce stanowi ubóstwo oferty instytucji
naukowo−badawczych oraz niski poziom
komercjalizacji prac badawczo−rozwojo−
wych.

Jak przełamać wspomniane bariery,
aby poziom innowacyjności w polskich
przedsiębiorstwach był porównywalny z
tym w krajach Europy Zachodniej?

Wydaje się, że najważniejszą szansą dla
rozwoju innowacji w Polsce jest fakt, iż

wspieranie innowacyjności w�gospodarce
jest jednym z�głównych celów polityki pań−
stwowej. Polska, będąc członkiem Unii Eu−
ropejskiej, zobowiązała się do realizacji prio−
rytetów zapisanych w�Strategii Lizbońskiej,
która zakłada rozwój przedsiębiorstw bazu−
jących na innowacji dla wzmocnienia po−
tencjału nauki i�wiedzy, rozwoju gospodar−
czego regionów, państw i�całej wspólnoty,
a�także wzmocnienia konkurencyjności go−
spodarki europejskiej względem Stanów
Zjednoczonych i�Japonii.

Polska polityka innowacyjna na lata
2007–2013 została określona w przyjętym
4 września 2006 r. przez rząd dokumen−
cie – „Kierunki zwiększania innowacyj−
ności gospodarki na lata 2007–2013”, któ−
ry zawiera ocenę stanu innowacyjności
polskiej gospodarki oraz wskazania kie−
runków działań, których wdrożenie umoż−
liwi zbudowanie w Polsce gospodarki
opartej na wiedzy, w której siłą przedsię−
biorców na konkurencyjnych rynkach
będzie ich wysoka innowacyjność.

Wdrażanie „Kierunków...” oparte jest
na systemie wdrażania programów ope−
racyjnych realizowanych w ramach Na−
rodowych Strategicznych Ram Odniesie−
nia na lata 2007–2013. Kluczowe znacze−
nie będzie miało wdrożenie działań zapro−
ponowanych w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka, Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz w 16
Regionalnych Programach Operacyjnych.

W dokumencie tym uwypuklono, że z
uwagi na poziom rozwoju i strukturę pol−
skiej gospodarki właściwą strategią do−
chodzenia Polski do Gospodarki Opartej
na Wiedzy jest równoczesna realizacja
czterech dróg rozwojowych:
····· wykorzystanie nowych technologii dla

poniesienia konkurencyjności tradycyj−
nych sektorów,

····· tworzenie nowych firm opartych na in−
nowacyjnych rozwiązaniach oraz roz−
wój małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii oraz metod zarządzania
wiedzą,

····· stymulowanie rozwoju współpracy po−
między firmami oraz firmami i insty−
tucjami otoczenia biznesu w zakresie
działalności innowacyjnej,

····· motywowanie dużych firm do prowa−
dzenia i wdrażania wyników prac ba−
dawczych.
Istotne dla poprawy innowacyjności

polskiej gospodarki są nie tylko działania
prowadzone odgórnie, ale także inicjaty−
wy lokalne.
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W nurt ten wpisuje się również inicja−
tywa władz PG, staraniem których na na−
szej Uczelni powstało Biuro Transferu
Technologii (BTT).

Biuro działa pod kierownictwem mgr.
inż. Czesława Popławskiego, a meryto−
ryczny nadzór nad BTT sprawuje prorek−
tor ds. nauki i wdrożeń dr hab. inż. Ry−
szard Katulski, prof. nadzw. PG, we
współpracy z prorektorem ds. współpra−
cy ze środowiskiem gospodarczym i z za−
granicą prof. dr. hab. inż. Wojciechem Sa−
dowskim. Działalność Biura skupia się na
następujących obszarach:
····· ochrona własności intelektualnej,
····· komercjalizacja wyników prac badaw−

czych,
····· kojarzenie zapytań ofertowych środo−

wiska gospodarczego z zespołami ba−
dawczymi PG,

····· prowadzenie Regionalnego Centrum
Informacji Patentowej,

····· promocja przedsiębiorczości wśród
pracowników i studentów PG,

····· prowadzenie spraw związanych z wy−
dawaniem ekspertyz technologicznych
i innowacyjnych na rzecz firm ubiega−
jących się o kredyt technologiczny.

Jak wynika z powyższych rozważań,
każde przedsiębiorstwo, aby móc się roz−
wijać, potrzebuje innowacji – nowych pro−
duktów, usług, technologii czy systemów
organizacyjnych. Chociaż proces innowa−
cji jest długotrwały i�wielokierunkowy, a
na drodze rozwoju innowacji istnieje wiele
barier,  doświadczenia przedsiębiorstw

zachodnich świadczą o tym, że jednak
warto podjąć ten trud, tym bardziej, że ist−
nieje coraz większe zrozumienie dla tej
sfery gospodarki, zarówno ze  strony
władz lokalnych, jak i państwowych. Po−
zostaje jeszcze przekonanie do współpra−
cy środowisk naukowo−badawczych i�biz−
nesowych…

Małgorzata Wojciechowska−Luterek
Biuro Transferu Technologii

Po zakończeniu I wojny światowej i w
wyniku postanowień traktatu wersal−

skiego, Politechnika przeszła pod zarząd
Wolnego Miasta Gdańska, ponadto zosta−
ło zakazane instruowanie studentów,
uczniów kursantów itp. w posługiwaniu
się bronią bądź innym sprzętem wojsko−
wym.1 Niemieckie i gdańskie władze do−
syć skwapliwie omijały ten zapis. Popu−
larnym zjawiskiem w Niemczech było
używanie szybowców do celów wojsko−
wych. Konstruowano je prawie w każdej
wyższej szkole technicznej. By to zjawi−
sko uniewinnić i pozbawić je natury woj−
skowej, zlecano to grupie studentów da−
nego zakładu pod nazwą i w charakterze
akademickiego koła naukowego. Finan−
sowanie odbywało się drogą społecznej
ofiarności. Podobnie było w Wolnym
Mieście Gdańsku, a mianowicie przy po−
litechnice działała Akademische Flieger
Gruppe, organizacja skupiająca wyłącz−
nie niemieckich studentów i zajmująca się
m.in. budową lekkich szybowców. Zało−
żona została 3 lipca 1923 r. przez Hasso
Wiederholta i Wilhelma Hutha, później−
szego zastępcę prezydenta Senatu Gdań−
skiego.2 Licznej pomocy udzielił tej or−

ganizacji, także były kapitan der Hägels−
berg−Kompanie, profesor Otto Lienau z
Katedry Budowy Okrętów i Statyki Kon−
strukcji Statku, oraz prof. Pohlhausen z
Katedry Matematyki Politechniki Gdań−
skiej.3

Pierwszym sukcesem Akaflieg było w
1924 r. zbudowanie, przy współpracy z
prof. Flügelem, pierwszego szybowca,
który nosił oznaczenie DZ−1. Zespół kon−
struktorów liczył około 15 osób, a gotową
konstrukcję przebadano w tunelu aerody−
namicznym politechniki. Początkowo
wiele lotów szybowcowych wykonano w
Rossitten w Prusach Wschodnich.4

Warto wspomnieć też o sylwetce Fer−
dynanda Schulza5, który jako pionier w
lotach szybowcowych był zaprzyjaźnio−
ny z Akaflieg i 11 maja 1924 r. podczas II
Wybrzeżowych Zawodów Szybowco−
wych w Rossitten ustanowił światowy re−
kord w długości lotu. Schulz na skonstru−
owanym przez siebie szybowcu FS 3 o
nazwie Besenstil leciał 8 godzin i 42 mi−
nuty.6

On to jako pierwszy próbował na sa−
molocie silnikowym GMG−I po części
w Malborku, a po części na lotnisku w

Gdańsku szkolić członków Akaflieg na
pilotów motorowych. Jednak bez rezulta−
tów.7 Następnie Akaflieg zbudowało szy−
bowiec DZ −2, o nazwie Libelle. Autorem
projektu był prof. Otto Lienau, który na
wzgórzach koło Wrzeszcza zbudował i
założył na własną rękę zakład doświad−
czalny z urządzeniami mierniczymi. Zbu−
dowany przez niego górnopłat był kon−
strukcją bardzo lekką, drewnianą, z dwo−
ma bocznymi płozami.8 Zamówienie na
wykonanie tego próbnego szybowca
otrzymała gdańska fabryka mebli i par−
kietów „Oikos”.9

Ponieważ szybowiec DZ−2 nie nadawał
się do szkolenia, prof. Otto Lineau zbu−
dował dla szybowca Libelle chwiejnicę
szybowcową, którą nazwał „chwiejącym
garnkiem”. Podstawa była  w kształcie
ostrosłupa, gdzie na wierzchołku zamon−
towano przegub kulisty, do którego na
specjalnej podstawie przymocowano szy−
bowiec Libelle, a następnie stawiano na
piasku wydmowym. Przy stałym wietrze
urządzenie umożliwiało przyszłemu pilo−
towi odbycie tzw. „suchego kursu”.10 Było
to więc urządzenie podobne do później−
szych chwiejnic.

Działalność Akademickiej Grupy Lotniczej (Akaflieg)Działalność Akademickiej Grupy Lotniczej (Akaflieg)Działalność Akademickiej Grupy Lotniczej (Akaflieg)Działalność Akademickiej Grupy Lotniczej (Akaflieg)Działalność Akademickiej Grupy Lotniczej (Akaflieg)
na politechnice w Gdańsku do 1945 r. na politechnice w Gdańsku do 1945 r. na politechnice w Gdańsku do 1945 r. na politechnice w Gdańsku do 1945 r. na politechnice w Gdańsku do 1945 r. (I część)(I część)(I część)(I część)(I część)
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Rysunki prof. Lienau – „chwiejący garnek”,
maj 1925 r.

Kolejną zbudowaną społecznie kon−
strukcją był szybowiec z oznaczeniem DZ
3 o nazwie Oknkel Ferdynand. Pierwsze
kursy i loty ślizgowe członkowie Akaflieg
odbywali w miejscowości Kowale, na te−
renie majątku Panner. Start szybowca od−
bywał się za pomocą gumowej liny.

Ponieważ loty w Kowalach wiązały się
zawsze z odbywaniem długiej podróży, z
czasem zaczęto korzystać z obszaru w
sąsiedztwie politechniki. Był to teren do−
syć pagórkowaty, niedaleko ulicy Słowac−
kiego (Hochstrieß), na wysokości Bręto−
wa (Brentau). Samoloty i sprzęt lotniczy
przechowywano w majątku Srebrzysko
(Silberhammer).

Ponadto gdańska fabryka konserw Da−
goma zakupiła dla Akaflieg od Lotniczej
Policji Nadzoru w Królewcu obudowę
szybowca za około 300 RM, w zamian
szybowiec był oznaczony logo tej firmy.
Organizowano również kursy nauki lata−
nia i obozy lotnicze. I tak jesienią 1928 r.
zorganizowano kurs i obóz w Kowalach
oraz na lotnisku szybowcowym w Wiel−
barku (Willenberg) koło Malborka, udo−
stępnionym przez Ferdinanda Schulza.
Wykonywano tam loty szybowcowe ze
stromego (40 m) brzegu rzeki Nogat, nad
dachami budynków Malborka, wykorzy−
stując przy tym ruch powietrza nad mia−
stem i jego termikę. 11

Tymczasem 2 marca 1925 r. politech−
nika w Gdańsku skierowała do Senatu
wniosek o założenie katedry dla lotnictwa.
Wniosek ten został rozpatrzony przychyl−
nie i w następnym roku można było roz−
począć pierwsze zajęcia na kierunku tech−
nika lotnicza w ramach Wydziału Budo−
wy Okrętów.12

W 1927 r. przygotowano docenturę dla
fachowca z dziedziny budowy samolotów
i sprowadzono dr. inż. Herberta Wagne−
ra. W 1928 r. założono katedrę dla budo−
wy samolotów, której prof. Wagner stał
się dziekanem. Wprowadzono nowy roz−
kład zajęć, m. in.: produkcja samolotów,
elementy konstrukcyjne samolotu (prof.
Wagner), dynamika przepływowa, aero−

dynamika skrzydła samolotu, śmigła lot−
nicze (prof. Flügel), silniki lotnicze (prof.
Mangold). Pierwszy dyplom główny na
kierunku technika lotnicza otrzymał, w
1929 r., inż. dypl. H. F. Wolff.13

Ponadto, aby rozpocząć studia na kie−
runku lotniczym, należało odbyć 12−mie−
sięczną praktykę warsztatową, z czego
połowa bez przerwy przed rozpoczęciem
studiów, w sumie około 200 roboczogo−
dzin. Tę możliwość tylko dla niemieckich
studentów tego kierunku dawała Aka−
flieg.14 Z Akaflieg ściśle współpracował
Instytut Hydro− i Aerodynamiki politech−
niki. Instytut Hydrodynamiczny został
założony w 1914 r. przez prof. dr. inż.
Föttingera, natomiast Instytut Aerodyna−
miczny w 1914 r. przez prof. Schüttego.
W 1926 r. Instytuty zostały połączone w
jeden organ pod wspólnym kierownic−
twem i, jedną siedzibą. Zadaniem Insty−
tutu, we współpracy z Akaflieg, było prak−
tyczne poznawanie i badanie zjawisk za−
chodzących w dziedzinie budowy samo−
lotów. Do tego celu służyły: tunel po−
wietrzny do ćwiczeń aerodynamicznych i
tunel wodny do badań modeli okrętów i
wodno−samolotów. Oprócz tego do pomo−
cy Instytut miał warsztat mechaniczny
oraz stolarnię.15

Prof. Wagner był także często aktyw−
nym gościem na kursach nauki w Wiel−
barku (Willenberg). Pewnego dnia, gdy
wystartował przy mocno burzliwym wie−
trze około 10 m/s na szybowcu o nazwie
Oknkel Ferdynand, osiągnął wysokość
około 15 m i wtedy zawisł w powietrzu
bez ruchu. Katastrofa lotnicza jednak nie
nastąpiła, zamiast tego wylądował
w miejscu startowym. Warto również do−
dać, że prof. Wagner stał się najgorliw−
szym protektorem Akaflieg i lotnictwa w
Gdańsku. Przyczynił się on do jego naj−
większego rozkwitu w latach 1928–
1930.16

O dużym zainteresowaniu lotnictwem
w Gdańsku świadczy również zakończo−
ny w dniu 10 listopada jesienny kurs lo−
tów bezsilnikowych, zorganizowany
przez gdańską Akademische Fliegergrup−
pe. W przeciągu tygodnia odbyło się 200
lotów szkolnych. W czasie kursu 7 osób
latało po raz pierwszy, 15 członków zo−
stało przygotowanych do A−Prüfung,
a 2 członków złożyło pierwszy egzamin.
Kurs odbywał się na terenie majątku
Löbeckshof, a loty odbywały się na dwóch
szkolnych maszynach.17

Dzięki staraniom prof. Wagnera jesie−
nią 1929 r. zaistniała możliwość  zakupu

pierwszego silnikowego samolotu, M −23
Messerschmitt. Tę datę można przyjąć za
czas rozpoczynającego się lotnictwa sil−
nikowego w Akaflieg Gdańsk. Maszyna
została ochrzczona pod nazwą Ad Astra.18

W 1930 r. na Wielkanoc rozpoczęła swą
działalność na lotnisku we Wrzeszczu
gdańska szkoła pilotów pod kierownic−
twem Hansa−Joachima Matthiesa. Szko−
lenia odbywały się na gdańskim samolo−
cie M 23 Messerschmitt. W sumie wyko−
nano na niej 17 000 lotów.19 Maszyna ta
służyła do 1936 r., kiedy to uległa wypad−
kowi w szkole szybowcowej w Rossit−
ten.20

W 1930 r. Akaflieg oprócz M−23 po−
siadał jeszcze dwa: Raab−Katzenstein
Schwalbe i GMG II. Kolejnym samolo−
tem silnikowym był Klemm KL 26 z
oznaczeniem YM–AAN, który został za−
kupiony w 1931 r.21 W zimie 1932 r. pod−
jęto decyzję o zmianie w nim silnika na
mocniejszy Siemens−SH 13a. Dzięki
temu stał się on jednym z najlepszych sa−
molotów Akaflieg i otrzymał nazwę Pe−
ter von Danzig.22 To właśnie ten samolot
10 stycznia 1933 r. wystartował do, jak
podaje w swej książce Werner Schütze,
„wielkiego lotu reklamowego”.23 W rze−
czywistości był to lot propagandowy,
ukazujący antypolskie nastawienie człon−
ków tej organizacji. Samolot leciał nad
Niemcami około 5000 km z napisem:
„Danzig bleibt deutsch”. Ponadto 25
stycznia 1933 r. podczas tego lotu miała
miejsce wizyta w Essen, która okazała się
znakomitą okazją do antypolskiej mani−
festacji, urządzonej przez „Volksbund für
das Deutschtum im Ausland”. W licznych
przemówieniach podkreślono, że Polska
nie zaniechała swoich planów wobec
Gdańska i że studentom niemieckim
przypadła szczególna rola w zapobieże−
niu zaborczym zamiarom polskim.24 W
sumie do 1933 r. Akaflieg otrzymał ze
środków społecznych i darowizn 3 nowe
silnikowe samoloty.

Początkowo miejscem spotkań człon−
ków Akaflieg było dawne kasyno oficer−
skie przy ul. Słowackiego (Hochstrieß),
a także wielka sala domu akademickie−
go i restauracja na lotnisku. Od 1932 r.
był to przede wszystkim tzw. Aero−Pa−
last –  czyli mały, drewniany barak od−
stąpiony grupie przez jednego z jej mi−
łośników, pana senatora Senftleben,
przedtem służący jako portowe biuro w
Nowym Porcie.25

Oprócz lotów szkolnych w Akaflieg
wykonywano także loty reklamowe. Mię−
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 Tab. 1. Na podstawie Politisches Archiv des Auswärtges Amt

dzy innymi w latach 1929–30 wykonywa−
no loty dla gdańskiej firmy „Amada A.G.”
i kasyna w Sopocie, uzyskując również
czasowo, ale tylko z reklamą firmy „Ama−
da”, pozwolenie na przelot nad obszarem
Polski, co było w dużej mierze zasługą
prof. Wagnera.26 Ponadto wykonywano
również liczne odpłatne loty widokowe
nad miastem.

Jeśli chodzi o finansowanie działalno−
ści, to Akaflieg mógł przede wszystkim
liczyć na niemieckie ministerstwo komu−
nikacji (Reichsverkehrministerium), któ−
re w okresie od października 1931 r. do
marca 1932 r. przekazało 5400 RM. Na−
tomiast już w rok później, tj. od kwietnia
1932 do marca 1933 r. – 7600 RM. Róż−
nica ta wiązała się ze zwiększoną aktyw−
nością (tab. 1).

Podsumowując działalność w tym
okresie, można stwierdzić, że pod koniec
1933 r. Akaflieg dysponował 3 szybow−
cami:
a) Onkel Ferdinad – szybowiec treningo−

wy,
b) Dagoma – kadłub szybowca,
c) Danzig – szybowiec o dużej wydajno−

ści.
Ponadto w zasobach znajdowało się 5

samolotów silnikowych:
a) B.F.W. M 23 Messerschmitt – z ozna−

czeniem YM – AAL,
b) Klemm L26aV – z oznaczeniem YM –

AAN,
c) Raka Schwalbe Kl Ia – z oznaczeniem

YM – AAM,
d) G.M.G.II– z oznaczeniem YM – AAO,
e) Albatros L68 – z oznaczeniem D1269

(wyremontowany przez Akaflieg).
Na przełomie lat 1933/1934 Akaflieg

liczył 48 członków, w tym 38 zwyczaj−
nych i 10 nadzwyczajnych. Nadto 18
członków było pilotami szybowcowymi,
a 30 – pilotami samolotowymi.27

Messerschmitt M23
* Źródło: ze zbioru autora

Raka Schwalbe Kl Ia
* Źródło: Hochschulführer herausgegeben von
Wolfgang Liebe im Auftrage der Deutschen
Studentenschaft der Technischen Hochschule
1935

Messerschmitt M23 w locie
* Źródło: Hochschulführer herausgegeben von
Wolfgang Liebe im Auftrage der Deutschen
Studentenschaft der Technischen Hochschule
1935

Maciej Bakun
Uniwersytet Gdański

1 Władysław Kozaczuk, Wermacht, s. 14.
2 APG 259/1249. Raport wywiadowczy z dnia

4 stycznia 1924 roku s. 3; Technische Hoch−
schule Danzig 1904–1954, Wuppertal 1954,
s. 14. (dalej Technische); Beiträge und Do−
kumente zur Geschichte der Technischen
Hochschule Danzig 1904–1945. Zum 75
Gründungstag herausgegeben von der Gesel−
lschaft der Freunde der Technischen Hoch−

schule Danzig s. 116 (dalej Beiträge und Do−
kumente).

3 Technische, op. cit. s. 14; Prof. Dr. Rüdiger Ruh−
nau, Der Kranich schwingt auf Dornier−Flug−
boote, Unser Danzig nr 19 5 X 1992 r. s. 10.

4 Werner Schütze Anegnoten und Geschichten
von der Technischen Hochschule Danzig 2
Tom s. 200; Technische, op. cit. s. 14; Be−
iträge und Dokumente s. 116; prof. Dr. R.
Ruhnau, op. cit. s. 10.

5 Schulz Ferdynand – ur. 18 grudnia 1892 w
Piszewie (niem. Pissau), zm. tragicznie 16
czerwca 1929 w Sztumie, niemiecki konstruk−
tor lotniczy, lotnik sportowy, szybownik i in−
struktor szybownictwa.

6 W. Schütze, op. cit. s. 201.
7 Technische,…. s. 14.
8 W. Schütze, op. cit. s. 200–201; Technische,

op.cit s. 14; Beiträge und Dokumente, s. 117.
9 APG 259/1249, s. 3 Raport…, s. 3.
10 W. Schütze, op. cit. s.201–202.
11 W. Schütze, op. cit. s.203–204.
12 APG 260/2529 Pismo do konsula niemieckie−

go pana Aschmanna w Genewie z dnia 16 lip−
ca 1927r. s. 99.

13 Die Technische Hochschule Danzig, s. 45 (da−
lej Die Technische Hochschule); Technische
op.cit s. 14; prof. R. Ruhnau, op. cit. s. 10;
Beiträge und Dokumente s. 116.

14 Die Akademische Fliegergruppe Danzig von
stud. Arch. Aer. Herbert Friede (w:) Danzi−
ger Hochschulführer herausgegeben von
Wolfgang Liebe im Auftrage der Deutschen
Studentenschaft der Technischen Hochschu−
le 1935, s. 76–77.

15 Die Technische Hochschule, op. cit s. 52
16 W. Schütze, op. cit. s. 205.
17 APG 259/1750 Raport wywiadowczy BIG s.

194.
18 W. Schütze, op. cit. s.205–206; Beiträge und

Dokumente s. 117; Prof. dr R. Ruhnau, op.
cit. s. 10,

19 Technische op. cit. s. 15; Beiträge und Doku−
mente s. 116,

20 W. Schütze, op. cit. s. 206.
21 Beiträge und Dokumente s. 117
22 W. Schütze, op. cit. s. 206; Prof. dr R. Ruh−

nau, op. cit. s. 10,
23 W. Schütze, op. cit. s. 206.
24 Henryk Polak, Młodzież polska na Politech−

nice Gdańskiej w latach 1920 – 1939, Gdań−
skie Zeszyty Humanistyczne rok VIII 1963,
nr 13, s. 99.

25 W. Schütze, op. cit. s. 207.
26 APG 259/1200 Komisarz Generalny RP w

Gdańsku, 17 czerwca 1929, s. 4–6
27 Politisches Archiv des Auswärtges Amt Ge−

nerale Konsulat Danzig, Band 1, Akademi−
sche Fliegergruppe, Paket 90a (bez pagina−
cji). Akaflieg Danzig Tätigkeitsbereicht.

Zespół Redakcyjny PISMA PG planuje upamiętnić zbliżającą się
70. rocznicą wybuchu II wojny światowej serią artykułów pt.

MÓJ WRZESIEŃ 1939MÓJ WRZESIEŃ 1939MÓJ WRZESIEŃ 1939MÓJ WRZESIEŃ 1939MÓJ WRZESIEŃ 1939
Zwracamy się do członków naszej społeczności akademickiej
z uprzejmą prośba o nadsyłanie związanych z tym tematem

tekstów wspomnieniowych i materiałów pamiątkowych.
Kontakt i informacje: tel. 058�347 17 09, e−mail: pismopg@pg.gda.pl
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„Dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i głupota ludzka.
Co do pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości.”

A. Einstein
„Czymże jest człowiek w przyrodzie? Niczym
w porównaniu z nieskończonością, wszystkim
w porównaniu z niczym, czymś pośrednim
między niczym a wszystkim”.

B. Pascal

Nauczając dość długo matematyki, muszę stwierdzić, że i ja
również wiele pojęć matematycznych przyjmuję za oczywi−

ste. Brak czasu, a może i pytań od studentów powoduje, że podaje
się je bez szerszej motywacji. Tak też jest z nieskończonością.

Jak już wspomniałam, dopiero wymieniony artykuł kazał mi
się zastanowić, co ja wiem o nieskończoności. Dlatego też posta−
nowiłam wyszukać i przedstawić pewną ilość informacji czy re−
fleksji o nieskończoności w  matematyce.

Jeśli się chwilę zastanowić, to właśnie matematyka (z pewnego
punktu widzenia) jest nauką o nieskończoności.

Oczywiście w życiu codziennym, dokonując tylko prostych ope−
racji arytmetycznych, mamy do czynienia z matematyką skończoną.
Rozszerzając jednak swą wiedzę matematyczną, trudno jest uniknąć
nieskończoności. Tak naprawdę, to jest obfitość nieskończoności.

Weźmy na przykład najprostszy ze wszystkich obiektów nie−
skończonych – system liczb naturalnych 1, 2, 3, 4, 5,... . Trzy krop−
ki oznaczają, że lista biegnie dalej i nigdy się nie zatrzyma. Ma
ona też tę własność, że jeżeli pewna liczba jest w jej zbiorze, to
jest także jest następnik. Nie może być w nim liczby największej,
bo zawsze możemy dodać 1 i otrzymać liczbę większą niż dana.

Stąd liczb naturalnych jest więcej niż milion, miliard czy bi−
lion. Jest ich, jak to się mówi, nieskończenie wiele.

Szukając dalszych informacji, w małym słowniku matematycz−
nym pod hasłem nieskończoność możemy przeczytać, co następu−
je: nieskończoność – pojęcie używane w różnych działach mate−
matyki. Oznaczone jest symbolem • (pozioma ósemka). Rozróż−
niamy dwa rodzaje nieskończoności: „potencjalną” i „aktualną”.

Z pojęciem nieskończoności potencjalnej spotykamy się, ucząc
się granic, np. pisząc                       . Rozumiemy tu, że wzrost funkcji
¶(x) dla x zmierzającego do x

0 
jest nieograniczony.

Przykładem tego jest funkcja              , gdy wartości x są coraz bli−
żej zera  (np. dla x = 10−10 czy x = 10−100 mamy wartości
¶(10−10) = 1020,  ¶(10−10) = 10200 itp.).

Mówiąc więc, że funkcja jest „nieskończenie wielka”, mamy
na myśli właśnie nieskończoność potencjalną.

W innym sensie należy rozumieć słowo nieskończoność w zda−
niach: „liczb naturalnych jest nieskończenie wiele”, „każdy odci−
nek zawiera nieskończenie wiele punktów”, „równanie trygono−
metryczne sinx = 0 ma nieskończenie wiele rozwiązań” itp. Jest to
tzw. „nieskończoność aktualna.”

Fascynujące jest to, jak pojęcie nieskończoności czy to poten−
cjalnej, czy aktualnej pojawiło się w historii matematyki.

Nieskończoność kryła w sobie moc, która starożytnych Greków
zaskakiwała i przerażała. Fakt ten potwierdzają różne paradoksy, a
między innymi znany paradoks Zenona z Elei (V w.p.n.e). Dowo−
dzi on, że szybki Achilles nigdy nie dogoni wlokącego się żółwia.
Nie można bowiem wykonać nieskończonej liczby działań w skoń−
czonym czasie. Na przykład zanim przejdzie się określoną odle−
głość – przyjmijmy 2 m, trzeba przejść najpierw jej połowę 1 m,
następnie połowę pozostałej połowy – 1/2 m, potem połowę pozo−
stałej połowy – 1/4 m i tak dalej. Ponieważ ciąg tych „połówek”
jest nieskończony, nie można więc dotrzeć do celu.

Dlatego też, jeżeli w chwili początkowej żółw znajduje się w
odległości 1 m od Achillesa i mają pokonać odległość 2 m, to gdy
Achilles biegnie 2 razy szybciej niż żółw (powiedzmy Achilles po−
konuje 1 m w ciągu 1 sek., a żółw 1 m/sek.), to nigdy go nie dogoni.
Żółw ciągle będzie o połowę pozostałej drogi przed Achillesem.
Achilles więc musiałby gonić żółwia przez wieczność. Stąd, według
Zenona z Elei, nic we wszechświecie nie może się poruszać.

Obecnie problem Achillesa i żółwia nie jest trudny do wyja−
śnienia. Kłopoty znikają, gdy rozważymy granicę wyścigu (a więc
granicę odpowiedniego ciągu liczbowego – ciągu sum częścio−
wych).

W każdym kroku przecież Achilles zbliżał się, a nie oddalał od
granicy (czyli mety 2 m). Możemy więc powiedzieć: proszę mi
podać jakąś dowolnie małą odległość, a ja podam, w którym mo−
mencie Achilles i żółw znajdą się w punktach odległych od grani−
cy mniej niż podana odległość. Załóżmy, że chodzi o odległość
10−3 m, czyli milimetr. Wówczas można wykazać, że po 11 kro−
kach Achilles znajduje się w odległości 0,000977 m od granicy
2 m, podczas gdy żółw w tym momencie będzie w odległości
2 razy mniejszej od granicy. Bez względu na to, jak małą odle−
głość ktoś poda, zawsze można obliczyć, w którym momencie
Achilles znajdzie się w punkcie mniejszym niż ta odległość. Ozna−
cza to, że Achilles może się zbliżyć w miarę postępu wyścigu na

K¹cik matematyczny

No i cóż, czasami moja „dusza matematyczna” buntuje się. Do ponownego zajęcia się
problemami matematycznymi sprowokował mnie artykuł Ireny Cieślińskiej
pt. „Nieskończoność od początku do końca”. Został on zamieszczony w „Przekroju”
(nr 43/44) z ubiegłego roku. Z uwagi na to, że to tygodnik dla szerokiego grona czytelni−
ków (nie zawsze chętnych matematyce), oczekiwałam artykułu promującego matematykę.

Niestety, po przeczytaniu go pozostały mi jedynie mieszane uczucia. Po pierwsze, sam
temat jest bardzo trudny i niełatwo jest wyjaśnić zwykłemu czytelnikowi potrzebę zajmo−
wania się nieskończonością. Po drugie, podanie kilku przykładów tak naprawdę oderwa−
nych od otaczającej nas rzeczywistości oraz stwierdzenie, że dwóch geniuszy matematycz−
nych (G. Cantor i K. Godel), zajmując się nieskończonością, straciło najpierw rozum, a
potem życie – w żaden sposób nie zachęca do matematyki.

No i co z tą nieskończonością?No i co z tą nieskończonością?No i co z tą nieskończonością?No i co z tą nieskończonością?No i co z tą nieskończonością?

∞=
→

)(lim
0

xf
xx

2

1
)(

x
xf =



PISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PG

Nr 4/2008Nr 4/2008Nr 4/2008Nr 4/2008Nr 4/2008

2929292929

dowolnie małą odległość od punktu oddalonego o 2 m od linii star−
tu, a tym samym odległość 2 m jest jego granicą.

Tak więc, zamiast rozważać wyścig jako ciąg nieskończonej
liczby odcinków, rozważmy go jako granicę ciągu skończonych
wyścigów pomocniczych, tj.
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I tak została otrzymana równość

lub w notacji bardziej fantazyjnej                        .

No cóż, z lewej strony mamy nieskończoność, a z prawej skoń−
czoność. Jest to, jak widać, źródło siły i paradoksu.

Pojęcie granicy ciągu liczbowego, czy też szeregu geometrycz−
nego występuje obecnie we wszystkich programach matematyki
na studiach technicznych.

Sumowanie jednak nieskończenie wielu składników może dać
skończony wynik pod warunkiem, że będą one dążyły do zera. Krót−
ko mówiąc, problem nieskończoności, zera i granicy są ze sobą
nierozerwalne. W historii matematyki spotkać można pogląd, że
starożytni Grecy stworzyli matematykę ścisłą i abstrakcyjną, ale
bez nieskończoności.

Pogląd ten powinien chyba ulec rewizji w świetle niezwykłej
książki wydanej w 2007 roku pt. „Kodeks Archimedesa” – tajem−
nice najsłynniejszego palimpsestu świata (palimpsest – starożytny
lub średniowieczny rękopis pisany na pergaminie, z którego wy−
tarto tekst pierwotny). Dwaj autorzy tej książki, Reviel Netz i Wil−
liam Noel, opisują, jak to dzięki ultranowoczesnym metodom
optycznym odczytano najsłynniejszy kodeks naukowy.

Archimedes w swoim traktacie „O metodzie” (III w.p.n.e) obli−
czył między innymi pole powierzchni ograniczonej odcinkiem para−
boli. Z tej figury krzywoliniowej „wyjmował” trójkąty, zostawiając
na początku obszar większy niż ziarnko piasku, a następnie mniej−
szy niż ziarnko piasku i tak dalej, i tak dalej. Różnica ta staje się
mniejsza niż dowolnie mała wielkość. Rozwiązanie to wykracza poza
granicę geometrii. Jest oparte na połączeniu dowodu nie wprost i
potencjalnej nieskończoności. Jeśli się chwilę zastanowić, pojawia
się tu „duch” całki oznaczonej w liczeniu pól figur płaskich.

Ponadto w pracach Archimedesa można znaleźć także nieskoń−
czoność aktualną. Porównywał on bowiem zbiory nieskończone.
Można przypuszczać, że porównując je, doszedł do wniosku, iż
jedynym możliwym dowodem ich równości jest istnienie wzajem−
nie jednoznacznej odpowiedniości między nimi.

No cóż, przecież ta wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość
stała się podstawowym narzędziem teorii zbiorów, stworzonej w
drugiej połowie XIX wieku.

Odkrycie „Kodeksu Archimedesa” potwierdza, że Grecy po−
trafili wyobrazić sobie nieskończoność aktualną i umieli nią opero−
wać. Jednak w większości rozumowań woleli obchodzić się bez niej.

Niestety, na spotkanie z nieskończonością przyszło długo po−
czekać. Dopiero w czasach tzw. rewolucji naukowej, tj. XVI–XVII
w. pojawiła się nieskończoność potencjalna. Brak jednak było ści−
słości charakteryzującej matematykę grecką. Świadczy o tym po−
wstały w XVII wieku (czasy I Newtona) tzw. rachunek infinitezy−
malny, dokonujący obliczeń na „nieskończenie małych”.

Odegrał on ogromną rolę w tworzeniu się podstaw rachunku
różniczkowego i całkowego. Stąd już sam ten fakt mówi o sile i
niezwykłości nieskończoności.

O ile rewolucja naukowa wprowadziła nieskończoność bez ma−
tematycznej ścisłości, to współczesna nauka – poczynając od XIX
wieku, zachowała tak nieskończoność, jak i ścisłość. Można byłoby
tu wymienić bardzo długą listę wybitnych matematyków, którzy się
do tego przyczynili. Nastąpił ogromny rozwój rachunku różniczko−
wego i całkowego. Ten zaś, jak wiadomo, jest językiem przyrody.
To ona dość często przemawia równaniami różniczkowymi. Traktu−
jąc więc wszechświat jako księgę, której tajemnice próbujemy prze−
cież odkryć, używamy w tym celu matematyki. A to również po−
twierdza konieczność użycia nieskończoności potencjalnej.

Inaczej rzecz się ma z nieskończonością aktualną. Przede wszyst−
kim wymaga ona szczególnego myślenia abstrakcyjnego. Jest ono
niezbędne w stworzonej w XIX w. przez G. Cantora teorii zbio−
rów, gdzie nieskończoność aktualna odgrywa ogromną rolę. Tam
też zbiory nieskończone mają taki sam byt, jak wszystko inne w
matematyce. Nie wszystkie nieskończoności są jednak równie nie−
skończone. Niektóre są bardziej nieskończone od innych.

Dlatego też  wspomniany przeze mnie artykuł z „Przekroju”,
poświęcony nieskończoności aktualnej, nie był łatwy do zrozumie−
nia nawet dla sympatyków matematyki.

Sądzę, że potrzeba nieskończoności potencjalnej, która odegra−
ła ogromną rolę w rachunku różniczkowym i całkowym, jest bar−
dziej przekonująca. Właściwie bez niej nie byłoby takiego postępu
technicznego, w jakim żyjemy.

Niezwykłość nieskończoności wynika też z faktu, że jest prze−
ciwieństwem zera. Zero i nieskończoność, to dwie strony tej samej
monety. Dlatego też drogą do jej zrozumienia jest studiowanie zera.
W świecie liczb zespolonych nieskończoność i zero znajdują się
na przeciwnych biegunach. Matematykiem, który połączył te dwie
koncepcje, był F. B. Riemann.

Wśród wielu ciekawostek niezwykły jest dowód o istnieniu
Boga, podany przez B. Pascala.

Połączył on w nim rachunek prawdopodobieństwa z zerem i
nieskończonością.

W rzeczywistości o nieskończoności można opowiadać dość
długo (no, może nie nieskończenie długo). Jak jednak wiadomo,
każdy nadmiar jest szkodliwy.

Kończąc więc, życzę moim Czytelnikom, aby doświadczali nie−
skończenie wielu radości i satysfakcji w spotkaniach z matema−
tyką. Bo cudowna moc  matematyki, jak twierdzi ksiądz profesor
Michał Helle („religijny Nobel” w b.r.), nie wyczerpała się w two−
rzeniu ogólnej teorii względności, fizyki kwantowej czy teorii cha−
osu. Działa ona nadal, prowadząc nas ku zrozumieniu świata. Świat
zaś nie jest „szybkim liczydłem”, ale „fizycznie interpretowalną”
bogatą „strukturą matematyczną”.

Sądzę, że słowa księdza profesora stanowią dobre zakończenie
tego artykułu.

Krystyna Nowicka
Studium Nauczania

Matematyki

P.S. Tak bardzo chciałabym,
aby moi uczniowie zrozu−
mieli, że matematyka jest
muzyką, a nie tylko nuta−
mi, za pomocą których
„torturuje się” biednych
studentów.
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Do XVII wieku uważano, że prawda o
świecie zgodna jest z tym, co potom−

nym przekazał Arystoteles. Jego poglądy
opierały się na prostej obserwacji świata, któ−
ry zawsze lub najczęściej zachowuje się w
określony sposób. Galileusz, Kepler, Boy−
le, Pascal, Guericke spowodowali, że cała
dotychczasowa wiedza została zdyskredyto−
wana i odrzucona. Przeprowadzone przez
nich badania pokazały, jak bardzo człowiek
podatny jest na iluzje i z jaką łatwowierno−
ścią ulega opiniom narzuconym przez auto−
rytety. Przeprowadzone konkretne doświad−
czenie, jego bezpośrednia, zmysłowa dostęp−
ność zapewniała wiedzę również konkretną,
potwierdzoną zmysłami. Zaczęło ono odgry−
wać bardzo istotną rolę w praktyce badaw−
czej. Antropomorfizm i animalizm zastąpio−
ny został przez mechanistyczne wyjaśnienie
przyrody, które zapoczątkował Boyle i Kar−
tezjusz. Do zmiany poglądów na temat praw−
dy o świecie przyczyniły się w sposób za−
sadniczy również odkrycia astronomiczne.
Świat przestał być centrum, jego rozmiary
zmalały wobec ogromu wszechświata, a
człowiek stał się drobnym pyłkiem w nie−
ograniczonej przestrzeni kosmicznej.

Zgodnie z poglądami Arystotelesa w
świecie nie istniała próżnia. Teorię tę pod−
ważył włoski matematyk, Evangelista Tor−
ricelli. Jego mechanistyczne wyjaśnienie
przeczyło poglądom greckiego filozofa, któ−
ry uważał, że słup wody wspina się, ponie−
waż w przyrodzie niedopuszczalna jest próż−
nia. Torricelli skonstruował barometr, który
miał potwierdzić prawdziwość jego własnej,
odmiennej od arystotelesowskiej, teorii.
Praktycznie i doświadczalnie istnienie próżni
udowodnił Blaise Pascal, francuski matema−
tyk, fizyk, filozof i pisarz. Torricelli twier−
dził, że ciśnienie zmniejsza się wraz z wy−
sokością, Pascal potwierdził to, używając

barometru rtęciowego, wynalezionego przez
włoskiego matematyka. Pierwsze badanie
przeprowadził w Paryżu. Powtórzył je, wy−
korzystując pomoc szwagra, Florina Périe−
ra, którego wysłał na szczyt góry Puy de
Dôme (1200 npm). Okazało się, że wyso−
kość słupka rtęci różni się w zasadniczy spo−
sób od pomiaru dokonanego przez mnicha z
klasztoru u podnóża góry. Ciśnienie na gó−
rze było niższe. Pascal wysnuł z tego wnio−
sek, że zachowanie barometru spowodowa−
ne zostało przez ciężar powietrza i jest miarą
ciśnienia atmosfery. Ogłosił, że wynik prze−
prowadzonego doświadczenia potwierdza
słuszność poglądu mechanistycznego.

Podobnie jak inni badacze tego okresu,
Pascal wierzył własnym obserwacjom i two−
rzył teorie na nich oparte. Studiował prawa
przyrody, bazując na własnych eksperymen−
tach. Efektem badań związanych z ciśnie−
niem było sformułowanie przez niego pra−
wa, które mówi, że w cieczy zamkniętej w
naczyniu, poddanej ciśnieniu zewnętrznemu,
panuje jednakowe, równe mu ciśnienie we
wszystkich kierunkach. Na tym prawie opie−
rają się konstrukcje układów hydraulicznych,
np. hamulców samochodowych czy podno−
śników zdolnych do dźwigania w górę po−
jazdu. Wykorzystując obserwacje ze swoich
doświadczeń, Pascal wynalazł strzykawkę
oraz prasę hydrauliczną.

Od najmłodszych lat wykazywał genial−
ne zdolności matematyczne. Ojciec, Étien−
ne Pascal, radca z królewskiego mianowa−
nia, specjalista od spraw finansowych,
szlachcic w służbie monarchii, po śmierci
żony przeniósł się do Paryża. Tam, dzięki
jego kontaktom, młody Blaise znalazł się w
naukowym środowisku matematycznym i
literackim. Jako dwunastolatek samodziel−
nie, na własny użytek odkrył ponad 20 twier−
dzeń Euklidesa, a w wieku 13 lat biegle opa−

nował jego dzieło „Elementy”. Réné Descar−
tes podważył autorstwo prac matematycz−
nych, które publikował, mając 16 lat, ponie−
waż uważał, że autor jest zbyt młody, by
mógł je samodzielnie stworzyć. Pascal−oj−
ciec negatywnie wyrażał się o Kartezjuszu i
jego „Medytacji” oraz „Rozprawie o meto−
dzie”. Miało to wpływ na późniejszy stosu−
nek Blaise’a Pascala do tego najwybitniej−
szego matematyka ówczesnego świata. Gdy
w kilka lat później, z inicjatywy Descartesa,
spotkały się w Paryżu te dwa najpotężniej−
sze umysły XVII−wiecznej Francji, nie do−
szło do porozumienia, ponieważ nie potrafi−
li porozumieć się w sprawie próżni, a różni−
li się w tej sprawie w sposób zasadniczy.

Genialnym wynalazkiem młodego Pasca−
la (miał wówczas 19 lat) było skonstruowa−
nie pierwszej na świecie maszyny liczącej.
Stało się to w Rouen, dokąd ojciec – jako
komisarz do spraw podatkowych – wywiózł
całą rodzinę. Blaise, pragnąc pomóc ojcu w
sprawnym wykonywaniu obliczeń, wynalazł
urządzenie będące odpowiednikiem podręcz−
nego kalkulatora. Wprawdzie zakres dzia−
łań obejmował tylko dodawanie i odejmo−
wanie, ale nie umniejsza to faktu, iż było ono
pierwsze. Młody wynalazca ogłosił „Adres
do Kanclerza w sprawie nowej maszyny
(arytmetycznej) wynalezionej przez pana
Błażeja Pascala” i zaczął ubiegać się o przy−
znanie mu pierwszeństwa w produkowaniu
tego typu urządzeń. Po czterech latach sta−
rań przyznano mu wreszcie patent. Do koń−
ca życia dbał o to, by wynalazek przyniósł
mu maksymalne korzyści finansowe.

Konstruując Pascalinę, bo tak nazwano
powyższy przyrząd, nie zaniedbywał do−

Blaise Pascal

····· Cała godność człowieka jest w myśli –
człowiek powinien szukać swej godności
w porządku myśli, a nie w przestrzeni.

····· Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.

····· Warto próbować odnaleźć znaki zostawiane dla ludzi przez Boga,
gdyż można stracić całą wieczność.

····· Prawdę poznajemy rozumem i sercem.

····· Wiara jest darem od Boga – Boga czuje się sercem, a nie rozumem.

Czarownica kontra geniuszCzarownica kontra geniuszCzarownica kontra geniuszCzarownica kontra geniuszCzarownica kontra geniusz

Blaise Pascal (100 uczonych, odkrywców i
wynalazców, którzy zmienili świat. Świat
Książki 2006)
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świadczeń Torricellego z próżnią wytworzoną
w rurce. W wykonywaniu doświadczeń po−
magał mu ojciec oraz przyjaciel, matematyk
Piotr Petit. Doświadczenia powtórzył później
w Paryżu, na wieży Saint−Jacques de la
Boucherie, wysnuwając wniosek, że natura
nie okazuje „odrazy do próżni”. Ogłosił
„Nowe doświadczenia dotyczące próżni” oraz
napisał przedmowę do „Traktatu o próżni”.

W następnym roku zajął się matematyką.
Napisał wówczas po łacinie „Traktat o krzy−
wych stożkowych”. Nie była to jedyna pu−
blikacja. Jeden za drugim powstawały trak−
taty z matematyki i fizyki: o równowadze
cieczy, o trójkącie arytmetycznym, o wyna−
lezieniu przez siebie „geometrii przypadku”
(zrobił to w „Adresie do Akademii Pary−
skiej” o naukach matematycznych).

Znajomość z Antoine’m Gombaudem,
kawalerem de Méré, żołnierzem, podróżni−
kiem, arbitrem elagantiorum  i jednocześnie
hazardzistą gry w kości zaowocowała wy−
nalezieniem rachunku prawdopodobieństwa.
Wspólnie z matematykiem francuskim, Pier−
re’m de Fermat, stworzyli – posługując się
trójkątem Pascala – jego podstawy. Miało
to ogromne znaczenie dla sposobu uprawia−
nia gier hazardowych w przyszłości. Teoria
prawdopodobieństwa okazała się również
bardzo przydatna w innych dziedzinach na−
uki – od statystyki po fizykę teoretyczną.

Przed śmiercią opublikował jeszcze „Ele−
menty geometrii” i „O geometrycznym spo−
sobie myślenia”, rozpoczął dyskusję z naj−
większymi ówczesnymi matematykami na
temat cykloidy oraz uzyskał patent na wy−
naleziony przez siebie „omnibus za pięć gro−
szy”, pierwszy na świecie środek komuni−
kacji miejskiej, uruchomiony na cztery mie−
siące przed jego odejściem z tego świata, z
którego to wyzalazku dochód przeznaczony
był na cele charytatywne. Oprócz publika−
cji naukowych wydał „Traktaty o Łasce”, „O
sztuce przekonywania”, „Trzy rozprawy o
kondycji możnych” oraz zaprezentował plan
„Apologii religii chrześcijańskiej”.

Blaise Pascal był genialnym matematy−
kiem, który wniósł do nauki znaczący i war−
tościowy wkład. Był również filozofem i pi−
sarzem. Ogromny wpływ na jego życie miał
stan jego zdrowia. Zawsze był dzieckiem
wątłym i chorowitym. Gdy mając dwa lata
zachorował, rodzina była przekonana, że sta−
ło się to za sprawą czarownicy, która rzuciła
na niego zły urok. Po śmierci matki silna więź
emocjonalna łączyła go z siostrami: starszą
Gilbertą i młodszą Jacqueline. Gdy utalento−
wana literacko Jacqueline (jako 11−latka na−
pisała pięcioaktową sztukę, którą osobiście
przedstawiła kardynałowi Richelieu, by uwol−
nić ojca od niełaski, w którą popadł, gdy skry−
tykował zalecenia finansowe rządu), wyrazi−
ła chęć zostania cysterką i zamieszkania w
klasztorze Port−Royal, będącym centrum jan−
senizmu, Blaise Pascal poparł siostrę, ale po
śmierci ojca zmienił zdanie, bo okazało się,
że Jacqueline chce zabrać ze sobą część ma−
jątku rodzinnego. Ostatecznie jednak ukocha−
na siostra znalazła się w klasztorze, a Blaise
– po przełomie religijnym – został „zewnętrz−
nym przyjacielem zakonu”.

Ferma Les Granges, gdzie Pascal znajdo−
wał odpoczynek po chorobie, stała się główną
kwaterą walczącego jansenizmu. Zacięta wal−
ka toczyła się pomiędzy partią dworsko−jezu−
icką i kardynałem Richelieu (a po nim – kar−
dynałem Mazarinem) a zwolennikami poglą−
dów Janseniusza z Ypres, który skrytykował
złagodzoną koncepcję łaski skutecznej hisz−
pańskiego jezuity Moliny. Spór dotyczył spraw
teologicznych, ale przerodził się w wojnę po−
lityczną. Blaise Pascal, który od wczesnej mło−
dości interesował się jansenizmem, został po−
proszony przez Antoniego Arnaulda (po po−
tępieniu go przez Sorbonę) o wsparcie w kon−
flikcie z rządem i dworem. Było to po jego
drugim przełomie religijnym, który spowodo−
wał odwrócenie się od nauki i skierowanie w
stronę religii. Korzystając z wiedzy teologicz−
nej i doświadczenia mieszkańców Port−Roy−
al, zredagował „Pierwszy list pisany do miesz−
kańca prowincji przez jednego z przyjaciół...”,
którego nazwę czytelnicy skrócili i który jest
znany jako „Prowincjałki”. Listów takich na−
pisał – w ciągu półtora roku – dziewiętnaście,
a wszystkie cieszyły się ogromną popularno−
ścią zarówno wśród jansenistów, jak i wro−
gów, wśród których znaleźli się: pierwszy mi−
nister, kardynał Mazarin, królowa Anna Au−
striaczka i młodociany król Ludwik XIV. W
wojnie tej Pascal okazał się bardziej nieustę−
pliwy niż przywódcy jansenizmu.

W „Prowincjałkach” Pascal ujawnił swój
ogromny talent literacki. O sprawach bardzo
trudnych mówił w sposób prosty, zrozumia−
ły dla wszystkich, bo do wszystkich były one

kierowane. Znakomicie potrafił urozmaicić
teksty, dramatyzując je, wprowadzając dia−
logi oraz ironizując. Wszystko to robił lek−
ko, zręcznie i dowcipnie. O „Prowincjał−
kach” mówili wszyscy – dwór królewski,
salony, cały Paryż. A Pascal był bezwzględ−
ny w swojej walce z zakonem jezuitów.
Pierwsze listy zawierają subtelną ironię, w
ostatnich widzimy płomiennego kaznodzie−
ję. Gdy zostaje wydana deklaracja potępia−
jąca pięć tez jansenistycznych i podpisują ją
wszyscy janseniści, Pascal występuje prze−
ciwko jej podpisaniu i wydaje „Oświadcze−
nie w sprawie podpisania deklaracji”. Gdy
nikt nie rozumie jego postawy, wycofuje się.

Był zagorzałym wyznawcą i obrońcą jan−
senizmu, ale nigdy nie odwołał swoich po−
glądów promonarchistycznych. Potwierdze−
niem są jego słowa zawarte w wydanych tuż
przed śmiercią „Trzech rozprawach o kon−
dycji możnych”: „Trzeba mówić do króla na
kolanach”.

Po śmierci Blaise’a Pascala (żył 39 lat)  spe−
cjalny komitet opracował zapiski i notatki, które
wcześniej zostały przygotowane do druku
„Apologii religii chrześcijańskiej”. Plan tej
publikacji Pascal przedstawił na specjalnej
konferencji w Port−Royal, a wydana została pod
tytułem „Myśli pana Pascala o religii”. Janse−
niści mieli świadomość, że odszedł geniusz,
którego byli tylko cieniami. Pisma Pascala upo−
wszechniły jansenizm we Francji i przyczyni−
ły się do wzrostu jego popularności.

Pascal nigdy nie chciał pozować do por−
tretu. Dopiero później, na podstawie maski
pośmiertnej, malarz jansenista Franciszek
Quesnel namalował portret, który stał się
wzorem dla kolejnych artystów.

Eksperyment hydrostatyczny, o którym do−
niósł w 1663 roku Pascal (Rewolucja nauko−
wa. Prószyński i S−ka 2000)

Maszyna Pascala do mechanicznego dodawa−
nia (Kompendium. Wiedza w pigułce. Firma
Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk  2005)
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Pascal jest geniuszem matematyki, fizy−
ki i wynalazczości technicznej. Jest też mi−
stykiem i wzorem chrześcijanina. Dla roz−
rywki rozwiązywał najtrudniejsze problemy
geometryczne. Geometrię uważał za najlep−
sze narzędzie służące do udowodnienia
prawdy ze względu na jej metodyczność.
Wypracował teoretycznie i praktycznie za−
stosował metodę postępowania naukowego,
w którym podstawową rolę odgrywa do−
świadczenie, ponieważ tylko ono dostarcza
niezbitego dowodu potwierdzającego teorię.
Jego opisy doświadczeń i wnioski, które z
nich wysnuwa, są przykładem naukowej ści−
słości i poprawności. Chociaż uznawał war−
tość poznawczą doświadczenia, jednak osta−
tecznie opierał się na matematyce, a ściślej
– na geometrii. Dochodzenie do prawdy mia−
ło jego zdaniem trzy cele: wykrycie jej, udo−
wodnienie i odróżnienie od fałszu.

Używał rozumu do zgłębiania prawd bo−
skich i ludzkich. Chociaż jego możliwości
fizyczne były niewielkie, to intelektualne –
odwrotnie – ogromne. Najintensywniej pra−
cował, gdy był chory. Choroba zdominowa−
ła jego pragnienia – wszystko chciał zrobić
dziś. Ciągle żył w napięciu pomiędzy szczę−
ściem a utrapieniem, pomiędzy bólem i po−
ciechą. Dążył do równowagi w życiu, ale
nigdy nie umiał jej osiągnąć. Był jednym z
najwybitniejszych umysłów swojego czasu,
ale to mu nie wystarczało. Nie wystarczały
mu również osiągnięcia naukowe. Rozum

ciągle zmuszał go do rozważania rzeczy osta−
tecznych. Dramatem jego był konflikt mię−
dzy rozumem i wiarą, między sferą nauko−
wego myślenia i przeżyciami religijnymi. Nie
potrafił pogodzić ze sobą potęgi rozumu i
potęgi wiary. Wierzył w Ewangelię, ale cią−
gle weryfikował ją jako matematyk. Pisał
żywoty Jezusa, a jednocześnie przelewał na
papier efekty matematycznego myślenia. Z
jednej strony myśli jego sięgały najwyższych
szczebli abstrakcji, z drugiej były bardzo prak−
tyczne. Gdy pod koniec życia ciężko choro−
wał, pragnął wykorzystać chorobę jako źró−
dło dobra. Efektem jego ówczesnych przemy−
śleń była „Modlitwa o dobry użytek chorób”.

Był wielkim myślicielem, ale trudno za−
kwalifikować go do konkretnej grupy. Jego
twórczość literacka, niezbyt obfita, docze−
kała się ogromnej ilości opracowań. „My−
śli” przetłumaczone zostały na wszystkie
języki i włączono je do klasyki kultury.

Geniusz Pascala objawia się również w
trzech różnych sposobach wypowiadania się.
W publikacjach naukowych styl wypowie−
dzi jest konkretny, klarowny, bardzo precy−
zyjny. „Prowincjałki” są formą dialogu, w
którym widoczny jest polemiczny jad, zło−
śliwość, wywlekanie tajemnic i bezlitosne
niszczenie przeciwnika, a wszystko to wy−
powiedziane jest językiem niezwykle gięt−
kim, finezyjnym, a zarazem gwałtownym i
ostrym. Natomiast „Myśli” pokazują pełną
sprzeczności rzeczywistość wewnętrzną.
Styl wypowiedzi oddaje ten stan – zdania są
skomplikowane, rwą się, bywają niedokoń−
czone. W ten sposób Pascal wyraża swoje
wewnętrzne rozdarcie.

W jego wyobraźni powstał obraz będący
efektem braku umiejętności połączenia spraw
rozumu i wiary. Najbardziej niską, przyziemną
cechą człowieka jest dla niego ubieganie się o
chwałę. Stwierdza, że w każdym z nas są jed−
nocześnie dwie cechy: wielkość i nędza. Czło−
wiek – według Pascala – byłby jednością, gdy−
by miał tylko rozum lub tylko namiętności.
Twierdzi, że dla ludzi nie jest ważne osiągnię−
cie konkretnego celu, ale samo dążenie do nie−
go. Potępia wszelkie rozrywki. Najchętniej
widziałby świat jako posępny klasztor o suro−
wej regule. Uważa, że sprawiedliwość nie ist−
nieje, a nierówność między ludźmi prowadzi
do bezwzględnego panowania i tyranii.

Obraz człowieka, jaki Pascal przedstawia,
to jego własny obraz. Autor ujawnia przed
czytelnikiem swoją słabość, chorobę, lęk
przed śmiercią, nieuporządkowanie we−
wnętrzne i sprzeczności oraz beznadziejny
bunt. Pragnie szczęścia niezniszczalnego w
ziemskim wymiarze i to jest jego motywem
poszukiwania Boga. I dlatego zaakceptował

z całą ufnością prawdy wiary zawarte w Pi−
śmie świętym.

Przejęta od Montaigne’a niewiara w czło−
wieka, niezdolnego do prawdy i dobra, wia−
ra w rozum i zmysły, które nie wspomagają
się, ale wzajemnie oszukują, sprawia, że je−
dyną nadzieję stanowi łaska i wiara.

Choroba oraz rozdarcie pomiędzy wiarą i
rozumem sprawiły, że Blaise Pascal czuł się
beznadziejnie rozpięty pomiędzy dwiema nie−
skończonościami: Absolutem−Bogiem i nico−
ścią. Dlatego nie dziwią jego słowa związane
z pyłkiem, jakim jest człowiek w bezmiarze
wszechświata: „Wiekuista cisza tych nieskoń−
czonych przestrzeni przeraża mnie”.

Jako podsumowania użyję słów Tadeusza
Boya−Żeleńskiego, bo one najwłaściwiej
określają postać tego wielkiego, choć tak
bardzo zagubionego człowieka: „Kojarzył
umysł nowożytnego uczonego ze stanem
duszy średniowiecznego ascety”.

Ewa Dyk−Majewska
Emerytowany pracownik PG
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„Prowincjałki”, jansenistyczna polemika prze−
ciwko jezuitom autorstwa Blaise’a Pascala.
Strona tytułowa kolońskiego wydania z r. 1657
(Absolutyzm i rewolucje. Arkady 2001)

Blaise Pascal na rysunku wykonanym przez
swego przyjaciela Domata. To jedyny auten−
tyczny portret Pascala; inne zrealizowano na
podstawie maski pośmiertnej (Absolutyzm i
rewolucje. Arkady 2001)


