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Grzybami zaczął się interesować jako
pięciolatek, kiedy w Sopocie na uli−

cy Chrobrego podejrzał pewną panią zbie−
rającą zimówkę aksamitnotrzonową,
owocnikującą późną jesienią lub podczas
zimowych odwilży. Metodycznego zbie−
rania grzybów siedmioletniego Marcina
nauczyła ciocia. – Z zachowaniem zasad
poszanowania środowiska – podkreśla
Marcin Wilga, pracownik inżynieryjno−
techniczny Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej, z pasji przyrod−
nik. We wtorek, 6 grudnia, w Nowym
Ratuszu, siedzibie Rady Miasta Gdańska,
otwarto wystawę jego fotografii przyro−
dy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe−
go. Można ją oglądać do 23 stycznia.

– Wyboru zdjęć dokonałem na zasadzie
przypadku – mówił Marcin Wilga podczas
uroczystego otwarcia wystawy, towa−
rzyszącego konferencji „Zachowanie
dziedzictwa Trójmiejskiego Parku Krajo−
brazowego. – A że przez lata tych zdjęć
zebrała się cała masa, musiałem się na coś
zdecydować. Chciałem pokazać przedsta−
wicieli różnych grup grzybów wieloowoc−
nikowych i ptaków żyjących na naszym
terenie.

Gdy zaczyna mówić o tym, że w trój−
miejskim parku znaleziono 600 gatunków
różnych rodzajów grzybów, już lekko
świecą mu się oczy. Dodaje, że to wła−
śnie owe grzyby są najwspanialszą ozdobą
lokalnych lasów. A potem już tylko ze
znawstwem opowiada, który gatunek, w

jakich warunkach się rozwija i jakie ma
zastosowanie praktyczne. – To na przy−
kład są śluzowce, zwierzęta rozmnażają−
ce się przez zarodniki, czyli sposobem
właściwym dla grzybów – wskazuje na
fotografie pięknych, różnokształtnych,
kolorowych wyrostków. – Sam znalazłem
25 gatunków śluzowców, a trzeba wie−
dzieć, że w Polsce jest tylko z 5–6 specja−
listów, którzy potrafią coś powiedzieć o
tych zagadkowych organizmach. Miałem
szczęście, bo trafiłem na panią dr Annę
Drozdowicz z Instytutu Botaniki Uniwer−
sytetu Jagiellońskiego, która pomaga mi
je oznaczać. Wspólnie napisaliśmy arty−
kuł o śluzowcach Lasów Oliwskich. Albo
proszę spojrzeć tutaj, oto soplówka jeżo−
wata, którą znalazłem w Dolinie Radości.
W Polsce jest tylko jedenaście stanowisk
tego grzyba, a to odnotowane w wymie−
nionej dolinie było czwartym w kraju. Na
Dalekim Wschodzie hoduje się ją na
sztucznych podłożach i wytwarza z niej
lekarstwo na choroby Parkinsona oraz
Alzheimera. Można je kupić w tamtej−
szych aptekach homeopatycznych.

Marcinowi Wildze głęboko na sercu
leży los trójmiejskiego parku. – Uważam,
że potencjał rekreacyjno−sportowy tego
wspaniałego kompleksu nie jest w pełni
wykorzystany. Wydaje mi się również, że
władzom samorządowym zabrakło deter−
minacji, by dbać o ochronę cennych ga−
tunków, żyjących w parku. Nie wspomi−
nając już o szkodliwych i nieprzemyśla−

nych inwestycjach na tym terenie, prowa−
dzących nierzadko do degradacji bioce−
nozy i uszczuplenia walorów krajobrazo−
wych i przyrodniczych tego pięknego,
unikatowego obiektu.

Miłośnik przyrody opowiada, że dzie−
sięć lat temu udało mu się uchronić przed
wycięciem drzewo, na którym ona bytu−
je. Pewien biznesmen miał wobec tego
terenu swoje własne plany, godzące w
tamtejszy świat przyrody. – Obecnie
wspomniane drzewo znajduje się na liście
Pomników Przyrody i posiada numer ewi−
dencyjny 1066 – dodaje Wilga.

Inżynier Wilga, zwany przez przyjaciół
Borsukiem, jest grzybiarzem nietypowym.
Chętniej grzybów szuka po to, aby im się
przyjrzeć i uwiecznić na fotografiach, niż
żeby upichcić z nich obiad. – Często zo−
stawiam nawet piękne okazy gatunków
jadalnych, na przykład borowika szlachet−
nego, żeby się rozsiały – tłumaczy.

Ale on kocha nie tylko grzyby. Opisu−
je, szkicuje i fotografuje także drzewa,
inne rośliny, owady i ptaki. Słowem – za−
chwyca się przyrodą i uwielbia leśne wy−
cieczki. Przez jedenaście lat działał spo−
łecznie w Straży Ochrony Przyrody. Pro−

Soplówka jeżowata i leśny żuk,Soplówka jeżowata i leśny żuk,Soplówka jeżowata i leśny żuk,Soplówka jeżowata i leśny żuk,Soplówka jeżowata i leśny żuk,
czyli inżynier o duszy przyrodnikaczyli inżynier o duszy przyrodnikaczyli inżynier o duszy przyrodnikaczyli inżynier o duszy przyrodnikaczyli inżynier o duszy przyrodnika

Marcin Wilga podczas wernisażu swojej wystawy w dawnym Żaku      Fot. Krzysztof Krzempek

Samiec jaszczurki zwinki. Fot. Marcin Wilga

Soplówka jeżowata na buku w Dolinie Radości
Fot. Marcin Wilga

Pisklęta kosa                      Fot. Marcin Wilga
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wadzi wykłady w trójmiejskich szkołach
i  na Uniwersytecie III Wieku. Jest nie−
zmiennie urzeczony pięknem przyrody, a
tę miłość można zauważyć, czytając jego
teksty. Oto fragment artykułu Marcina
Wilgi pt. „Żuk”, publikowanego w „Pi−
śmie PG” w maju 1997 roku:

„Było ciepłe sierpniowe przedpołudnie.
Słońce zawisło na niebie i powoli, syste−
matycznie spijało rosę osiadłą na źdźbłach
traw i turzyc, łodygach leśnych ziół, na li−
ściach młodych drzew. Właśnie wracałem
z porannej wycieczki przyrodniczej po
Dolinie Radości (rejon Gdańska Oliwy),
gdy uwagę moją zwrócił ciemny punkt na
pniaku po świeżo ściętym olbrzymim buku.
Kiedy podszedłem bliżej, punkt poruszył
się i rozpoznałem w nim leśnego żuka Geo−
trupes vernalis. Szedł powoli, niezgrabnie,
lekko kołysząc się. Całe ciało owada przy−
krywał ciemnoniebieski chitynowy pancerz
o metalicznym połysku z fioletowym od−
cieniem. Co chwilę żuk przystawał, unosił
do góry głowę i poruszał parą widlasto roz−
gałęzionych czułków”.

Każdy, kto w internetową wyszukiwar−
kę wpisze słowo WILGA, obok Wilgi (Orio−
lus oriolus) – średniego ptaka wędrownego
o cytrynowej główce, znajdzie galerię nie−
bywałych fotografii pana Marcina. Przeko−

Panorama. Morena denna falista, okolice Jeziora Wysockiego                      Fot. Marcin Wilga

na się również, że jest on wnikliwym czy−
telnikiem i komentatorem wszelkich przy−
rodniczych forów. Grzecznie, aczkolwiek
stanowczo wskazuje błędy kolegom−przy−
rodnikom, opisuje to, co sam wie na temat
tego czy innego gatunku. A wie niemało.

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe

WYSTAWA
Ekspozycję prac Marcina Wilgi

oglądać można w Sali Toastowej No−
wego Ratusza – parter, sala nr 107 –
do 23 stycznia, od poniedziałku do
piątku w godz. 8–16. Potem zostanie
przeniesiona do Gmachu Głównego
Politechniki Gdańskiej.

7 tysięcy złotych zebrali studenci PG
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy. Kwadratową opanowali żacy.
Tymczasem Gmach Główny przeistoczył się
w główny sztab TVG, który otworzył tu stu−
dio orkiestrowe i postawił plenerową scenę
muzyczną.

Rektor prof. Henryk Krawczyk cieszy się,
że uczelnia gości w swoich progach orkie−
strowy sztab główny TVG.

– To niecodzienne wydarzenie dodaje bla−
sku Politechnice – prof. Krawczyk mówił w
niedzielę na antenie TVG. – Serduszkowa
akcja to wielka sprawa. Ogromnie się cieszę,
że nasza społeczność bierze w niej udział.
Tego chcemy uczyć naszych studentów. Prze−
cież ludzie czują, że z siły duchowej może
się zrodzić wielkie dobro, że ona przekuwa
się w materialne dobro. I o to chodzi.

Walka dwóchWalka dwóchWalka dwóchWalka dwóchWalka dwóch
– Efekty akcji w klubie Kwadratowa prze−

szły nasze oczekiwania – nie bez satysfak−
cji mówi Magdalena Gaca, szefująca Komi−
sji ds. Kultury i Sportu, świeżo upieczonej,

bo sprawującej rządy od 1 stycznia w nowej
odsłonie zarządu Samorządu Studentów PG.

Cały wieczór grały kapele, a w przerwach
licytowano na rzecz WOŚP.  Do walki o
Akademikówkę i Korytarzówkę, czyli im−
prezy wg własnego pomysłu przy finanso−
wym wsparciu samorządu, stanęły dwa ze−
społu – DS 2 i DS 3. Rada Mieszkańców
DS 2 podeszła do sprawy metodologicznie
– ogłoszenia w radiowęźle i kwestowanie od
drzwi do drzwi z kartonikiem komisyjnie
opieczętowanym i opatrzonym orkiestro−
wym serduszkiem.

– Będziemy walczyć o Akademikówkę,
chcemy do naszego akademika zaprosić na
zabawę studentów z innych domów – mó−
wili Mateusz Styś, Arkadiusz Tamiła i Paweł
Chmielewski z Rady Mieszkańców.

Własne szanse przed licytacją oceniali
wysoko, bo udało im się zebrać pokaźne
sumę – 1220 zł. Choć DS 2 to największy
politechniczny akademik, nie było łatwo, bo
wielu mieszkańców pojechało na weekend
do domu, a i stypendia wypłacane będą do−

piero w najbliższym tygodniu. Jednak udało
się. DS 2 ze swoją niemal dziesięciokilogra−
mową puszką pokonał DS 3, który musiał
zadowolić się Korytarzówką.

Kobiety szczodrzejsze od mężczyznKobiety szczodrzejsze od mężczyznKobiety szczodrzejsze od mężczyznKobiety szczodrzejsze od mężczyznKobiety szczodrzejsze od mężczyzn
Ogromną popularnością cieszyła się au−

kcja „Żywy towar”, jakkolwiek okrutnie to
brzmi. Do licytacji samych siebie wystawiali
studentki i studenci. Zwycięzcy licytacji
przysługiwało prawo wyboru miejsca i for−
muły spotkania: obiad, kolacja, może kino,
a SSPG je sfinansuje.

Kamila Knopp, studentka I roku matema−
tyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Ma−
tematyki Stosowanej PG, stanęła do licyta−
cji z koleżanką z roku.

– Kocham dzieci, na co dzień opiekuję
się trzynastomiesięczną Julką, korzystam
więc z okazji, że można dzieciakom pomóc.
Od razu spodobał mi się tak nowoczesny
pomysł na kwestę. Liczę na fajną zabawę –
Kamila mówiła przed licytacją, zapewnia−
jąc, że o wszystkim wie jej chłopak. Patryk,
mimo że również student Politechniki, oka−
zał się humanistą i radził tylko tyle, żeby za
tanio się nie sprzedała.

– A ile to jest tanio?
– Mam nadzieję, że warta będę nie mniej

„Żywy towa„Żywy towa„Żywy towa„Żywy towa„Żywy towarrrrr””””” i huczna impreza i huczna impreza i huczna impreza i huczna impreza i huczna impreza
w DS 2w DS 2w DS 2w DS 2w DS 2
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niż dwadzieścia złotych – żartowała Kami−
la. I powinna być dobrej myśli: 176 cm wzro−
stu + 5 cm obcasów, długie włosy i ponętny
dekolt wabiący bursztynowym serduszkiem.
Ostatecznie Kamila „poszła” za 45 złotych,
wylicytowana przez... dziewczynę, która
ofiaruje ją w prezencie koledze.

Kobiety w licytowaniu „Żywego towaru”
okazały się znacznie szczodrzejsze niż męż−
czyźni. Mężczyzn licytowano bowiem między
120–200 zł za głowę, a kobiety – których było
więcej – osiągnęły łącznie sumę ok. 900 zł.

Malarstwo i wspinaczkaMalarstwo i wspinaczkaMalarstwo i wspinaczkaMalarstwo i wspinaczkaMalarstwo i wspinaczka
Przedmiotami licytacji były również ob−

razy przekazane przez architektów z Wy−
działowej Rady Studentów, pędzla zdolnej
studentki ASP oraz PG – Oli Polańskiej, któ−
ra podczas trwania koncertów malowała tak−
że portrety na rzecz WOŚP.

– Licytowaliśmy także gadżety politech−
niczne i wydziałowe, a także gadżety WOŚP,
wejściówki do U7 i ściankę wspinaczkową
ELEWATOR. Zespoły przekazały na licy−
tację własne tamburyno, a także płytę z au−
tografami, sprzedaną za 95 zł. Wylicytowa−
no  również 3 sesje zdjęciowe, które wyko−
nają studenci PG – opowiada Magdalena
Gaca.

Studenckie licytacje przyniosły 3677 zł,
a zbiórka do puszek ok. 3500 zł.

– To duża suma, zważywszy na fakt, że
na sali znajdowali się głównie studenci, a
wszyscy  znamy przecież powiedzenie:
„o biednych studentach” – śmieje się Mag−
da. – Jesteśmy dumni z tego, że możemy po−
móc ratować chore dzieci.

O dobroczynnych skutkach orkiestrowe−
go zrywu Polaków nikogo nie trzeba chyba
przekonywać.

– Po poprzednich edycjach orkiestry do−
staliśmy 220 pomp insulinowych, co ozna−
cza, że mogliśmy zabezpieczyć wszystkie
potrzebujące dzieci do 10 roku życia będące
pod opieką naszej kliniki – mówi Małgorza−
ta Myśliwiec, ordynator Oddziału Diabeto−
logii Dziecięcej przy Akademii Medycznej
w Gdańsku. – Gwarantuje to małym pacjen−
tom nie tylko komfort życia, ale również
ograniczenie liczby ciężkich powikłań towa−
rzyszących cukrzykom.

Jednym z podopiecznych kliniki jest pię−

cioletni Krystian Krzyczkowski z Ujeściska
ze zdiagnozowaną cukrzycą.

– O chorobie syna dowiedzieliśmy się w
lutym ubiegłego roku – opowiada tata, Le−
szek. – Trafiliśmy z nim wtedy do szpitala
wojewódzkiego z objawami zatrucia pokar−
mowego. Od tego czasu jego życie bardzo
się zmieniło, musieliśmy go poddać rygory−
stycznemu leczeniu i diecie. Dla takiego
dziecka nie jest miłe również wielokrotne w
ciągu doby badanie poziomu cukru we krwi
i kłucie przy podaniu insuliny. Dzięki pom−
pie insulinowej, synek jest swobodniejszy,
może bawić się kiedy chce, porządnie się
wyspać, jeść także dużo mniej ostrożnie. No
i co najważniejsze, kłujemy go tylko raz na
cztery dni, bo pompa sama bada na bieżąco
poziom cukru i aplikuje insulinę.

– Na penach bardziej boli – z autoryte−
tem znawcy dodaje sam Krystek.

Mały Krystian nie może tylko chodzić do
przedszkola, gdyż polskie prawo zabrania
nauczycielom czy wychowawcom badania
dzieciom poziom cukru we krwi czy poda−
wania leków w razie konieczności.

– On sam jeszcze nie bardzo może być
odpowiedzialny za siebie – dodaje tata – więc
z pracy zrezygnować musiała żona.

Zuzanna Marcińczyk
Katarzyna Żelazek

Biuro Prasowe

Krystian z tatą         Fot. Krzysztof Krzempek

Dziesięć dni wrażeń i emocji prze−
żyło 11 członków oraz sympaty−

ków Międzywydziałowego Koła Na−
ukowego Studentów Politechniki Gdań−
skiej „Ekologia Budownictwa i In−„Ekologia Budownictwa i In−„Ekologia Budownictwa i In−„Ekologia Budownictwa i In−„Ekologia Budownictwa i In−
żynierii Środowiska”żynierii Środowiska”żynierii Środowiska”żynierii Środowiska”żynierii Środowiska”, podczas auto−
karowej wyprawy do krainy Vlada Pa−
lownika, czyli  księcia Draculi, która
odbyła się w dniach 25.04 − 04.05.2008
roku. Było to już kolejne Wyjazdowe
Laboratorium Zagraniczne EBiIS−iów,
zorganizowane w czasie 14 lat naszego
istnienia. Wcześniej były m.in. Gibral−
tar, Kaliningrad, tunel La Manche, Da−
nia, Italia, Chiny i nie tylko, a teraz pod
obcą banderą „Bałkany 2008”.

Wróciliśmy!!!Wróciliśmy!!!Wróciliśmy!!!Wróciliśmy!!!Wróciliśmy!!!
„Bałkany 2008” – inaczej zrealizo−

wany pomysł studentów Koła Nauko−
wego Inżynierii Wodnej Politechniki

Warszawskiej we współpracy z MKN−
SPG EBiIŚ z Politechniki Gdańskiej, do
Rumunii, Węgier i Słowacji, pozwolił
nam na własne oczy zobaczyć nie tylko
możliwości środkowoeuropejskiej hy−
drotechnicznej myśli inżynierskiej, lecz
także poznać trochę kultury naszych
południowych sąsiadów. U zalążka
wyprawy były żmudne rozmowy nasze−
go opiekuna koła i prezesa Grzegorza
Paska (Pasterza), którzy prawie przez
pół roku uzgadniali drogą mailową
szczegóły oraz finansowanie wyjazdu
oraz udziału naszych członków. Osta−
tecznie trudnej roli opiekuna dydaktycz−
nego podjęła się Pani dr inż. Teresa Ja−
rzębińska z Katedry Hydrotechniki, zaś
duchem nadal wspierał nas opiekun koła
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz.

Nasza przygoda rozpoczęła się na
Dworcu Głównym w Gdańsku, skąd

wyruszyliśmy ekspresem do Warszawy,
aby wspólnie odjechać w daleką  pod−
róż już autokarem. Radość, ekscytacja,
dobre towarzystwo oraz widoki zza
okna wynagradzały nam zmęczenie i
bezsenność. Autokar był naszym jedy−
nym środkiem lokomocji, do którego

EBiISie na zaporach wodnychEBiISie na zaporach wodnychEBiISie na zaporach wodnychEBiISie na zaporach wodnychEBiISie na zaporach wodnych
i u księcia Draculii u księcia Draculii u księcia Draculii u księcia Draculii u księcia Draculi

Fot. 1. Żelazne Wrota na rzece Dunaj
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zniechęciliśmy się  już po pierwszym
dniu podróży. Jak  się później okazało,
było to niczym w porównaniu do tego,
co czuliśmy, żegnając go po powrocie
do domu… Poniżej opisaliśmy co cie−
kawsze wydarzenia na naszej trasie.

Rumunia i zapora VidraruRumunia i zapora VidraruRumunia i zapora VidraruRumunia i zapora VidraruRumunia i zapora Vidraru
Na pierwszy ogień poszła Rumunia

– dla wielu z nas kraj zagadkowy i ta−
jemniczy. Jak się jednak okazało, nie
taki diabeł straszny, jak go malują. Spo−
tkaliśmy się z dużą życzliwością rumuń−
skich przewodników. Mimo tego, że
nasza wyprawa pokrywała się z tamtej−
szymi Świętami Wielkanocnymi, zgo−
dzili się oprowadzić nas po obiektach
w dni wolne od pracy. Jeden z przewod−
ników zabrał nawet ze sobą swoją ro−
dzinę, która towarzyszyła nam przez
cały dzień. Zapora Timisoaru, Zapora
Bradisor, Żelazne Wrota, podziemne
elektrownie – to część z tych niesamo−
witych obiektów, które widzieliśmy
(fot. 1). Jednym z przystanków podczas
naszej trasy była również hydroelek−
trownia Lotru, gdzie przed wejściem na
obiekt znajdowała się niegdyś używa−
na w nim turbina Peltona (fot. 2).

Największe wrażenie wywarł na nas
niewątpliwie główny punkt wyprawy,
którym była zapora spiętrzająca sztucz−
ne jezioro Vidraru na rzece Arges w
górach Fogarskich, której budowa zo−
stała ukończona w 1965 roku (fot. 3).
Pod względem wysokości uważana jest
za siódmą na świecie, a w Europie za
szóstą. Do jej budowy zużyto ok. 930
tys. m3 betonu. Wysokość 166 metrów
ponad lustro wody stwarza doskonałe
warunki dla amatorów skoków na bun−
gee. Niestety, podczas naszej wizyty ta
atrakcja nie była dostępna, a szkoda, bo
żądnych mocniejszych wrażeń wśród
nas na pewno by nie zabrakło. Warto
nadmienić, iż całkowita długość zapo−
ry wynosi 307 m. Jest to jeden ze stra−

Fot. 2. Turbina Eltona

tegicznych obiektów hydrotechnicz−
nych Rumunii. Udział  elektrowni wod−
nych w produkcji energii elektrycznej
w Rumuni to 35%, a w Polsce 1,5% –
mamy zatem co nadganiać (fot. 4).

Karygodne byłoby również nie wspo−
mnieć o Żelaznych Wrotach, zwanych
także Żelazną Bramą (Portile de Fier))))),
które stanowią na rzece Dunaj granicę
między Serbią i Rumunią.  Oddzielają
one Karpaty od Gór Wschodnioserb−
skich. Obecnie Żelazne Wrota to
ogromna hydroelektrownia, która po−
wstała przy współpracy Serbów i Ru−
munów w latach 1964–72. Po wybudo−
waniu zapory na odcinku o długości 150
km powstał duży akwen (pojemność 5
mld m3). Aktualnie zapora ma 941 m
długości i 58 m wysokości. Dodatkową
atrakcją było dla nas  uderzające podo−
bieństwo jednego z tamtejszych inży−
nierów do naszego opiekuna Koła Na−
ukowego, czyli dr. hab. inż. Zygmunta
Kurałowicza. Naturalnie nie obyło się
bez pamiątkowego zdjęcia (fot. 5).

Po drodze mieliśmy również okazję
zobaczyć plac niedokończonej budowy
elektrowni wodnej, co uświadomiło
nam ogrom ilości zbrojenia, potrzebny
do zrealizowania takiej inwestycji, na
którą zabrakło w tym przypadku fun−
duszy (fot. 6).

Poza aspektami naukowymi zwróci−
liśmy szczególną uwagę nie tylko na
piękne, górskie krajobrazy, ale także na
gospodarcze zaplecze tego kraju, od−
zwierciedlone m.in. niską stopą życiową

Fot. 3. Zapora Vidraru – widok od strony wody
górnej

Fot. 4. Generatory

Fot. 5. Członkowie EBiIŚ w towarzystwie sobowtóra opiekuna Koła



3434343434

Nr 1/2009Nr 1/2009Nr 1/2009Nr 1/2009Nr 1/2009

PISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PG

ludzi mieszkających na wsi. Nasz podziw
wywołała niewątpliwie ekstrawagancka
i niespotykana w Polsce architektura (fot.
7). Mogliśmy ujrzeć cygańskie tabory
oraz bogato zdobione tradycyjne stroje
zamożniejszych Cyganów. Wielkim zdu−
mieniem dla nas był fakt, iż niemalże
jedyną marką samochodu na ulicach wsi
i miast była Dacia!!! Bardzo rozczaro−
wało nas to, że  nie mogliśmy zwiedzić
zamku księcia Draculi, do którego pod−
róż zajęła nam około 3 godzin, a dotarli−
śmy zaledwie 10 minut po jego zamknię−
ciu i nawet nasze piękne koleżanki nie
były w stanie oczarować pana ochronia−
rza. Jak mówi staropolskie przysłowie –
pocałowaliśmy klamkę!!! (fot. 8).

Polak Węgier dwa bratankiPolak Węgier dwa bratankiPolak Węgier dwa bratankiPolak Węgier dwa bratankiPolak Węgier dwa bratanki
Po 5 dniach pobytu w Rumunii przy−

szła kolej na Węgry. Głównym celem
była hydroelektrownia z zaporą w Ki−
skore na rzece Cisa, zbudowana w ra−
mach węgierskiego planu zapobiegania
powodziom – największy co do wiel−
kości sztuczny zbiornik wodny Węgier.
Ciekawym faktem jest to, że rzeka Cisa
jest uważana  również za największe
łowisko w tym kraju. W zalewie przy
zaporze żyje ponad 50 gatunków ryb, z
których około 12 jest pod ochroną!

Mimo iż na Węgrzech spędziliśmy
najmniej czasu spośród odwiedzanych
państw, zapamiętaliśmy je jako kraj
bardzo gościnny i szczególnie piękny
w swoich krajobrazach. Oczywiście
nie wyjechaliśmy z Węgier bez zaku−
pu butelki tradycyjnego węgierskiego
tokaja.

Słowacki – za pan bratSłowacki – za pan bratSłowacki – za pan bratSłowacki – za pan bratSłowacki – za pan brat
Ostatnie trzy dni spędziliśmy w kraju

„Złotych Bażantów” i gorących źródeł,
czyli Słowacji. Jeśli ktoś Wam powie, że
język słowacki jest identyczny z polskim,
to nie wierzcie! Na szczęście wywody
Słowaków objaśniali nam nasi wyciecz−
kowi specjaliści i jednocześnie pracow−
nicy Zespołu Elektrowni Wodnych Nie−
dzica, który był jednym ze sponsorów.
Najbardziej zapamiętanym przez nas
obiektem hydrotechnicznym okazał się
zbiornik pompowy Kralova wraz z za−
kładem elektrowni, który jest największą
taką budowlą na Słowacji. Równie inte−
resująca okazała się elektrownia wraz z
zaporą w Gabcikovie, która zapewnia 1%
zapotrzebowania energetycznego Słowa−
cji. Tam też mieliśmy szansę obserwo−
wać i tym samym zrozumieć pracę dwu−
stronnej śluzy wodnej ze skrzydłowymi
wrotami  podczas przeprawy statku na
jej drugą stronę. Cała operacja wyrów−
nywania poziomów wody w komorze i
kanale wylotowym trwała około 30 mi−
nut (fot. 9).

Korzystając z okazji, wybraliśmy się
obejrzeć usytuowany po sąsiedzku bar−
dzo znany w Europie tor kajakowy. Pod−
czas naszej wizyty mogliśmy podziwiać
treningi ekip z różnych zakątków świa−
ta (fot. 10).  W ramach programu tury−
stycznego część uczestników wybrała
się zwiedzić zabytki Bratysławy. Po
wielu przygodach ostatni odcinek wy−
prawy pokonaliśmy w nocy z 4 na 5
maja. Swoją 10−dniową eskapadę za−
kończyliśmy znowu tam, gdzie ją roz−
poczęliśmy, czyli na Dworcu Głównym
w Gdańsku.

 Po wyprawiePo wyprawiePo wyprawiePo wyprawiePo wyprawie
Zgodnie z planem, po wakacjach, 19

listopada 2008 r. zorganizowaliśmy pre−
lekcję, na której złożyliśmy sprawozda−
nie. Grzegorz Pasek w szczegółach opo−
wiedział   i zaprezentował ciekawsze zda−
rzenia. Podzieliliśmy się naszymi spo−
strzeżeniami oraz zapoznaliśmy wszyst−
kich obecnych, wśród których nie zabra−
kło przedstawicieli sponsorów, z budow−
lami hydrotechnicznymi poznanych kra−
jów, a także z ich obyczajami i kulturą.

Spotkanie było połączone z wykła−
dem prof. dr. hab. inż. Bohdana Zadro−
gi. Tradycyjnie nasza prelekcja wzbu−
dziła ogromne zainteresowanie. Uczest−
nicy zostali obdarowani gadżetami
związanymi z wyprawą oraz MKNS PG
„EBiIŚ”.

Fot. 6. Elektrownia w budowie. Rumunia

Fot. 7. Rumuński pałacyk

Fot. 8. Nieosiągalny zamek księcia Draculi
Fot. 9. Przeprawa statku przez śluzę zapory w
Gabcikovie

Fot. 10. Zmagania kajakarza – okolice Gabci−
kova
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Dodatkowo, opracowaliśmy raport z
wyprawy, będącym sprawozdaniem i
jednocześnie zwięzłym reportażem spo−
rządzonym dla naszych sponsorów i
sympatyków.

Wyprawa zyskała poparcie wielu
osób oraz firm Pomorza, i nie tylko.
Szczególnie chcielibyśmy podzięko−

Fot. 11. Zapora na rzece Bradisor

wać pracownikom naszego Wydziału,
m.in.: dr. inż. Grzegorzowi Horodec−
kiemu, prof. dr. hab. inż. Adamowi
Boltowi oraz prof. dr. hab. inż. Kazi−
mierzowi Gwizdale za udzieloną po−
moc w pozyskaniu sponsorów takich
firm, jak: Arcelor Mittal,  Stabila− Arcelor Mittal,  Stabila− Arcelor Mittal,  Stabila− Arcelor Mittal,  Stabila− Arcelor Mittal,  Stabila−
tor, Halfen−Deha, AArsleff, Hydro−tor, Halfen−Deha, AArsleff, Hydro−tor, Halfen−Deha, AArsleff, Hydro−tor, Halfen−Deha, AArsleff, Hydro−tor, Halfen−Deha, AArsleff, Hydro−
budowa, Fundament Specjal orazbudowa, Fundament Specjal orazbudowa, Fundament Specjal orazbudowa, Fundament Specjal orazbudowa, Fundament Specjal oraz
Polbud Pomorze. Polbud Pomorze. Polbud Pomorze. Polbud Pomorze. Polbud Pomorze. Ponadto naszą wy−
prawę wsparł Samorząd  Studentów
Politechniki Gdańskiej i Techno Servi−
ce z Gdańska. Pomocy administracyj−
nej udzielił nam dyrektor administra−
cyjny WILiŚ i Fundacja Rozwoju In−
żynierii Lądowej, firmowana przez
prof. dr. hab. inż. Bożysława Bogda−
niuka i dr. inż. Kazimierza Jamroza, na
co dzień prowadzona przez Panią Ewę
Czarnecką.

Dla nas osobiście wyprawa na za−
wsze będzie miłym wspomnieniem, do

którego wracamy z delikatnym wes−
tchnieniem. Razem z koleżankami i
kolegami z Koła Naukowego EBiIŚ
chcielibyśmy zachęcić innych do dzia−
łania. W najbliższym czasie jest plano−
wana  wystawa zdjęć, poświeęcona wy−
prawie. Rok 2009 jest dla nas  jubile−
uszowy. W związku z obchodami 15−
lecia istnienia MKNS PG „EBiIŚ” pla−
nujemy kolejną ambitną wyprawę,  na
miarę „Chiny 2005”. Zachęcamy do od−
wiedzania naszej strony internetowej:
www.ebis.pg.gda.pl, gdzie zobaczyć
można nasze relacje i działalność w pi−
gułce.

Marta Miazek
Paweł Zwierzchowski

Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Wszystkie fotografie ze zbiorów
 MKNSPG „EBiIŚ”

Trudno w krótkim tytule zawrzeć in−
tencję, do jakiego odbiorcy wykład

jest kierowany, jaki zakres materiału za−
wiera, jakie tematy porusza i co jest jego
najważniejszym elementem.

Nie byłoby również przekłamaniem
zawarcie w tytule słowa detal, wokół nie−
go bowiem tak naprawdę skupiają się za−
równo atrakcyjność, jak i największe pro−
blemy materii.

Moje opowieści najciekawsze wy−
dadzą się nie specjalistom czy architek−
tom, ale podróżnikom czy też ludziom
ciekawym świata. Jest to historia niepo−

Kruche dziedzictwo – architektura drewnianaKruche dziedzictwo – architektura drewnianaKruche dziedzictwo – architektura drewnianaKruche dziedzictwo – architektura drewnianaKruche dziedzictwo – architektura drewniana

Detal głowicy kolumny drewnianej

Nieuchronne, niekontrolowane, samorodne
zmiany w elewacji budynku – Tomsk

wtarzalnego detalu w wizji zaginięcia.
Niewątpliwie stan architektury drewnia−

nej, historia oraz możliwości ochrony
należą do najtrudniejszych i skomplikowa−
nych zagadnień, mających wiele odniesień
zarówno natury antropologicznej, socjolo−
gicznej, jak i krajobrazowej, architektonicz−
nej,  konserwatorskiej – bardzo głęboko
sięga on zarówno do wąskich grup specja−
listycznych działań,  takich jak chemia, bio−
logia, fizyka, a kończy na zagadnieniach
bardzo ogólnych, takich jak kontekst obiek−
tu w układzie urbanistycznym, metodach
rewitalizacji, czy wreszcie   planach zarzą−
dzania obiektem zabytkowym.

Dla mnie architektura drewniana to
wielka Rosja, przestrzenie, pustki, malow−
nicze opustoszałe wsie, cerkwie i ikony,
literatura współczesna krążąca wokół
Rosji i z Rosją związana, to spotkania z
ludźmi, ale i praca eksperta, uczestnicze−
nie w konferencjach i współpraca ze spe−
cjalistami, a także wymarzone miejsce stu−
diów dla kolegów nie tylko z katedry oraz
przyszłych studentów specjalności archi−
tektura – konserwacja zabytków, w zakre−
sie architektury drewnianej.

Istotna dla całego powyższego pakietu
jest rola w ochronie i zachowaniu archi−
tektury drewnianej skansenów, czyli mu−
zeów na świeżym powietrzu. Forma ta,
popularna zarówno w Europie, jak i w Pol−
sce, jest skuteczna i prowadzona  na wy−
sokim poziomie.Detal budynku mieszkalnego w Tomsku
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Kiże, na jeziorze Onega

Jednym z takich ośrodków jest Mu−
zeum – Kaszubski Park Etnograficzny im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we
Wdzydzach Kiszewskich, gdzie – mam
nadzieję, spotkamy się dzięki życzliwo−
ści dr. Tadeusza Sadkowskiego, który
oprowadzi nas po skansenie, przedstawia−
jąc zasób muzeum w znacznie szerszym
niż lokalny zakresie, ukazując przy tym

Jedna z metod polepszenia warunków byto−
wych – spalenie domu – Tomsk

Wnętrze Kościoła Pokoju w Świdnicy

Widok z dzwonnicy cerkwi na Małym Ostro−
wie Lalikowskim na jeziorze Onega

wady i zalety takiej formy ochrony.
Niewiele też osób wie, że przykłady

polskiej architektury drewnianej są wpisa−
ne na Listę Światowego Dziedzictwa. Od
omówienia ich oraz naszego rodzimego
dziedzictwa rozpocznę spotkanie. Następ−
nie powędrujemy na Syberię, by wrócić do
Europy Północnej – Karelii w Rosji oraz
okolic Wołogdy. Miejsca te będą  elemen−
tami wywoławczymi, zmierzającymi do
pokazania krajobrazu, samej architektury,
problemów związanych z ich ochroną oraz
rewitalizacją większych zespołów. Rozwa−
żania te pozwolę sobie wesprzeć fragmen−
tami filmów oraz cytatami z literatury... o
czym będą mogli się przekonać wszyscy
zainteresowani tematem, których serdecz−
nie zapraszam.

Romana Cielątkowska
Wydział Architektury
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Prognozowanie to wnioskowanie o rzeczach niedostępnych
bezpośrednio poznaniu: przeszkodą może być czas, przestrzeń
lub jeszcze coś innego.

A. Smoluk

Prognoza, to zarówno przepowiednia, jak i szacowanie za−
wartości kruszcu w podziemiach obszaru.

H. Steinhaus

Prognozowanie – to racjonalne, wykorzystujące metody
naukowe – przewidywanie przyszłości.

M. Sobczyk

Przewidywanie przyszłości ma długą i ciekawą historię. Zna−
na jest przecież działalność wróżbiarska Pytii z Delf, czy

też przepowiednie Nostradamusa.
Obecnie wszelkie przewidywanie przyszłości ma niezwy−

kle różnorodny charakter i dotyczy wielu obszarów naszego
życia. I tak większość z nas słucha prognozy pogody tak krót−
koterminowej, jak i długoterminowej. Wiele instytucji gospo−
darczych czy banków, chcąc się rozwijać, korzysta z różnych
metod prognozowania. Prognozą jest również rozkład jazdy
kolejowej, czy też arytmetyka wyborcza omawiana dużo wcze−
śniej w prasie.

W każdej z tych działalności korzysta się z wielu różnorod−
nych informacji. Są one zespołem obserwacji wraz z przyjętą
teorią metodologiczną. Jednak z tej samej informacji mogą
wynikać różne prognozy, które różnią się w sposobie ich wy−
korzystywania.

Niestety, dość często natura człowieka próbuje wykorzystać
je również w sposób niewłaściwy.

Należy jednak pamiętać, że nie ma prognozy prawdziwej
(tylko z pewnym prawdopodobieństwem).

Każda jednak przepowiednia z chwilą jej ogłoszenia zaczy−
na wpływać na przyszły bieg rzeczy.

Jest wiele prognoz ostrzegawczych (patrz ocieplenie klima−
tu), które mogą mobilizować do działania nawet całe narody.

Termin „prognoza” wywodzi się od greckiego słowa „progno−
sis” (pro gnosis) i oznacza przewidywanie na podstawie wiedzy.

Podstawą prognozowania jest bądź znajomość zagadnienia
i wiedzy o nim, bądź, jak to jest spotykane w prognozowaniu
nieracjonalnym, wróżba czy przepowiednia. Istotną rolę od−
grywa tam przekonanie, intuicja lub objawienie.

Oczywiście matematyka służy prognozowaniu racjonalne−
mu. Przysłużył się temu również rozwój symulacji komputero−
wych. Rozszerzyło to zakres zastosowania różnorodnych me−
tod matematycznych.

Metodologię prognozowania stanowi pewien zbiór reguł
postępowania w danej sytuacji. Obejmują one procedury, któ−
re są realizowane podczas prognozowania dowolnych zjawisk.
I tak, w ich skład wchodzą – zbieranie danych, wstępna anali−
za, wybór stosowanych metod, określenie klasy modeli, ocena
ich parametrów oraz weryfikacja postępowania aż do oblicze−
nia prognoz, jak i ich dokładności.

Wiadomo, że w rozwiązywaniu określonego problemu przy−
datnych może być wiele metod. Niestety, nie ma jednoznacznych
określonych reguł, która metoda ma być stosowana w danej kon−
kretnej sytuacji. Stąd jest ciągle wiele kwestii do rozwiązania.

Prognozowanie odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej.
Jednak wiele zjawisk kształtuje się tam pod wpływem dużej licz−
by niezależnych czynników. Dlatego też prognozowanie w prze−
ważającej mierze oparte jest na zastosowaniu  metod statystyki
matematycznej. Dostarczają one wielu informacji, które umożli−
wiają podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych.

Używanie języka matematyki w opisie zjawisk gospodar−
czych ma dość długą historię. Zainicjowane zostało przez A.
Cournota w wydanej w 1838 r. książce pt. „Rozważania nad
zadaniami matematycznymi teorii bogactwa”.

Obecnie do konstrukcji modeli ekonomicznych stosuje się
wiele narzędzi matematycznych (w zależności od charakteru
badań). Badania ekonometryczne w sferze gospodarczej i oparte
na nich prognozy mają szczególne znaczenia, a ich rola ciągle
rośnie. Korzystnym zjawiskiem, jak już wspomniałam, jest rów−
nież rozwój techniki komputerowej. Pozwala on koncentrować
się na coraz bardziej złożonych modelach i metodach.

Zestaw metod skierowanych na zjawiska ekonomiczne sta−
nowi kanon prognozowania ekonomicznego. Część z nich jest
na tyle uniwersalna, że może być stosowana w innych dziedzi−
nach, np. technice. Ponadto prognozy dotyczące zjawisk eko−
nomiczno−społecznych są zwykle budowane z wykorzystaniem
opinii ekspertów lub modeli, które najlepiej (wg określonych
kryteriów) opisują analizowane zagadnienia.

Model jest jednak jedynie bardziej lub mniej odzwierciedle−
niem rzeczywistości. Stąd teoria prognozowania ma ciągle wiele
kwestii otwartych.

Prognozowanie, dążąc do obiektywizmu, powinno opierać
się na metodach matematycznych, korzystać z teorii powstałej

Nowy Rok skłania nas zwykle do myślenia o przyszłości tak bliskiej,  jak i dalekiej.
Tym bardziej, że już dużo wcześniej pojawiają się w prasie różnorodne horoskopy,
jak i spekulacje o przyszłości. Ich naukowym odpowiednikiem jest oczywiście pro−
gnozowanie.

Do zajęcia się prognozowaniem sprowokował mnie także artykuł Bogdana Misia
pt. „Rok 2020, czyli kilka słów o przewidywaniu przyszłości”(„Przekrój” 15 listopada
2008 roku). Wobec tego i ja postaram się opowiedzieć coś na ten temat.

K¹cik matematyczny

Matematyczne wróżby,Matematyczne wróżby,Matematyczne wróżby,Matematyczne wróżby,Matematyczne wróżby,
czyli coś o prognozowaniuczyli coś o prognozowaniuczyli coś o prognozowaniuczyli coś o prognozowaniuczyli coś o prognozowaniu
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w różnych działaniach matematyki (głównie statystyki mate−
matycznej, teorii aproksymacji, interpolacji i in.).

Są jednak pewne wymogi, o które należy zadbać w progno−
zowaniu. Jest ono sądem, który wspierając się na dorobku na−
ukowym, powinien być możliwy do weryfikacji empirycznej.
Przewidywanie racjonalne dopuszcza także przewidywania
zdroworozsądkowe, opierające się na podstawie doświadcze−
nia.

Metod prognozowania jest wiele i można je znaleźć w książ−
kach im poświęconych.

I tak, są to metody prognozowania na podstawie szeregów
czasowych, czy też prognozy na podstawie modelu ekonome−
trycznego. Pewną część metod stanowią metody prognozowa−
nia przez analogię. Ciekawa jest też metoda delficka, opraco−
wana przez pewną firmę amerykańską. Prognozuje ona nowe
zjawiska, dla których liczba informacji jest niewielka (np. wpro−
wadzenie na rynek nowego produktu, czy też otwarcie banku
na nowym terenie). Metoda ta polega na badaniu niezależnych
ekspertyz. Zaprasza się więc wybitnych ekspertów, proponu−
jąc im ilościowe lub jakościowe określenie szans albo czasu
realizacji projektów.

Prognoza ta wyznaczana jest przy zastosowaniu reguły naj−
większego prawdopodobieństwa. Niestety, czasami zbyt mało
wiedzy o problemie tworzy pomyłki, ale przecież to jest też
cechą prognozowania.

Każda jednak przepowiednia w chwili ogłoszenia zaczyna
wpływać na przyszły bieg rzeczy. Może sprawić, że jest zapo−
wiedzią ostrzegawczą, bez której sprawy poszłyby w złym kie−
runku.

Oprócz racjonalnego, tj. bądź naukowego, bądź zdroworoz−
sądkowego, przewidywania przyszłości istnieje duży obszar nie−
racjonalnego lub prawie racjonalnego przewidywania. Mamy

z tym do czynienia, gdy wnioskując o przyszłości, korzystamy
z różnego rodzaju wróżb czy proroctw (które niekoniecznie
muszą być fałszywe). W 2003 roku pojawiła się na naszym
rynku książka pt. „Kod Biblii 2 – odliczanie” M. Drosnina.
Kod Biblii – to kod, który przepowiada przyszłość świata. Moż−
liwość odczytania tego kodu pojawiła się dzięki komputerom.
Odkrywcą był matematyk izraelski Eliahu Rips. Z jego prac
wynika, że wszelkie informacje zakodowane są w Biblii. Twier−
dzi on, że historia ludzkości (a więc i przyszłości) jest zapisana
w Piśmie Świętym.

No cóż, albo więc wróżby, albo prognozy naukowe w ja−
kimś tam sensie kształtują naszą rzeczywistość. Czasami tylko
można odnieść wrażenie (gdy – tak jak obecnie – pojawiło się
w gospodarce zawirowanie), że w grupie naukowych progno−
styków należałoby zatrudnić wróżkę. Wszak w wielu zagad−
nieniach potrzebna jest nie tylko teoria naukowa, ale intuicja i
być może przeczucia.

Niemniej istnieje coś takiego, jak nadzieja na lepsze (nie
tylko nadzieja matematyczna – pojęcie w rachunku prawdopo−
dobieństwa). To ona czyni nasze osobiste prognozy bardziej
optymistycznymi.

Zatem Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2009 (nu−
merologicznie jest to 2 – liczba parzysta) życzy

Krystyna Nowicka
Studium Nauczania Matematyki

P.S. Niestety, nie jestem wróżką ani naukowym prognostą, więc
Nowy Rok jest dla mnie układem równań z mnóstwem nie−
wiadomych. I jak wszyscy mam nadzieję, że wiele tych nie−
wiadomych będzie dla mnie korzystnych.

Przed dwoma laty zmarł Profesor Ma−
ciej Bieniek – jeden z najzdolniej−

szych uczniów ojca nowoczesnej me−
chaniki budowli w Polsce, profesora
Witolda Nowackiego. Obaj wyszli z
naszej Alma Mater. O tym ostatnim pi−
sałem wyczerpująco w jubileuszowym
wydawnictwie naszej uczelni pt. „Pio−
nierzy Politechniki Gdańskiej”, które
ukazało się w r. 2005. Dziś jest chyba
już najwyższa pora, aby zająć się tym
pierwszym, bo wspiął się później na
same szczyty profesjonalizmu wielce
zasłużonego człowieka nauki i techniki
w skali międzynarodowej. Mijająca wła−
śnie trzecia rocznica jego zgonu jest
dobrą okazją do tego, aby tę nieprze−
ciętną osobowość tutaj przybliżyć – tym
bardziej, że pamiętają go dziś już tylko

najstarsi wiekiem, dawni jego studenci
i współpracownicy, a dziś – emeryci.
Wydaje się, że niniejsze wspomnienie
może być również istotne z punktu wi−
dzenia potrzeb w dokumentowaniu hi−
storii Politechniki Gdańskiej.

Maciej Bieniek spędził swe pierwsze
lata w Wilnie. W połowie lat trzydzie−
stych ub. wieku jego rodzina przenosi
się do Jarosławia, gdzie w r. 1939 koń−
czy naukę w szkole powszechnej. Po
wybuchu wojny i wkroczeniu Niemców
nie mógł kształcić się w gimnazjum, a
wojenna strata ojca, który był oficerem
WP, spowodowała, że w dużej mierze
był zdany na samego siebie. W znacz−
nym stopniu uczył się sam i w ramach
tajnego nauczania, a później także w
szkole zawodowej budownictwa, gdzie

uzyskał pierwszy kontakt ze statyką
budowli. Po wojnie okazało się, że to
wszystko było wystarczające, aby w
czerwcu 1945 r. podjąć studia w dzie−
dzinie budownictwa na Politechnice
Krakowskiej. Po jednorocznym poby−
cie w Krakowie przeniósł się do Gdań−
ska, gdzie na Politechnice Gdańskiej
studia te kontynuował. Dyplom ukoń−
czenia studiów uzyskał już w r. 1948.
Zaraz potem został asystentem – naj−

Profesor Maciej BieniekProfesor Maciej BieniekProfesor Maciej BieniekProfesor Maciej BieniekProfesor Maciej Bieniek
(5.1.1927 – Wilno,  23.1.2006 – Atlanta)(5.1.1927 – Wilno,  23.1.2006 – Atlanta)(5.1.1927 – Wilno,  23.1.2006 – Atlanta)(5.1.1927 – Wilno,  23.1.2006 – Atlanta)(5.1.1927 – Wilno,  23.1.2006 – Atlanta)

WspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienieWspomnienie

Rys. 6. Prof. Maciej Bieniek – fotografia
z ASCE News 4/1994
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pierw w Katedrze Teorii Mostów i Bu−
dowy Mostów Stalowych u profesora
Stanisława Błaszkowiaka, a następnie w
Katedrze Wytrzymałości Materiałów i
Statyki Budowli u wymienionego już
profesora Witolda Nowackiego. W tej
drugiej katedrze przygotował swą pra−
cę doktorską pt. „Dynamika ciał sprę−
żysto−plastycznych”, którą obronił już
w grudniu 1951 r. Jego cenne badania
w dziedzinie lepkosprężystości, pełza−
nia w mostach z betonu sprężonego (z
jego myśli powstały w Polsce pierwsze
takie mosty w Bydgoszczy) i przestrzen−
nej analizy konstrukcji mostowych, a
także wspaniałe wykłady oraz liczne
kontakty z praktyką inżynierską spra−
wiły, że niedługo potem, w r. 1955, uzy−
skał tytuł profesora. Mając 28 lat, był
wówczas najmłodszym polskim profe−
sorem; jestem przekonany, że tego „re−
kordu” nie pobito do dnia dzisiejszego.

Profesor Witold Nowacki, przecho−
dząc w r. 1952 do Warszawy, pociągnął
za sobą dość liczne grono swych uta−
lentowanych uczniów, a wśód nich –
także profesora Macieja Bieńka. Za tą
przyczyną udał się ten ostatni w r. 1956

do Chin, gdzie w Harbinie – dla Chiń−
skiej Akademii Nauk – pomagał w or−
ganizacji Instytutu Mechaniki Stosowa−
nej. Po powrocie został w r. 1957 kie−
rownikiem jednego z oddziałów Insty−
tutu Podstawowych Problemów Tech−
niki PAN w Warszawie.

Niebawem otworzyła się przed na−
szym młodym profesorem nowa szansa
dalszego wzlotu jego kariery naukowej.
W wyniku kontaktu ze sławnym ame−
rykańskim profesorem Alfredem M.
Freudenthalem z Columbia University
w Nowym Jorku (który n.b. urodził się
w r. 1906 w Stryju, studiował m.in. we
Lwowie i uzyskał doktorat w Pradze),
uzyskał tam staż naukowy, który roz−
począł w r. 1958. W tym środowisku,
gdzie działali także inni znani profeso−
rowie, tacy jak np. Hans H. Bleich, Ray−
mond M. Mindlin, czy Mario Salvado−
ri, mógł nasz młody profesor dalej roz−
wijać się wszechstronnie w ulubionej
dziedzinie teorii i praktyki konstrukcji
inżynierskich. Jego znakomite osiągnię−
cia sprawiły, że w r. 1960 został tam po−
wołany na stanowisko Associate Profes−
sor. Tym samym osiągnął pułap, który
umożliwił mu w warunkach amerykań−
skich już osobiście wyznaczać kształt
nauki. Było to prawdopodobnie przy−
czyną, że dalsze swe życie związał ze
stałym pobytem w USA – tym bardziej,
że w owym czasie ożenił się z Gudrun
Dalchow, z którą przeżył wspólnie na−
stępne 33 lata, aż do jej śmierci w poło−
wie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku.

Jego możliwości zawodowe zostały
w r. 1963 jeszcze bardziej spotęgowa−
ne, gdy przyjął ofertę pracy jako Full
Professor w University of Southern Ca−
lifornia w Los Angeles. Stworzył silną
grupę badawczą, która realizowała po−
ważne zamówienia dla przemysłu ko−
smicznego i obronnego USA. Badania
teoretyczne koncentrowały się w owym
czasie na różnych problemach dynami−
ki konstrukcji, powłok, drgań losowych,
propagacji fal sprężysto−plastycznych i
zmęczenia materiałów.

U schyłku lat sześćdziesiątych ub. w.
utworzyła się w Columbia University
nowa sytuacja, gdy kilku tamtejszych
profesorów, ze wspomnianym tu profe−
sorem Alfredem M. Freudenthalem na
czele, opuściło uniwersytet – z przyczyn
zaawansowanego wieku, choroby, czy
też przejścia na inne stanowiska. Odno−
śne władze Columbia University zwró−

ciły się do profesora Macieja Bieńka z
prośbą, aby zechciał powrócić do tego
uniwersytetu i objąć stanowisko Full
Professor, decydującego o wszystkich
sprawach badań i dydaktyki tej uczelni
w jego specjalności. Dokonało się to w
r. 1969. Od tego czasu, aż do emerytu−
ry w r. 1994, Columbia urosła w swej
całej rozciągłości do miana jego ame−
rykańskiej Alma Mater.

Profesor Maciej Bieniek wykładał w
tej uczelni wiele przedmiotów, koncen−
trując się jednak głównie na teorii sprę−
żystości, lepkosprężystości i plastycz−
ności. Z uwagi na wybitne zdolności w
przekazywaniu wiedzy, jego wykłady
cieszyły się ogromnym zainteresowa−
niem. Mogę to w całej rozciągłości po−
twierdzić, gdyż sam słuchałem jego
wykładów w latach 1953–1954 na stu−
diach magisterskich w Politechnice
Gdańskiej (rys. 1). W tej mierze spo−
łeczność akademicka Columbia Univer−
sity przyznała mu w r. 1979 wielce zna−
czącą Nagrodę Wielkiego Nauczyciela
(Great Teacher Award).

Co się tyczy nauki w owych latach,
badał – wspólnie ze swymi licznymi
doktorantami – szereg problemów za−
awansowanej mechaniki. W mechani−
ce ciała stałego analizował skończone
odkształcenia, pełzanie, lepkospręży−
stość, zmęczenie i procesy pękania. W
mechanice konstrukcji zajmował się

Rys. 1. Podpisy profesora Macieja Bieńka
w moim indeksie

Rys. 2. Nowojorskie mosty: Manhattan (1909)
– na pierwszym i Brooklyn (1883) – na dru−
gim planie; wg Brown D.  J.: Bridges, 1993

Rys. 3. Most Verrazano Narrows (1964)
u wejścia do portu w Nowym Jorku;  wg Brown
D. J.: Bridges, 1993
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odpowiedzią ustrojów w obszarze sprę−
żysto−plastycznym przy dużych defor−
macjach – łącznie z wyboczeniem i sta−
nami podkrytycznymi. Jego doktoranci
wielce cenili u niego dużą i intelektual−
nie wszechstronną dojrzałość i przy−
jazną bezpośredniość w stosunkach
międzyludzkich. Tutaj również mogę to
potwierdzić z własnych doświadczeń
podczas moich studiów, a także z opo−
wiadań jednego z japońskich budowni−
czych mostów – jego studenta w USA,
którego spotkałem w r. 1988 jako kie−
rownika budowy jednego z wielkich
mostów w porcie Osaka.

Wypada tu wspomnieć, że profesor
Maciej Bieniek, do swej emerytury w r.
1994, był promotorem ogółem 34 dok−
torów, w tym dwóch na Politechnice
Gdańskiej (Eugeniusz Bielewicz i Piotr
Wilde – 1958), jednego z Princeton
University, siedmiu w Univesity of So−
uthern California i dwudziestu czterech
w Columbia University. Za jego owocną
działalność, uczelnia ta uhonorowała go
w r. 1989 zaszczytnym tytułem Renwick
Professor; tytuł ten pozostał z nim na
emeryturze – jako Renwick Professor
Emeritus.

W tymże okresie działał też żywo
jako konsultant i ekspert przy ustana−
wianiu szczególnych norm projektowa−
nia konstrukcji w obszarach sprężysto−
plastycznych: TRANAL – dla ustrojów
zalegających pod ziemią, i EPSA – dla
powłok pracujących pod wodą. Wów−

czas też wykonał wiele prac dla Ame−
rykańskiego Biura Okrętownictwa
(American Bureau of Shipping), w
szczególności dotyczących konstrukcji
w morzu, takich np. jak platformy wiert−
nicze.

W ostatniej dekadzie swej pracy w
Columbia University i już na emerytu−
rze, profesor Maciej Bieniek – na proś−
bę odnośnych władz w Nowym Jorku –
zajął się sprawami oceny stanu technicz−
nego i rehabilitacji szeregu dużych mo−
stów wiszących w tym mieście. Doty−
czyło to tak znaczących mostów, jak
Brooklyn i Manhattan (rys. 2), Wil−
liamsburg, Triborough, Bronx−White−
stone, Trogs Neck, Verrazano−Narrows
(rys. 3) i George Washington (rys. 4).
W związku z tym, Amerykańskie To−
warzystwo Inżynierów Budownictwa
(American Society of Civil Engineers:
ASCE) przyznało mu w r. 1991 bardzo
cenną Nagrodę Roeblinga (Roebling
Award), a w r. 1994 – niepowszednią
godność Członka Honorowego (Hono−
raty Member). Można dodać, że John
Roebling był w USA czołowym kon−
struktorem mostów wiszących XIX w.;
m.in. zbudowal kolejowo−drogowy
most wiszący nad przepaścią Niagara
(1855) i Brooklyn Bridge (1883) –
pierwszy most wiszący Nowego Jorku.
Niestety, zagubiła mi się gdzieś odno−
śna notatka z pisma ASCE News – za−
chowała się tylko informacja o specjal−
nym obiedzie dla członków honoro−
wych ASCE, gdzie figuruje też nazwi−
sko profesora (rys. 5).

Czasy działalności profesora Macie−
ja Bieńka w Columbia University uwa−
ża się w tamtym środowisku dość po−
wszechnie, za jedne z najbardziej płod−
nych w długiej historii nauczania w tej

uczelni budownictwa (od r. 1884). Pla−
cówka, gdzie był ostatnio zatrudniony,
nosiła od r. 1961 nazwę School of En−
gineering and Applied Science; działal−
ność profesora odpowiada jak najbar−
dziej pojęciu „nauki stosowanej”.

W swoim otoczeniu był niezwykle
ceniony nie tylko za wszystko to, o
czym tu wspomniałem, ale też za swój
„zaraźliwy uśmiech”, który widać na
jego twarzy – uwieczniony na zdjęciu z
połowy lat dziewięćdziesiątych ub. wie−
ku (rys. 6).

Wrócę raz jeszcze do naukowych i
dydaktycznych osiągnięć profesora Ma−
cieja Bieńka. Jest autorem wielu bardzo
cennych publikacji, które ukazały się w
czołowych periodykach amerykańskich.
Dla mnie, największą wartość mają:

Rys. 7. Profesor Maciej Bieniek wygłaszający moją laudację (1999) – stoi pierwszy od lewej
Fot. J. Bieniek

Rys. 4. Pylon nowojorskiego mostu George
Washington (1931); wg Brown D. J.: Bridges,
1993

Rys. 5. Informacja ASCE z pisma ASCE News
7/1994 – o specjalnym obiedzie dla swych
członków honorowych
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pięknie napisany podręcznik akademic−
ki pt. „Wstęp do teorii sprężystości i
plastyczności” (1955) oraz jego rozpra−
wy „Podstawy dynamiki ciał niesprę−
żystych” (1952), „Mosty kolejowe z
betonu sprężonego” (1955) i „Oblicza−
nie mostów kolejowych jako układów
przestrzennych” (1955) – ponieważ
przypominają mi czasy moich studiów,
moją młodość.

Przez długie lata pobytu profesora w
USA, bliższego kontaktu z nim nie mie−
liśmy. Dopiero po jego przejściu w stan
spoczynku, kontakt taki się znacznie oży−
wił. W r. 1999 przybył do nas jako
uczestnik Międzynarodowej Konferen−
cji Preservation of the Engineering He−
ritage – Gdańsk Outlook 2000 i w jej
części specjalnej, poświęconej Jubile−
uszowi mego 70−lecia, wygłosił odnośną
laudację (rys. 7). Brał też czynny udział
we wszystkich pozostałych czynno−
ściach tej konferencji. W r. 2003 obecny
był w Gdańsku ponownie – tym razem z
okazji Jubileuszu 80−lecia profesora Eu−
geniusza Bielewicza (rys. 8) – pierwsze−

Rys. 8. Przed Gmachem Głównym PG podczas Jubileuszu 80−lecia  Profesora Eugeniusza
Bielewicza (2003) – stoi w 1. rzędzie, 6. od prawej (z pochyloną głową)                    Fot. J. Bieniek

go z licznego grona wypromowanych
przez niego doktorów. Był to początek
lata i panowały duże upały. W kilka dni
później podróżował sam wynajętym sa−
mochodem do dalekiego Jarosławia,
gdzie mieszkał jego brat. Po przybyciu
na miejsce poczuł się źle i musiał być
pilnie odtransportowany do szpitala –
okazało się, że przydarzył mu się ciężki
zawał serca. Po długiej kuracji wydobrzał

na tyle, że w asyście lekarza udał się w
podróż powrotną do USA. Ze względu
na nieprzyjazny nowojorski klimat, prze−
prowadził się do Atlanty w stanie Geor−
gia, gdzie żył jeszcze prawie trzy lata,
ale do pełni sił już nigdy nie powrócił.
Niech spoczywa w pokoju.

Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG

Stosunkowo liczne obecnie spotka−
nia wynalazców i racjonalizatorów,

m.in. na Targach Technicon – Innowacje
w Gdańsku, i znaczące sukcesy naukow−
ców Politechniki Gdańskiej, a także zmie−
niające się ministerialne kryteria oceny
jednostek naukowych, często inspirują do
poszukiwania najlepszych polskich wzor−
ców, również w obszarze inżynierii me−
chanicznej. Do najwybitniejszych wyna−
lazców, bez wątpienia, zaliczyć należy
Tadeusza Sendzimira (Sędzimira – do r.
1939), światowej sławy polskiego twór−
cę technologii hutniczych i konstruktora
urządzeń walcowniczych, znanego prze−
mysłowca i wielkiego patriotę.

Tadeusz Sędzimir urodził się 15 lip−
ca 1894 r. we Lwowie, jako syn wyższe−
go urzędnika administracji austriackiej
Kazimierza i Wandy z Jaskławskich.
Była to matka nieco nietypowa. Naj−
chętniej, zamiast większość czasu po−
święcać potomstwu, malowała obrazy.
Syn musiał ją jednak bardzo kochać,
skoro córce nadał później imię Vanda.

Dzieje rodu Sędzimirów sięgają m.in.
Michała Sędziwoja (1556–1636) – dy−

plomaty i metalurga współpracującego
z marszałkiem Mikołajem Wolskim,
zajmującym się pracą zakładów hutnic−
twa miedzi i żelaza (jego wielokrotnie
wydawane działo De Lapide Philoso−
phorum, znane też pod tytułem Novum
Lumen Chymicum, zostało przetłuma−
czone na wiele języków), a także po−
wstańca listopadowego Józefa Sędzimi−
ra, zdolnego inżyniera, który, aby unik−
nąć aresztowania i zsyłki, wyemigrował
do Ameryki (w Journal of the Scienti−
fic, Mechanical and Rother Improve−
ments nr 30 z roku 1857 znaleźć można
jego opis konstrukcji rury stalowej o
dużej średnicy – projektu podwodnego
tunelu komunikacyjnego łączącego
Nowy Jork z Brooklynem).

Sędzimirowie mieszkali we Lwowie
na ulicy Św. Teresy 12, blisko unickiej
katedry św. Jerzego. Tadeusz uczył się
dobrze i miał wielu kolegów, później
znane osobistości. Jeden z nich, stały
bywalec domu, to Józef Beck, później−
szy minister spraw zagranicznych. Ta−
deusz Sędzimir ukończył IV Gimna−
zjum Klasyczne we Lwowie. Jako przy−

szłego adepta techniki interesowało go
prawie wszystko. Będąc gimnazjalistą,
potrafił samodzielnie skonstruować apa−
rat fotograficzny. Fascynowała go che−
mia; kiedyś podobno podczas jednego
z eksperymentów o mało co nie podpa−
lił domowej sofy. Interesował się też
awiacją. Razem z kolegami budował ko−
lejne szybowce i usiłował wznieść się
na nich w powietrze. Wynalazczością
zaczął interesować się bardzo wcześnie.
Będąc w ósmej klasie, za pośrednic−
twem rzecznika patentowego w Wied−
niu próbował zarejestrować patent na
uchwyt pióra chroniący przed wysycha−
niem tuszu. U Kaczmarskiego, sklepi−
karza i właściciela małego warsztatu na

Tadeusz SendzimirTadeusz SendzimirTadeusz SendzimirTadeusz SendzimirTadeusz Sendzimir
Śladami wybitnego mechanika wynalazcyŚladami wybitnego mechanika wynalazcyŚladami wybitnego mechanika wynalazcyŚladami wybitnego mechanika wynalazcyŚladami wybitnego mechanika wynalazcy

Źródło: Onet.pl, Wiem Portal Wiedzy
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ul. Św. Teresy, nauczył się ślusarstwa i
kowalstwa, zaś wuj Tołłoczko, prof.
chemii nieorganicznej na Uniwersyte−
cie Jana Kazimierza, pozwalał mu po
godzinach na korzystanie z profesjonal−
nego laboratorium. W latach 1912–1914
studiował na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Lwowskiej. Wybuch woj−
ny uniemożliwił mu ukończenie stu−
diów. Władał greką, łaciną, francuskim
i niemieckim; studiowanie traktował po−
ważnie – koledzy wymyślili Tadeuszo−
wi przydomek „senator”. W przekona−
niach politycznych skłaniał się ku en−
decji, fascynowały go patriotyzm i ta−
lent polityczny Piłsudskiego. Nigdy nie
uprawiał polityki, przez całe życie był
nonkonformistą.

Po zamknięciu uczelni przez carskie
władze okupacyjne pracował jako me−
chanik w warsztacie samochodowym,
wraz z którym w czerwcu 1915 r. został
ewakuowany do Kijowa. Pracował też
w Rosyjsko−Amerykańskiej Izbie Han−
dlowej (uniknął wcielenia do armii au−
striackiej), by pod koniec wojny, w cza−
sie rewolucji w Rosji, dotrzeć z pasz−
portem austriackim na Daleki Wschód,
przez Ural, Irkuck i Japonię do Szangha−
ju. W roku 1918 założył tam pierwszą
w Chinach fabrykę drutu, śrub, nakrę−
tek i gwoździ (Sędzimir Mechanical
Works), korzystając z kredytu oddziału
Banku Rosyjsko−Amerykańskiego. Jego
prezes Władysław Jezierski i współpra−
cujący z nim Zygmunt Jastrzębski (póź−
niejszy minister II RP) postanowili wes−
przeć młodego rodaka. W krótkim cza−
sie mógł już zatrudnić ponad 150 robot−

ników i osiągać coraz większe obroty.
Pobyt w Chinach zaowocował udosko−
naleniem i zintensyfikowaniem metody
cynkowania blach. Wcześniej obróbka
ta polegała na trawieniu powierzchni
elementów stalowych kwasem lub za−
sadą, a następnie zanurzeniu ich w roz−
topionym cynku. Uczestniczący w tych
pracach robotnicy szybko tracili zdro−
wie, a proces technologiczny był kosz−
towny i czasochłonny. Sędzimir wpadł
na pomysł, żeby stalową powierzchnię
czyścić i spowodować, aby była poro−
wata, w inny sposób. Wykorzystał do
tego celu zjawisko żarzenia się metalu
po umieszczeniu go w atmosferze wo−
doru. Gwałtownie schłodzona stal, za−
nurzona w roztopionym cynku, dobrze
łączyła się z tą osłoną. Ocynkowanie bla−
chy (metodą nazwaną później galwa−
niczną) było więc procesem szybszym,
tańszym i bezpieczniejszym. W czasie
wolnym, intensywnie studiował litera−
turę, szczególnie interesowały go prace
nad technologią przeróbki materiałów w
atmosferze wodoru. Tam też dokonał
pierwszych wynalazków, które zmieni−
ły wiele procesów metalurgicznych.
Opracował m.in. nowy typ maszyny do
walcowania blach na zimno w sposób
ciągły, aż do uzyskania żądanych wy−
miarów i tolerancji grubości.

W 1929 r., w okresie dekoniunktury,
po likwidacji firmy w Szanghaju, udał
się do USA z nadzieją szerokiego roz−
powszechnienia swoich pomysłów. Cel
ten jednak się nie powiódł i w 1930 r.
przyjechał do Polski. W latach 1931–32
uruchomił w Kostuchnie koło Katowic

pierwszą w świecie przemysłową linię
technologiczną ciągłego wytwarzania i
cynkowania blach ze stali niskowęglo−
wych. Już w pierwszym okresie walcar−
ka (Z−Mill) produkowała 400 ton blach
w miesiącu. Nową blachą można było
pokryć m.in. dachy krakowskich Sukien−
nic. Ciągle ulepszane walcowanie blach,
z jednoczesnym rozciąganiem, tuż przed
wybuchem II wojny światowej osiągnę−
ło miesięczną wydajność tysiąca ton, zaś
walcarka pracowała w Hucie Pokój w
Nowym Bytomiu od 1932 do 1962 r. Pro−
totyp jej wykonano w Niemczech, w zna−
nych zakładach Schmidta. Wysokiej ja−
kości cynkowana blacha według pomy−
słu Sędzimira bardzo szybko znalazła od−
biorców i stała się powszechnie znana,
zaś technologie wykupione zostały do
wielu krajów.

W 1935 r. Sędzimir przeniósł się do
Paryża, gdzie spotkał pułkownika Sol−
borga i podpisał umowę z amerykań−
skim koncernem Armco Steel z Middle−
town (Ohio) oraz założył biuro kon−
strukcyjne Armzen. W rok później uru−
chomił w Ameryce pierwszą linię gal−
wanizacyjną w zakładach Armco w
Butler (Pensylwania), zaś zimą 1935 r.
– pierwszą walcownię blach. Wiosną
1939 r. przeniósł swoje biuro do USA,
zamieszkał w Middletown i zmienił pi−
sownię nazwiska na przystępniejszą dla
Amerykanów. Tam też, w tym samym
roku, oddano do produkcji pierwszą
walcarkę Z−Mill. W roku 1942 powsta−

Pierwsza walcarka Sędzimira, uruchomiona w 1932 roku w Polsce; źródło: www.sendzimir.com,
Quality development in the production of strip products

Walcarka Sendzimira ZR 21−55 z połowy lat
60. XX w.; źródło: www.sendzimir.com, Qu−
ality development in the production of strip
products
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je walcownia Sendzimira do produkcji
stali krzemowej do radarów. W 1945 r.
przeniósł się do Waterbury (Connecti−
cut), jakieś 100 km na północny wschód
od Nowego Jorku, by w 1946 r. przyjąć
amerykańskie obywatelstwo.

Kolejnym, trzecim doniosłym wyna−
lazkiem T. Sendzimira była walcarka pla−
netarna, nazwana tak od heliocentrycz−
nego układu stosunkowo małych walców
roboczych, poruszających się po obwo−
dzie dużych walców oporowych.
Pierwszą z nich uruchomiono w Chica−
go w r. 1945. Nad tym pomysłem praco−
wał w okresie II wojny światowej. Wal−
carki te umożliwiają walcowanie bardzo
cienkich taśm, również ze stali stopo−
wych, i znalazły wykorzystanie w przo−
dującym przemyśle hutniczym w Anglii
(1953), Japonii (1956), Kanadzie (1966)
i Szwecji (1986). Właśnie w Aresta w
Szwecji instaluje walcarkę do najszer−
szych blach na świecie ze stali kwaso−
odpornej, otrzymując nagrodę prezesa
AISE za wybitne zasługi dla przemysłu
stalowniczego. Obecnie, w różnych miej−
scach globu, ponad 90 procent blach pro−
dukowanych ze stali nierdzewnej wytwa−
rza się na walcarkach Sendzimira, tj. 600
milionów ton wyrobów metalowych.
Walcarka do ciągłego walcowania bla−
chy, pomysłu Sendzimira, pozwalała na
zmniejszenie jej grubości z 6 mm do 0,1
mm. Opracował także technologię cią−
głego odlewania stali z jednoczesnym
walcowaniem na gorąco.

W 1956 r. rozwiązał biuro Armzen i
założył firmę T. Sendzimir, Inc., z sie−
dzibą w Waterbury, zostając jej preze−
sem generalnym. Firma szybko się roz−
wijała, utworzono jej przedstawiciel−
stwa w Paryżu, Londynie i Tokio oraz
agencję w Sztokholmie, a następnie

rozszerzono działalność na Europę
Wschodnią, Indie, Pakistan, Malezję,
Singapur, Indonezję, Nową Zelandię,
Nigerię, kraje arabskie i Meksyk. Z cza−
sem przedstawicielstwa przekształciły
się w spółki. W roku 1971 uruchomio−
no pierwszą walcarkę kroczącą, w r.
1972 wprowadzono do produkcji wal−
carkę Z−Trol, zaś w rok później – mini−
hutę do wyrobów płaskich. W 1974 r.
utworzono związek wcześniejszych
spółek pod nazwą Sendzimir Engine−
ering Corp. (Sencor), z siedzibą w Wa−
terbury. W r. 1979 powstaje pierwsza
w USA walcarka Z−High Tandem. W
latach siedemdziesiątych ubiegłego wie−
ku Tadeusz Sendzimir przekazał kie−
rownictwo firmy synowi Michałowi,
lecz nadal pracował twórczo. Pod ko−
niec jego życia w 35 krajach procowało
ponad 400 różnych typów walcarek ze
znakiem firmowym przedstawiającym
wstęgę blachy w kształcie litery S mię−
dzy walcami. Także w Polsce, w No−
wej Hucie, produkowano ponad 6 mln
ton blachy ocynkowanej rocznie wg
opracowanego przez Sendzimira proce−
su galwanicznego. Jego wynalazki uzy−
skały 73 patenty w kilkunastu krajach
świata.

Tadeusz Sendzimir zawsze podkre−
ślał swoją narodowość. Wspierał finan−
sowo Fundację Kościuszkowską, od 17
października 1964 był członkiem jej
Rady Powierniczej. Założył wraz z żoną
Fundację Sendzimira, której celem było
finansowanie pobytu polskich naukow−
ców w USA, oraz młodzieży polonijnej
i Polaków – w kraju. Od 1974 r. kilku−
nastu młodych pracowników z AGH w
Krakowie i Instytutu Metalurgii Żelaza
w Gliwicach odbyło długoterminowe
staże naukowe w USA, w ramach sty−
pendiów z dotacji Sendzimira. Funda−
cja nieustannie rozszerza zakres swojej
działalności w Polsce. Obok letniego
kursu Challenges of Sustainable Deve−
lopment ‘ChoSD’, organizowane są
również warsztaty, stanowiące rozsze−
rzenie tematyki zrównoważonego roz−
woju oraz dotyczące zwiększenia świa−
domości ekologicznej społeczeństwa
(przy współudziale University of Flori−
da w Gainesville, AGH i Fundacji Part−
nerstwo dla Środowiska). Fundacja Sen−
dzimira jest partnerem w projektach
europejskich, organizuje konkurs ma−
łych grantów i wiele innych przedsię−
wzięć (patrz: http://www.sendzi−
mir.org.pl).

Był dwukrotnie żonaty, od 1922 r. z
Rosjanką Barbarą Alferieff (której
oświadczył się już podczas pierwszego
spotkania); po rozwodzie (w r. 1942) za−
warł drugie małżeństwo z Francuzką Ber−
the Madeleine Bernode (1945). Z pierw−
szego związku miał syna Michała (ur. 21
listopada 1924 r. w Szanghaju) – również
inżyniera, zaś z drugiego małżeństwa trój−
kę dzieci: Stanisława – artystę śpiewaka
(w Paryżu), Jana Piotra – ekologa (w Ga−
inesville na Florydzie) i Wandę – dzien−
nikarkę (w Cambridge pod Bostonem).

Tadeusz Sendzimir wyróżniony zo−
stał doktoratami honoris causa przez Al−
liance College w Cambridge Springs,
AGH w Krakowie (1973) i Akademię
Górniczą w Leoben w Austrii (1980).
W 1949 r. Amerykański Instytut Cyn−
ku przyznał mu odznaczenie za funda−
mentalne osiągnięcia w technice cynko−
wania. Był też odznaczony Złotym Me−
dalem im. Bublicka na konferencji w Pa−
ryżu (czerwiec 1964), Złotym Medalem
im. Bessemera przez Brytyjski Instytut
Żelaza i Stali wraz z upamiętnieniem
jego nazwiska na tablicy w murze lon−
dyńskiej siedziby ISI (1965) i Złotym
Medalem im. Brinella przez Królewską
Akademię Nauk Technicznych w Sztok−
holmie (1973). Odznaczony był m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi (nadanym

Siedziba Sendzimir Japan, Ltd. (SEJAL); źró−
dło: www.sendzimir.com

Logo Fundacji

Michael G. Sendzimir;
źródło: www.sendzimir.com
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przez prezydenta Ignacego Mościckie−
go – 1938 r.), Krzyżem Oficerskim Or−
deru Odrodzenia Polski (1973) i Ko−
mandorią Zasługi PRL (1983). W poło−
wie listopada 1983 r. zorganizowano w
AGH w Krakowie, w 50. rocznicę jego
działalności twórczej, okolicznościowe
sympozjum naukowe. Zmarł 1 września
1989 r., dokładnie w 50 lat po wybuchu
wojny, w swej letniej rezydencji w miej−
scowości Jupiter na północ od Palm Be−
ach na Florydzie. Pochowany został w
Bethlehem pod Waterbury w trumnie
wykonanej z ocynkowanej blachy – ści−
śle według jego technologii.

4 maja 1990 r., na wniosek załogi,
Kombinatowi Metalurgicznemu w No−
wej Hucie zmieniono nazwę na Huta im.
T. Sendzimira. W cztery lata później, w
setną rocznicę urodzin, zorganizowano
okolicznościowa sesję i odsłonięto w
gmachu głównym Huty tablicę pamiąt−
kową z rzeźbioną podobizną wybitnego
wynalazcy, najwybitniejszego metalur−
ga XX wieku. W uroczystościach uczest−
niczył syn, Michał Sendzimir, który, jak
się okazało, odziedziczył zdolności po
ojcu. Poparł to gruntownym wykształce−
niem w Manlius School pod Syracuse
(New York), a następnie na nowojorskim
Columbia University. Zanim rozpoczął

Honorowy Medal SPWiR im. Tadeusza
Sendzimira                                      Fot. autor

pracę w założonej przez ojca firmie,
przez trzy lata jako żołnierz armii USA
brał udział w walkach II wojny świato−
wej. Służbę ukończył w stopniu podpo−
rucznika. Mimo iż sam był twórcą 20
patentów, zawsze przede wszystkim pro−
mował dorobek ojca. Wygłaszając wy−
kłady poświęcone ideom Tadeusza Sen−
dzimira, rozpowszechniał nowoczesne
metody wyrobu stali najwyższej jakości,
techniki walcowania na zimno i gorąco
oraz metody cynkowania i cynowania
blach. Propagując pomysły ojca i swoje,
przemierzył sześć kontynentów. Micha−
el G. Sendzimir stał się światowym au−
torytetem w dziedzinie wytwarzania stali
nierdzewnej. Jest członkiem zasłużonych
instytucji Polonii w USA, jak Fundacji
Kościuszkowskiej czy Polskiego Insty−
tutu Naukowego w Nowym Jorku.
Udziela się także o organizacjach chary−
tatywnych i kulturalnych w Waterbury.

W maju 1999 r., w 10−lecie swojej
działalności, Krajowa Rada Stowarzy−
szenia Polskich Wynalazców i Racjo−
nalizatorów ustanowiła Honorowy Me−
dal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.
Laureatami tego prestiżowego wyróż−
nienia zostali m.in. profesorowie Poli−
techniki Gdańskiej: Jerzy Doerffer,
Andrzej Czyżewski, Włodzimierz Wal−
czak i Adam Barylski (członek Kapitu−
ły Medalu). Na jednym ze spotkań Ka−
walerów Medalu miałem przyjemność
poznać syna i wnuka Tadeusza Sendzi−
mira, którzy z powodzeniem kontynu−
ują dzieło ojca. Ogromnie cieszy ich na−
sza coraz lepsza aktywność wynalazcza.

Tadeusz Sendzimir był człowiekiem
niezwykłym, o szczególnych cechach
charakteru, obrazem powiązań talentu,
silnej woli i szczerego, dyskretnie eks−
ponowanego patriotyzmu – o wielkiej
życzliwości wobec ludzi. To wszystko,
nie będąc jeszcze światowego formatu
wynalazcą, wyniósł z rodzinnego domu,
z miasta Lwowa. Kiedy pod koniec
życia miał okazję odwiedzić rodzinne
strony, obecny lokator zgodził się wpu−
ścić Tadeusza Sendzimira na krótką
wizytę sentymentalną. Na ścianie szyb−
ko rozpoznał obraz namalowany przez
matkę, ale nic nie powiedział, nie po−
prosił o zwrot tej szczególnej pamiątki.

Wraz ze zbliżającą się 20. rocznicą
śmierci jednego z najwybitniejszych
polskich mechaników, z sentymentem
i uznaniem warto wspomnieć jego twór−
cze i burzliwe życie, z uzasadnioną
dumą rodaka spojrzeć na niedoścignio−

ne dokonania innowacyjne dr. h. c. mult.
Tadeusza Sendzimira, o którym pisano:
„od żelaza oddalił rdzę, a metale uczy−
nił sobie posłusznymi”.

Adam Barylski
Wydział Mechaniczny
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Enrico Fermi miał zaledwie 25 lat,
gdy został profesorem zwyczajnym

fizyki. Tak błyskawiczna kariera, połą−
czona z objęciem nowej katedry na Uni−
wersytecie Rzymskim, nie podobała się
środowisku włoskich naukowców. Nie
uznawało ono wielkości młodego uczo−
nego i nie brało pod uwagę faktu, że Fer−
mi był prawdopodobnie jedynym wło−
skim uczonym, który rozumiał współ−
czesną fizykę. We Włoszech do 1928
roku nie było odpowiedniego podręcz−
nika dla studentów, z którego mogliby
zapoznać się z najnowszymi osiągnięcia−
mi, a zwłaszcza z teorią kwantów, szcze−

gólnie go interesująca (Wolfgang Pauli
nazywał Fermiego „inżynierem kwanto−
wym”).

Fermi zgromadził wokół siebie zdol−
nych młodych ludzi (niewiele od niego
starszych), których studiami osobiście
kierował. Był dla nich autorytetem za−
równo jako teoretyk, jak i eksperymen−
tator w różnych dziedzinach fizyki.
Łączyła ich nie tylko nauka, ale również
wspólne wspinaczki górskie. To właśnie
w górach poznał swój przyszły zespół
współpracowników, do których należeli
studenci Emilio Segré, Giovanni Enriqu−
es i Franco Rasetti. Gdy zapanowała

moda na nadawanie przydomków, wśród
przyjaciól zaczęto Fermiego nazywać
papieżem – z powodu ogromnej wiedzy
i nieomylności, Resettiego kardynałem
wikariuszem, a Segrégo – prefektem bi−
bliotek.

Fizyką zainteresował się młody En−
rico już w liceum. Nad jego edukacją
w tym zakresie czuwał przyjaciel ojca,
który podsuwał mu książki z zakresu al−
gebry, trygonometrii, geometrii anali−
tycznej, rachunku różniczkowego i me−
chaniki teoretycznej. Przypuszcza się,
że śmierć starszego brata, z którym En−
rico bardzo był związany, i nagłe osa−
motnienie skierowały chłopca w stro−
nę nauki. Któregoś dnia na straganie,
nieopodal pomnika Giordano Bruno,
znalazł dwutomową książkę fizyka z za−
konu jezuitów, Elementorum phisicae
mathematicae, którą gruntownie prze−
studiował, o czym świadczą uwagi na
marginesach, poprawki i powkładane
między kartki odręczne notatki. Egza−
minator Scuola Normale uznał go za
niezwykle zdolnego ucznia i przepo−
wiedział, że w przyszłości zostanie
wielkim uczonym. Swoją opinię oparł
na bardzo wysokiej ocenie pracy, którą
siedemnastoletni uczeń napisał na kon−
kurs, a która dotyczyła charakterystyki
dźwięku, i uznał, że równanie różnicz−
kowe cząstkowe drgającego pręta, któ−
re Fermi rozwiązał za pomocą analizy
Fouriera, sprawia, że mogłaby to być
praca doktorska.

Uzyskane stypendium na staż zagra−
niczny pozwoliło Fermiemu na wyjazd
do Getyngi, gdzie wybrał studia pod kie−
runkiem Maksa Borna. Poznał tam Wol−
fganga Pauliego, Wernera Heisenberga i
Pascuala Jordana. Ponieważ pobyt w Ge−
tyndze odczuł jako niepowodzenie (uwa−
żał, że nikt go tam nie docenił), przeniósł

Złote rybki i spowolnione neutronyZłote rybki i spowolnione neutronyZłote rybki i spowolnione neutronyZłote rybki i spowolnione neutronyZłote rybki i spowolnione neutrony

Maria Skłodowska−Curie
·····  Wielkie odkrycie nie wyskakuje z mózgu naukowca

gotowe niczym Minerwa w pełnej zbroi z głowy Jupitera;
jest raczej owocem narastania wyników pracy wstępnej.

Enrico Fermi
·····  Namiętnie studiowałem matematykę, ponieważ uważałem,

że jest niezbędna w studiowaniu fizyki, której wyłącznie chcę się poświęcić.
Przeczytałem wszystkie najlepsze książki z fizyki.

·····  W 1940 roku Enrico Fermi pojechał do Berkeley wygłosić wykład i z ciekawości
poszedł na seminarium, które jeden ze studentów Oppenheimera prowadził w stylu
swego mistrza. Fermi żartował później: „Skostniałem i zestarzałem się.  Nie moglem
pojąć tej uczonej teorii, którą przedstawiali uczniowie Oppenheimera.  Poszedłem na
ich seminarium i byłem przybity tym, że nic nie zrozumialem. Ale pocieszyło mnie
ostatnie zdanie, a mianowicie: «i to jest teoria rozpadu beta Fermiego»” (E. Segré).

Enrico Fermi. 100 uczonych, odkrywców
i wynalazców, którzy zmienili świat.
Świat Książki 2006

Uczestnicy niedzielnej wyprawy w góry; od lewej stoją: Emilio Segré, Enrico Fermi, Hans
Bethe, H. H. Staub, Victor Weisskopf; siedzą: Erika Staub, Elfriede Segré.
Emilio Segré. Jak powstała bomba atomowa. Prószyński i S−ka 2000
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się do Lejdy i tam uzupełnił swoją edu−
kację.

Fermi nie lubił skomplikowanych teo−
rii i starał się ich unikać. Preferował kon−
kretne zagadnienia, które można było
sprawdzić doświadczalnie. Hans Bethe
mówił o „oświecającej prostocie” Fer−
miego, a Robert Oppenheimer o zamiło−
waniu do klarowności i braku godzenia
się na niejasności. Taki stosunek do
wszystkiego powodował, że Fermi nigdy
nie miał czasu wolnego. Wszystko usi−
łował wokół siebie policzyć, np. szyb−
kość lotu ptaka, odległość od łańcucha
gór, wysokość drzewa. Laura Fermi,
żona Enrica, i znakomity jego biograf
(obok Emilia Segrégo), wspomina o wro−
dzonym zamiłowaniu do klasyfikacji
wszystkiego („słyszałam, jak «szerego−
wał ludzi» zależnie od ich wzrostu, wy−
glądu, zamożności lub nawet seksapilu”).

Jako kierownik katedry postanowił
wyjść poza granice znanej fizyki i zająć
się badaniem jądra atomu, które w tym
czasie usiłowano opisać w ramach me−
chaniki kwantowej. Znalazł możnego
protektora, dzięki któremu otrzymywał
rocznie 2 tysiące dolarów (10 razy wię−
cej niż wydziały fizyki innych włoskich
uczelni), dysponował dobrą komorą
mgłową i łatwo dostępnym źródłem radu.
Jego wiedza i umiejętności spowodowa−
ły, że Pauli i Heisenberg zaliczyli Fer−
miego do grona swych przyjaciół.

Gdy odkryto neutron, Fermi zajął się
fizyką jądrową. Zainspirowany badania−
mi Irene i Frédérika Joliot−Curie, którzy

ogłosili, że można uzyskiwać sztuczne
izotopy promieniotwórcze, bombardując
pierwiastki strumieniem cząstek alfa,
przystąpił do bombardowania jąder ato−
mów neutronami, które uznał za bardziej
nadające się do tego celu, gdyż jako elek−
trycznie obojętne cząstki mogą łatwiej
wnikać w jądro. Robił to bardzo meto−
dycznie, bombardując strumieniem elek−
tronów wszystkie po kolei pierwiastki.
Okazało się, że spośród 60 przebadanych
pierwiastków w 40 udało mu się wzbu−
dzić sztuczną promieniotwórczość, reszta
wykazywała zero reakcji na bombardo−
wanie. Aktywowane pierwiastki emito−
wały promienie beta i przeważnie prze−
mieniały się w atomy następnego z kolei
pierwiastka. Inaczej zachował się uran.
Jest to najcięższy – ostatni w okresowym
układzie –  pierwiastek, którego atom
składa się z 92 protonów i 146 neutro−
nów, czyli masa atomowa wynosi 238.
Fermi uważał, że wstrzelenie w jądro do−
datkowego neutronu spowoduje powsta−
nie izotopu o masie atomowej 239, a po
rozpadzie i wysłaniu promieni beta, po−
wstanie nowy pierwiastek o liczbie ato−
mowej 93, którego nie ma na ziemi. Wy−
wołało to ogromne poruszenie w zespo−
le. Włoscy naukowcy sądzili, że powstał
transuranowiec o l.a. 93.

Nie wiedzieli, co znacznie później
udowodnił zespół Hahna, że uran rozsz−
czepił się na bar i krypton.

W czasie wykonywania doświadczeń
fizycy zaobserwowali intrygujące zjawi−
sko. Okazało się, że na drewnianym sto−
le napromieniowywane srebro wykazu−
je większą aktywność niż na marmuro−
wym. Fermi postanowił przetestować
dziwne zjawisko, wstawiając filtr mię−
dzy źródło neutronów a tarczę ze sre−
brem. Początkowo miał to być filtr oło−
wiowy, ale pod wpływem impulsu Fer−
mi zamienił go na filtr parafinowy. I wte−
dy stała się rzecz przedziwna – elektro−
ny, które przeszły przez parafinę, zwięk−
szyły prędkość wywołanych reakcji ją−
drowych. Ponieważ stało się to przed
przerwą obiadową, uczony poszedł, jak
to robił codziennie, do domu, by tam w
czasie spożywania posiłku powiązać
wszystko w jedną całość i stworzyć
nową, bardzo ważną gałąź doświadczal−
nej fizyki jądrowej.

Fermi wykazał, że działająca jak „mo−
derator” (jest to określenie fizyków re−
aktorowych) parafina, która jest węglo−
wodorem, spowalnia neutrony, które
uderzając w jądra węgla i wodoru, tracą

energię. Zaskakujące było to, że powol−
ne elektrony są skuteczniejsze w zderze−
niach niż szybkie. Fermi udowodnił póź−
niej, że wynika to z kwantowej teorii ta−
kich zderzeń.

W trzy lata później Otto Hahn, Fritz
Strassmann, Ida Meitner i Otto Frisch,
przeprowadzając doświadczenia z bom−
bardowaniem powolnymi elektronami
tarczy z uranu, odkryli zjawisko rozsz−
czepienia jądra. I to oni uznani zostali za
odkrywców tego zjawiska.

Wcześniej chemiczka Ida Noddack pi−
sała o podziale jądra na kilka fragmen−
tów, informując o tym. m. in. Fermiego i
jego zespół, ale nikt nie potraktował jej
poważnie. Otto Hahn przyznał później,
że uważał wówczas, iż poparcie tej hi−
potezy, jako absurdalnej, podważyłoby
jego reputację naukowca.

Odkrycie rozszczepienia zawaliło mi−
sternie zbudowany gmach transuranow−
ców. Otto Hahn określił wszystkie prace
związane z teorią transuranowców scho−
dzeniem nauki na manowce. Natomiast
Enrico Fermi nigdy nie skrytykował
swoich działań, za które otrzymał Nagro−
dę Nobla. Wprawdzie pierwiastki 93–97
okazały się fragmentami jąder powsta−
jącymi przy rozszczepianiu, czyli pier−
wiastkami o średniej masie atomowej,
jednak wytworzenie kilkudziesięciu no−
wych izotopów i doprowadzenie do dal−
szego ich rozpadu oraz odkrycie roli po−
wolnych neutronów było zasługą, której
nikt nie mógł podważyć.

Nigdy też nie przejmował się tym, że
nie on odkrył rozszczepienie. Miał świa−
domość, że gdyby nie ochraniał detekto−

W Los Alamos oznaczono doświadczalnie
masy krytyczne U235 i Pu239. Jak powstała
bomba atomowa. Prószyński i S−ka 2000

W 1943 roku na północ od Santa Fe, w No−
wym Meksyku, na zalesionym płaskowzgórzu
Los Alamos, na wysokości 2160 metrów zało−
żono tajne laboratorium. Zgromadzeni tam
uczeni i inżynierowie zaprojektowali i zbudo−
wali pierwsze bomby atomowe. Korpus Inży−
nieryjny Wojsk Lądowych zbudował dla pra−
cowników czterorodzinne domki. W jednym z
nich mieszkał Enrico Fermi z rodziną. Jak po−
wstała bomba atomowa. Prószyński i S−ka 2000
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rów przed szkodliwym promieniowa−
niem, używając do tego celu folii alumi−
niowej, zaobserwowałby bardzo silne
impulsy, będące konsekwencją rozszcze−
pienia uranu. Ponieważ czas połowicz−
nego rozpadu naturalnego uranu wynosi
około 4,5 miliarda lat, dlatego emitowa−
ne cząstki alfa mają stosunkowo małą
energię, tak małą, że zatrzymała je alu−
miniowa folia. Nikomu nie przyszło do
głowy, że przesłona może zatrzymać inne
produkty reakcji – poza promieniowa−
niem alfa, beta i gamma, jedynymi zna−
nymi w 1935 roku.

Cały rzymski zespół Fermiego bardzo
zaangażowany był w prace związane z
napromieniowywaniem preparatów.
Laura Fermi wspomina w swoich dzien−
nikach męża biegającego wraz z przyja−
ciółmi po sklepach i aptekach w poszu−
kiwaniu potrzebnych chemikaliów oraz
buszującego po zakurzonych regałach
instytutu.

Segré natomiast opisuje w swojej au−
tobiografii organizację pracy podczas na−
promieniowywania poszczególnych
pierwiastków. Na jednym końcu koryta−
rza instytutu dokonywano napromienio−
wania, potem sprintem pokonywano go,
by na drugim końcu sprawdzić wynik
licznikiem Geigera, bardzo prymityw−
nym, zmontowanym z uszczelnionych
aluminiowych rurek (przygotowanych z
pozbawionych dna pojemników na lekar−
stwa) i wypełnionych gazem. Ponieważ
Fermi nie lubił przegrywać, dlatego
chwalił się, że był najlepszym biega−
czem. Bieg korytarzem wymuszony był
bardzo krótkim czasem połowicznego
rozpadu pierwiastków, trwającym nieraz
kilka sekund.

Gdy odkryto spowolnienie strumienia
neutronów, przechodzących przez para−
finę, czyli węglowodór, Fermi zapropo−
nował sprawdzenie, jak zachowa się sre−
bro w wodzie, która również zawiera wo−
dór. W zasięgu ręki był staw pełen zło−
tych rybek. Panowie podwinęli zatem no−
gawki i brodzili wśród pływających
ławic, zanurzając w wodzie aparaturę po−
miarową. Okazało się, że wyniki były
prawie takie same jak przy parafinie.

Enrico Fermi początkowo pracował
sam. Sam przeprowadzał dużą część do−
świadczeń z pierwiastkami i neutronami,
sam wszystko obliczał. W pamięci
współpracowników utkwił widok uczo−
nego, niskiego, muskularnego, smagłe−
go, z czarnymi włosami, wąskim nosem
i szaroniebieskimi oczami, śmiejącego

się z byle powodu, posługującego się
zawsze własnym, wypróbowanym, 15−
centymetrowym suwakiem logarytmicz−
nym, kieszonkowym kalkulatorem z
tamtych lat, na którym nieustannie
sprawdzał poprawność wyliczeń (rów−
nież w wiele lat później w Los Alamos).

W oczach kolegów i przyjaciół był
człowiekiem rzetelnym, znakomitym
eksperymentatorem, który niezwykle ja−
sno definiował problemy wymagające
wyjaśnienia.

Jako dziecko był chorowity, dlatego
rodzice zabrali go od mamki, u której
przebywał dwa i pół roku roku. Jego oj−
ciec był Gapo divisione w zarządzie ko−
lei, co odpowiadało wojskowej randze
generała brygady. Enrico ożenił się z
Laurą Capon, Żydówką, córką oficera
włoskiej marynarki wojennej. Zauważo−
no, że po ślubie przytył, prowadząc bar−
dzo uregulowany tryb życia: kilka godzin
pracował w domu, do pracy przychodził
o dziewiątej, pracował do dwunastej trzy−
dzieści, na obiad wracał do domu, od
czwartej do ósmej wieczorem znowu był
w instytucie, po czym wracał do domu
na kolację.

Gdy w połowie lat trzydziestych Wło−
chy zaczęły demostrować swą faszy−
stowską potęgę, zintensyfikował pracę,
traktując fizykę jak narkozę, która po−
zwalała zapomnieć o coraz bardziej po−
nurej rzeczywistości.

Gdy latem prowadził wykłady w Ann
Arbor w Stanach Zjednoczonych, poznał

amerykański poziom techniki i mnóstwo
urządzeń ułatwiających życie, dobrze
wyposażone laboratoria i życzliwość, z
jaką przyjmowano go w tamtejszych krę−
gach fizyków. A potem wrócił do kraju,
gdzie rządził Mussolini. Powiedział
wówczas do Segrégo, że Włochy mogły−
by się uratować tylko wtedy, gdyby
„Mussolini zwariował i czołgał się na
czworakach”. Wkrótce Duce ogłosił, że
„Żydzi nie należą do rasy wloskiej” i dla−
tego pozbawia ich praw obywatelskich
oraz odbiera paszporty. Dla rodziny Fer−
mich było to sygnałem, że powinni wy−
jechać. Paszporty żydowskie oznakowa−
no już wcześniej, ale dzięki staraniom
Fermiego paszport jego żony był czysty.
Fermi wysłał do czterech uniwersytetów
amerykańskich prośbę o zatrudnienie, na
co otrzymał pięć zaproszeń. W tajemni−
cy przyjął profesurę na Uniwersytecie
Columbia. Jako obywatel włoski wy−
jeżdżający na stałe mógł wywieźć tylko
50 dolarów, dlatego, nie chcąc być zde−
maskowanym, nie sprzedał wyposażenia
domu i nie podjął oszczędności. Od Niel−
sa Bohra dowiedział się, że jest kandy−
datem do Nagrody Nobla. Gdy mu ją
przyznano, mógł spokojnie opuścić wraz
z rodziną Włochy, nie martwiąc się o
sprawy finansowe.

W Nowym Jorku początkowo miesz−
kał w hotelu naprzeciw Uniwersytetu Co−
lumbia, później przeniósł się na Manhat−
tan, by w końcu zamieszkać w Leonii,
mieście klasy średniej. Jeden z jego ów−

Pokój bombardowań w Wydziale Magnetyzmu Ziemskiego w Waszyngtonie po demonstracji
rozszczepienia jądra, przeprowadzonej tam nocą 28 stycznia 1939 roku. Od lewej: Robert Me−
yer, Merle Tuve, Enrico Fermi, Richard Roberts, Leon Rosenfeld, Erik Bohr, Niels Bohr, Gre−
gory Breit, John Fleming. Jak powstała bomba atomowa. Prószyński i S−ka 2000
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czesnych sąsiadów wspomina, że był tak
szczęśliwy, iż beztrosko pozwolił, by
jego posesję – zamiast trawy i roślin
ogrodowych – zarastała dzika trawa,
zwana palusznikiem krwawym. Świado−
mie amerykanizował się, czytając komik−
sy i przyswajając współczesne obyczaje
amerykańskie. Ze strachu przed zamro−
żeniem konta (gdy Ameryka przystąpiła
do wojny, jako Włosi byli obywatelami
wrogiego państwa) wspólnie z Laurą za−
kopał pod betonową posadzką w piwni−
cy na węgiel ołowianą rurę, w której
schował pieniądze pochodzące z Nagro−
dy Nobla. Po przeniesieniu się Fermie−
go do Chicago, Laura wykopała ukryty
skarb i pojechała w ślad za mężem.

Gdy w 1944 roku Enrico Fermi wraz
z rodziną przeprowadził się do Los Ala−
mos, gdzie kierował nową jednostką,
Wydziałem F, odmówił zamieszkania w
bardziej komfortowych warunkach,
uważając je za snobistyczne. Na odlu−
dziu, w izolacji od świata, pod ścisłą
kontrolą służb specjalnych (które mia−
ły szczególną przyjemność nadzorowa−
nia „gromady nieobliczalnych waria−
tów”, jak z sarkazmem określił Leslie
Richard Groves, oficer wojsk lądowych
Stanów Zjednoczonych, naukowców
wysokiej rangi, jak Bethe, Fermi,
Franck, Lawrence, Nier, Oppenheimer,
Seaborg, Szilard, Teller, Urey, Wigner,
Frisch, Peierls,  Bohr), uczestniczyli w
życiu zamkniętej społeczności: bywali
na dużych i hucznych przyjęciach w do−
mach i pod gołym niebem, chodzili na
wycieczki, tańczyli (w czasie jednego z
tanecznych spotkań Fermi przez pewien
czas siedział nieruchomo i przyglądał
się tańczącym, po czym poprosił wodzi−
rejkę o taniec w pierwszej parze; póź−
niej kobieta opowiadała, że ani razu nie
pomylił kroku, ponieważ „tańczył
głową, a nie nogami”). Fermi wraz z
innymi wędrował po górach (dotarł na
Lake Peak – na wysokość 3800 npm).
Chętnie również wędkował „i wymyślał
różne teorie na temat zachowania ryb.
Fermi upierał się przy łowieniu pstrą−
gów na robaki, twierdząc, że skazanym
stworzeniom należy się przyzwoity
ostatni posiłek, a nie tradycyjnie suche
muchy”.

Zanim Enrico Fermi trafił do Los Ala−
mos, zbudowal pierwszy stos atomowy,
pracując na Uniwersytecie Columbia. Po
otrzymaniu od Nielsa Bohra informacji,
że europejskie doświadczenia wykazały,
iż jądra uranu oddają dwa neutrony, z

których każdy powoduje rozszczepienie
kolejnego jądra, co prawdopodobnie wy−
woła reakcję łańcuchową wyzwalającą
ogromną ilość energii, Fermi, jeden z
czołowych fizyków atomowych na świe−
cie, stwierdził, że prawdziwość założe−
nia można było sprawdzić jedynie do−
świadczalnie. Nikt do tej pory nie prze−
prowadził takiego eksperymentu. Sprawą
zainteresowano rząd USA, aby uzyskać
wsparcie finansowe. Leo Szilard i Eugen
Wigner zwrócili się o pomoc do Alberta
Einsteina, który podpisał się pod listem
do  prezydenta USA, Franklina D. Roose−
velta, przyczyniając się do przyznania
dotacji rządowych na prace mające na
celu wykorzystanie energii, która po−
wstaje podczas rozszczepiania jądra ura−
nu. W liście tym czytamy;  „Najnowsze
prace E. Fermiego i L. Szilarda, które
miałem sposobność przeczytać w ręko−
pisie, pozwalają oczekiwać, że w najbliż−
szej przyszłości pierwiastek uran może
zostać przekształcony w nowe istotne
źródło energii. Pewne aspekty zaistnia−
łej sytuacji wymagają wszakże czujno−
ści i, w razie potrzeby, szybkiego działa−
nia ze strony rządu”.

Pierwszą rzeczą, która postanowiono,
było utajnienie badań. Obawiano się bo−
wiem wykorzystania wyników przez
Niemców, którzy też prowadzili do−
świadczenia w tym zakresie. Fermi nie
zgadzał się na utajnienie wyników eks−

perymentów, ponieważ oznaczało to
podporządkowanie ich systemowi poli−
tycznemu. Widział, podobnie jak Szilard,
że uczeni mieli coraz mniejszy wpływ na
podejmowanie decyzji, natomiast rząd
USA  przejmował nad wszystkim kon−
trolę i prawo decydowania. Wbrew wła−
snym przekonaniom Fermi podporząd−
kował się jednak większości i w końcu
wyrazil zgodę na utajnienie.

Przekazując Stanfordowi Hooperowi
(zastępcy szefa operacji morskich do
spraw technicznych) informacje o eks−
perymentach fizyków jądrowych, Fermi
wspomniał o ogromnej energii, którą
można będzie zastosować jako materiał
wybuchowy. Nikt jednak nie dostrzegł
wówczas znaczenia tej informacji dla
wojska.

Franklin Roosevelt  jako naczelny
dowódca, w tajemnicy, bez konsultacji z
Kongresem lub sądami, podjął decyzję,
która była w pewnym sensie decyzją woj−
skową. Powstał Program Manhattan, do
którego – oprócz kilkuset fizyków z ca−
łego świata, spośród których wielu było
uciekinierami z Europy – zwerbowano
Enrico Fermiego.

Fermi interesował się badaniem reak−
cji łańcuchowej w naturalnym uranie, a
nie oddzielaniem izotopów. Nie był prze−
konany, podobnie jak inni fizycy, do roli
U235, ponieważ separacja izotopów ura−
nu w skali masowej nie była łatwa.

Laura i Enrico z dziećmi, Nellą i Giulio, w drodze ze Sztokholmu do Nowego Jorku. „Zakłada−
my amerykańską gałąź rodziny Fermich” – pokpiwał uczony. Jak powstała bomba atomowa.
Prószyński i S−ka 2000
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Zamiast wody użytej jako moderator,
Fermi postanowił w kolejnym projekcie
wykorzystać węgiel do spowolnienia
neutronów. Koncepcja ta była efektem
przeprowadzonych obliczeń. Ułożenie
węgla i uranu warstwami zapewniało
prędkim neutronom przestrzeń, w której
ulegały spowolnieniu wskutek zderzeń z
jądrami moderatora, nim natrafiły na ją−
dra U238.

Do wywołania reakcji łańcuchowej w
naturalnym uranie niezbędne jest ustale−
nie masy krytycznej. Nikt nie wiedział,
jaka jest jej wielkość, przypuszczano, że
duża – rzędu kilkuset ton. Fermi zapro−
ponował przeprowadzenie najpierw kil−
ku doświadczeń z układem podkrytycz−
nym.

Pierwszy stos, w którym wykorzysta−
no grafit zakupiony z przyznanej dota−
cji, nie osiągnął masy krytycznej. Uło−
żono go z 30 ton grafitowych cegieł, mię−
dzy którymi umieszczono duże sześcien−
ne pojemniki z tlenkiem uranu. W brud−
nej, czarnej pracy pracownikom umysło−
wym pomagała drużyna piłkarska Co−
lumbii.

Na użytek tego pierwszego doświad−
czenia wykładniczego – i wielu następ−
nych, do niego podobnych – Fermi wpro−
wadził jedną podstawową wielkość, słu−
żącą do oceny reakcji łańcuchowej,
„współczynnik mnożenia k”. k to prze−
ciętna liczba neutronów wtórnych, wy−
tworzonych przez jeden pierwotny neu−
tron w sieci o nieskończonej wielkości.

Jeżeli k jest mniejsze od 1, kolejne
wyrazy szeregu dążą do zera – reakcja
łańcuchowa ustaje. k zależy od ilości i
jakości materiałów stosowanych do bu−
dowy stosu i sposobu ich ułożenia.

Sześcienna sieć 1941 roku sprawiła
zawód. Po dokonaniu odpowiednich eks−
trapolacji okazało się, że współczynnik
k wynosi 0,87. („Jak powstała bomba ato−
mowa”).

Po przeprowadzeniu kilku mniejszych
doświadczeń, Fermi zaprojektował stos
CP−1 (Chicago−Pile) w kształcie kuli, po−
nieważ tylko taki kształt – według wyli−
czeń uczonego – zapewniał osiągnięcie
największej wartości k. Na boisku do gry
w squasha z 250 ton grafitu lepszej niż
w poprzednich eksperymentach jakości
oraz 6 ton metalicznego czystego uranu
ułożono stos w kształcie spłaszczonej
elipsoidy obrotowej o promieniu 388 cm
w połowie wysokości i 309 cm wysoko−
ści od bieguna do bieguna (była to wiel−
kość dwóch garaży). CP−1 jako prosty

układ doświadczalny miał udowodnić
możliwość uzyskania reakcji łańcucho−
wej.

W dniu, kiedy Departament Stanu
ogłosił, że w Europie zginęły 2 miliony
Żydów, a 5 milionów jest zagrożonych,
stos osiągnął stan krytyczny. Działał
cztery i pół minuty i osiągnął moc pół
wata. Gdyby jego mocy nieustannie i
dokładnie nie kontrolowano, zginęliby
wszyscy obecni, a stos by się stopił.

2 grudnia 1942 roku reakcja łańcucho−
wa stała się faktem, co dla świata zaczę−
ło oznaczać wojny, zniszczenia i ludzkie
tragedie. Był to czarny dzień w historii
ludzkości.

W 1944 roku Fermi przeniósł się do
Los Alamos, gdzie przygotowano naj−
większy z dotychczasowych stosów. Po
zainicjowaniu wybuchu, któremu towa−
rzyszył potężny grzmot i uniesienie się
ognistej kuli nad pustynią, najbardziej
w USA utajnionym terenie, utajnionych
do tej pory fizyków odtajniono i okrzyk−
nięto bohaterami narodowymi oraz
twórcami rewolucji militarnej. A oni,
członkowie Zespołu Naukowego Komi−
tetu Tymczasowego – Ernest Lawren−
ce, Arthur Compton, Enrico Fermi i
Robert Oppenheimer, byli przerażeni.
Zaproponowali przemyślenie polityki
państwa, nakreślili swój stosunek do
broni atomowej jako broni masowej za−
głady, uznali, że nie należy jej produ−
kować, gdyż jest bronią ludobójczą i „z
każdego punktu widzenia jest zła” oraz
usilnie prosili o wyeliminowanie wojen
i podjęcie kroków w celu zawarcia
wszelkich międzynarodowych porozu−
mień w tym właśnie celu.

Niezależnie od opinii o straszliwej
broni, Fermi powiedział kiedyś, że była
to również „wspaniała fizyka”. Jako fi−
zyk podpisał się pod staraniami o kon−
trolę zbrojeń w związku z doświadcze−
niami z bombą wodorową.

Był wielkim fizykiem teoretycznym i
eksperymentalnym. Za największe jego
osiągnięcie uważana jest koncepcja roz−
padu promieniotwórczego ß, według któ−
rej emisji neutronu  towarzyszy emisja
neutrina. Opracował statystykę zwaną
statystyką Fermiego−Diraca, jest twórcą
modelu Thomasa−Fermiego (modelu po−
włoki elektronowej ciężkich atomów)
oraz metody obliczania rozkładu elektro−
nów w atomie (wspólnie z L. Thoma−
sem). Jako pierwszy otrzymał sztuczne
radioizotopy przez bombardowanie neu−
tronami pierwiastków. Odkrył zjawisko

spowalniania neutronów i wykazał, że
podczas rozczepiania jądra U235 uwal−
niają się 2–3 neutrony, stanowiące wa−
runek umożliwiający przeprowadzenie
łańcuchowej reakcji rozszczepienia. Uru−
chomił pierwszy reaktor jądrowy projek−
towany i zbudowany pod jego kierow−
nictwem.

W ostatnich latach życia zajmował się
fizyką wysokich energii: prowadził ba−
dania oddziaływań mezonów p z proto−
nami, opracował statystyczną teorię
wielorodnej produkcji mezonów p w
zderzeniach protonów o wysokich ener−
giach. Wraz ze współpracownikami wy−
krył – podczas badań rozproszeń mezo−
nów p na protonach – pierwszy rezonans
barionowy.

Był wielkim, chociaż skromnym czło−
wiekiem. Stworzył podstawy energetyki
jądrowej. Za zaangażowanie zapłacił wy−
soką cenę – zmarł, gdy miał pięćdziesiąt
trzy lata.

Ewa Dyk−Majewska
Emerytowany pracownik PG
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W środowisku akademickim obowiązują tradycyjne za−
sady grzecznościowe. W odniesieniu do nauczycieli aka−

demickich używamy następujących zwrotów: „Panie Magistrze”
lub „Pani Magister”, „Panie Doktorze” lub „Pani Doktor”, „Pa−
nie Docencie” lub „Pani Docent”, „Panie Profesorze” lub „Pani
Profesor”. Powyższe zwroty napisałem od wielkiej litery, gdyż
tego wymaga etykieta ogólna. Podobnie piszemy: „Szanowny
Panie” czy „Panie Dyrektorze”. Zaczynanie listu (zwłaszcza
pisanego przez studenta) do nauczyciela akademickiego od
zwrotu „Witam!” należy uznać za niegrzeczne.

Ostatnio szerzy się u nas nowy zwyczaj językowy, będący
kalką z angielskiego, zwracania się do osób stojących wyżej w
hierarchii społecznej: „Doktorze”, „Profesorze” czy „Dyrekto−
rze”. Trudno prorokować, czy zwyczaj ten stanie się kiedyś
normą, ale dziś student, który zwraca się do swego wykładow−
cy per „Doktorze” czy „Profesorze”, nie respektuje wspomnia−
nej etykiety. Wręcz za niegrzeczność należy uznać używanie w
rozmowie z rektorem formy „Rektorze”, a z dziekanem – „Dzie−
kanie”.

W wymienionych wyżej zwrotach stosowanych w odniesie−
niu do nauczycieli akademickich występują odpowiednio: tytuł
zawodowy (magister), stopień naukowy (doktor), stanowisko
(docent), stanowisko lub tytuł naukowy (profesor). Jak widać,
nie ma tu jednolitej zasady. Przypomnijmy, że mamy tytuły
zawodowe („licencjat” lub „inżynier” oraz „magister” lub „ma−
gister inżynier”), stopnie naukowe („doktor” i „doktor habilito−
wany”, na politechnice najczęściej z dodatkiem „inżynier”), a
także tytuł naukowy („profesor”). Nauczyciel akademicki zaj−
muje też jedno ze stanowisk: asystent, st. asystent, wykładow−
ca, st. wykładowca, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny,
profesor zwyczajny. Na drzwiach jego pokoju widnieje zwykle
informacja o stanowisku oraz wykształceniu, na przykład: st.
wykł. mgr inż. A. B.; adj. dr hab. C. D.; dr hab. inż. E. F., prof.
nadzw. PG; prof. dr hab. inż. H. K., prof. zw. PG. Na Politech−
nice Gdańskiej stosowana jest konwencja, że informację o ty−
tule naukowym (dawniej zwanym „belwederskim”, dziś  – „pre−
zydenckim”) umieszcza się przed nazwiskiem.

Co się tyczy „profesora”, to etykieta akademicka nakazuje
tytułować „profesorem” nie tylko osoby mające tytuł nauko−
wy, ale także zajmujące stanowisko profesora nadzwyczajnego
(stanowisko profesora zwyczajnego zajmują zwykle profeso−
rowie tytularni). W niektórych środowiskach nazywa się cza−
sem „profesorem” kogoś, kto nie ma tytułu naukowego ani nie
zajmuje stanowiska profesora nadzwyczajnego. Czyni się tak
ze względów grzecznościowych, by wyrazić szczególny sza−
cunek wobec osoby cieszącej się w danym środowisku po−
wszechnie uznawanym autorytetem, a przy tym starszej.

Z czasów moich studiów pamiętam dwie takie osoby, obie
na stanowisku starszego wykładowcy. Jedna wykładała alge−
brę wyższą, druga – geometrię wykreślną. Ci nauczyciele aka−

demiccy mieli tylko tytuły zawodowe magistra, ale wszyscy
zwracali się do nich: „Pani Profesor” i „Panie Profesorze”.
Wśród studentów krążyła anegdota, że gdy pewien student na−
zwał tę pierwszą „panią magister”, miał usłyszeć: „Pani magi−
ster to jest w aptece”. Być może owa magister matematyki
uważała, że jeśli nauczycieli w szkole średniej zwyczajowo
nazywa się „profesorami”, to ona tym bardziej zasługuje na taki
tytuł grzecznościowy.

Owa niejednoznaczność nazwy „profesor” (tytuł naukowy,
stanowisko, zwrot grzecznościowy) może być powodem nie−
porozumień. Należy zatem odróżniać sytuację, w której wyma−
gane jest podanie dokładnych informacji (np. pismo urzędowe
czy wizytówka), od przyjętych w danym środowisku form
grzecznościowych.

Przy okazji przypomnę, że w jednym z poprzednich artyku−
łów tego cyklu pisałem o tytule „magnificencja”, przysługują−
cym rektorowi wyższej uczelni. Jeżeli rektor jest mężczyzną,
w oficjalnych, szczególnie uroczystych chwilach należy mó−
wić o nim „Jego Magnificencja” (powiedział), jeżeli kobietą –
„Jej Magnificencja” (powiedziała). Zwracając się do nich bez−
pośrednio, należy użyć zwrotów: „Wasza Magnificencjo”,
„Wasza Magnificencja” (powiedział lub – jeśli rektorem jest
kobieta – powiedziała).

Zwróćmy też uwagę, że „inżynier”, „magister”, „doktor” i
„profesor” (a także „adiunkt”, „docent” i „dziekan”) nie mają
form żeńskich. Jeżeli natomiast stopień doktora habilitowane−
go ma kobieta, to używamy formy „doktor habilitowana”. Na
przykład skróty „adj. dr hab. inż.”, stojące przed imieniem i
nazwiskiem osoby płci żeńskiej, przeczytamy: adiunkt doktor
habilitowana inżynier.

Słyszana czasem forma „doktór”, w odniesieniu do osoby
mającej stopień naukowy doktora, jest nie tylko rażąca, ale nie−
zgodna z prawem. W Ustawie o stopniach i tytule naukowym
(z 14 marca 2003) takiej formy nie ma. „Doktór” występuje w
języku potocznym na określenie lekarza.

 Na zakończenie podam jeszcze informacje dotyczące dwóch
ważnych osobistości.

Jak podaje portal „Nauka polska” <http://nauka−polska.pl/
>, Lech Kaczyński ma stopień naukowy doktora habilitowane−
go (dyscyplina KBN: nauki prawne, specjalność: prawo pracy)
i zajmował (zajmuje?) stanowisko profesora Uniwersytetu Kar−
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i
Administracji, Katedra Prawa Pracy). Nie ma zatem tytułu na−
ukowego profesora. Dr hab. Lech Kaczyński jest autorem roz−
prawy habilitacyjnej Renta socjalna (kolokwium na WPiA UG,
1990). Był także promotorem jednej pracy doktorskiej (J. Steli−
na, Związkowa zdolność układowa, WPiA UG, 1999).

W wypadku Władysława Bartoszewskiego sprawa jest bar−
dziej skomplikowana. Po maturze (1939), od października 1941
do początku 1944, studiował polonistykę na tajnym Wydziale

Dbajmy o jêzyk!
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 Stefan Zabieglik
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zdarza się, że tematem towarzyskiej
rozmowy są zwierzęta: psy, koty, ko−

nie, ptaki itd. Jednak nikt z rozmówców
nie łączy owych istot (może z wyjątkiem
ryb) z ich konsumpcją. Raczej każdemu
na myśl przyjdzie rola naszych „braci
mniejszych” w urozmaicaniu i umilaniu
codziennego ludzkiego życia. Świadczy
o tym m.in. popularne porzekadło: pies
jest najlepszym przyjacielem człowieka
(nazbyt często bez wzajemności). W wie−
lu domach hodowane są egzotyczne pta−
ki: kanarki, ryżowce i papugi, które
cieszą oczy ich właścicieli swoim pięk−
nym ubarwieniem; niektóre z nich potra−
fią umilić czas swoimi wspaniałymi tre−
lami. A przecież Włosi jedzą drobne
ptactwo, np. skowronki, a wymieniony
powyżej pies znajduje się w spisie dań
serwowanych na Dalekim Wschodzie.

Jeśli ktoś z interlokutorów poruszy z
kolei temat roślin, to prawdopodobnie
oczami wyobraźni ujrzymy złote falują−
ce łany zboża, zielone gaje, ukwiecone
ogrody, czy ostatecznie zdewastowane
przez samochody miejskie trawniki,
„przyozdobione” psimi odchodami itp.
Dopiero w następnej kolejności  uzmy−
słowimy sobie, że wiele roślin jest pod−
stawą naszego wyżywienia: wspomnia−
ne zboża, owoce, warzywa itp.

Tymczasem kiedy ktoś napomknie o
jakichś bliżej nieokreślonych grzybach,
zwykle zaraz pada pytanie: – A czy są one
jadalne? Jako uczestnik takiej rozmowy,

będąc nieco poirytowany tak prozaicznym
dla mnie tematem, stwierdzam autoryta−
tywnie, że wszystkie grzyby są jadalne,
choć niektóre tylko jeden raz...

Dlaczego tak często pojawia się ten
grzybowo−kulinarny stereotyp dotyczą−
cy grzybów wielkoowocnikowych?
Prawdopodobnie z braku ogólnej wiedzy
o nich. Przecież owocniki grzybów są tak
samo przepięknie ubarwione jak kwiaty,
motyle, czy też egzotyczne ryby raf ko−
ralowych. Czy nikt tego nie widzi? Moż−
na doszukać się u nich całej barwnej
gamy: od śnieżnobiałej, poprzez żółcie−
nie, zielenie, fiolety, odcienie koloru nie−
bieskiego, czerwienie aż po głęboką
czerń. Wiele nazw gatunkowych grzy−
bów otrzymało nazwę naukową
(łacińską) lub ludową (regionalną) wła−
śnie od koloru ich owocników. Przykła−
dem są muchomory: czerwony Amanita
muscaria, czerwonawy A. rubescens (jest
jadalny – to mój ukłon w stronę „miko−
obżartuchów”), cytrynowy A. citrina,
zielonawy A. phalloides (zwany jest po−
tocznie „grzybem teściowej”), a także
pieprznik pomarańczowy Cantharellus
friesii, maślak żółty Suillus gravillei, la−
kówka ametystowa Laccaria ametysthea
itd. Proszę przypomnieć sobie chociaż−
by, jak wyglądają owocniki borowika
szlachetnego (ile w nich można doszu−
kać się odcieni brązu!), jak piękny jest
pieprznik jadalny, płachetka kołpakowa−
ta, wodnicha oliwkowobiała, gołąbek

grynszpanowy itd. Mógłbym tak opisy−
wać barwę owocników prawie 4000 razy,
bo tyle rośnie w Polsce gatunków grzy−
bów wielkoowocnikowych. I każdy ma
swój charakterystyczny kształt, ów pod−
kreślony przeze mnie kolor, zapach, rolę
do spełnienia w ekosystemach lasu (sa−
probiont, symbiont, pasożyt), a także i
praktyczne zastosowanie, nie tylko w
kuchni, jako że szereg gatunków ma
m.in. właściwości lecznicze itp.

Grzyby mają swoje ulubione biotopy
obejmujące różne typy lasów oraz  ich
wiek, wybierają gatunki lub częściej ro−

Grzybowy stereotypGrzybowy stereotypGrzybowy stereotypGrzybowy stereotypGrzybowy stereotyp

Pępówka pofałdowana Omphalina umbellife−
ra jest porostem, lichenizowanym podstawcza−
kiem (Basidiomycota)

Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis de−
cora – unikat na niżu

Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu
1948 r. został przyjęty na trzeci rok polonistyki na WH UW.
Studia te zostały przerwane aresztowaniem w grudniu 1949 r. i
pięcioletnim pobytem w więzieniu. W listopadzie 1958 r. zo−
stał przyjęty na studia polonistyczne na Wydziale Filologicz−
nym UW w trybie eksternistycznym. Złożył na ręce prof. Julia−
na Krzyżanowskiego pracę magisterską, jednak decyzją rekto−
ra UW w październiku 1962 r. został skreślony z listy studen−
tów.

W latach 1973–1982 i 1984–1985 prowadził, jako starszy
wykładowca, wykłady i konserwatoria z historii najnowszej na
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (Katedra Historii No−
wożytnej Polski). W tym czasie wypromował 36 magistrów. W
latach 1983–1984 i 1986–1990 wykładał na Ludwig−Maximi−
lian Universität w Monachium, a w latach 1985−1986 na Kato−
lickim Uniwersytecie w Eichstätt. W 1983 roku rząd Bawarii
nadał mu tytuł profesora (z uzasadnienia nadania przez Radę
Miejską Wrocławia tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus; zob.

<http://www.wroclaw.pl/m3271/p8690.aspx>). Władysław Bar−
toszewski ma doktoraty honoris causa kilku uniwersytetów
(PUNO, Londyn, 1981; Hebrew College, Baltimore, USA, 1984;
Uwr, 1994; Uniwersytet Phillipa w Marburgu, 2001;UW, 2002;
UG, 2005; KUL, 2008; UO, 2008; Uniwersytet Hajfy, 2008).
Był recenzentem pracy doktorskiej J. Tkaczyńskiego, Die Geo−
politik. Eine Studie über geographische Determinanten und po−
litisches Wunschdenken am Beispiel Deutschlandes und Po−
lens (Ludwig−Maximilian Universität w Monachium, 1993).

Pewne środowiska w Polsce podważają zasadność nazywa−
nia Władysława Bartoszewskiego „profesorem“, powołując się
na względy formalno−prawne (zob. np. <http://www.naszdzien−
nik.pl/index.php?typ=sw&dat=20080801&id=sw02.txt>,
<www.wprost.pl/ar/135084/Usuneli−profesor−sprzed−nazwiska−
Bartoszewskiego/>).
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dzaje symbiotycznych drzew i roślin ziel−
nych (gatunki mikoryzowe = symbiotro−
ficzne ryzobionty), rodzaj murszejącego
drewna (saproksylobionty), mają prefe−
rencje dotyczące kwasowości i zasobno−
ści gleby w związki pokarmowe (pedo−
bionty i gatunki mikoryzowe) itd. Zale−
ży to od gatunku grzyba, zaś rodzaj pod−
łoża, na którym rosną, determinuje ich
przynależność do którejś z grup ekolo−
gicznych. Zdarzają się wśród nich także
pasożyty innych grzybów wielkoowoc−
nikowych (są to allobionty), np. podgrzy−
bek pasożytniczy Xerocomus parasiticus
eksploatuje tęgoskóra cytrynowego Scle−
roderma citrina.

 Wiedzy o systematyce, morfologii
owocników i ekologii grzybów zwykle
nie posiada przeciętny ich zbieracz, któ−
ry często nie chce jej posiąść w stopniu
nawet podstawowym (!?), licząc na per−
manentne szczęście. I stąd po ich kon−
sumpcji przez mało doświadczonych
grzybiarzy konieczna bywa interwencja
lekarza, a nierzadko także pobyt w szpi−
talu na oddziale intensywnej terapii. No
cóż, grzybiarz, tak jak saper – myli się
tylko jeden raz!

*
W moim odczuciu las wygląda naj−

piękniej jesienią, i to nie tylko za sprawą
barwnych koron drzew i krzewów. Uwa−
gę przyciąga zwłaszcza usłane opadły−
mi liśćmi dno lasu, stanowiące tło dla
wszechobecnych kolorowych owocni−
ków grzybów. I, na Boga, nie myślę ab−
solutnie o tym, aby je zjeść – pomijam

fakt, że są one ciężkostrawne i stąd po−
winny być konsumowane w niedużych
ilościach. Nie oznacza to, że jestem
„grzybowym abstynentem”, ale poja−
wiają się one na moim stole raczej spo−
radycznie.

Wiedza o grzybach i ich przydatności
do spożycia ciągle się zmienia, jest nie−
ustannie wzbogacana dzięki nowocze−
snym analizom chemicznym składu ich
owocników. Ulubiony przez ogół grzy−
biarzy maślak zwyczajnymaślak zwyczajnymaślak zwyczajnymaślak zwyczajnymaślak zwyczajny Suillus lu−
teus, stwierdzony w tym roku na naszej
Uczelni pod kosówką Pinus mugo, od
niedawna zaliczany jest do gatunków wa−
runkowo jadalnych. Otóż niektóre oso−
by po konsumpcji tego grzyba dostawa−
ły uczulenia. Nieszkodliwym gatunkiem
przestała być gąska zielonka  gąska zielonka  gąska zielonka  gąska zielonka  gąska zielonka Tricho−
loma flavovirens (((((syn.     T. equestre), jako
że spożywana w nadmiernych ilościach
może ona  wywołać atrofię mięśni po−
przecznie prążkowanych, tzw. rabdomio−
lizę. Odkryli to niezależnie dwaj lekarze,
którzy spotkali się w Wielkiej Brytanii
na naukowym sympozjum. Obaj mieli do
czynienia z taką właśnie przypadłością
u swoich pacjentów. Z wywiadu medycz−
nego wynikało, że owi pacjenci są na−
miętnymi zbieraczami grzybów i w du−
żych ilościach spożywają wspomnianą
gąskę. W związku z tym lekarze wysu−
nęli hipotezę o szkodliwości dla ludzi
tego gatunku, w wyniku częstego jego
spożywania. Następstwem powstałej hi−
potezy były badania laboratoryjne prze−
prowadzone na szczurach. Aplikowano
im skondensowany wyciąg z gąski zie−
lonki, i rzeczywiście – doszło u nich do
zaniku tkanki mięśniowej.

Zamiast straszyć Państwa, powrócę
jednak do przyjemniejszego wątku. Ileż
radości może przynieść znalezienie
prawdziwych grzybowych cudów Natu−
ry, np. zauważenie owocników chlorów−
ki drobnej Chlorociboria aeruginascens,
berłóweczki frędzelkowanej Tulostoma
fimbriatum, zasłonaka glinkowatego Cor−
tinarius bolaris, mądziaka psiego Mutinus
caninus, maczużnika bojowego Cordy−
ceps militaris, młodej wilgotnicy czernie−
jącej Hygrocybe nigricans, czy wczesno−
wiosennej czarki austriackiej Sarcoscypha
austriaca (pisałem o niej kilkakrotnie) i
innych. Dla miłośnika grzybów nie tylko
ów wyszukany, charakterystyczny kolor
jest ważny. Nawet odnalezienie nowego
grzyba, absolutnie niewyróżniającego się
niczym szczególnym w swoim wyglądzie,
ale znajdującego się na krajowej „Czer−

wonej liście makrogrzybów”*, jest powo−
dem satysfakcji.

 W Polsce zagrożone są 963 gatunki
grzybów wielkoowocnikowych. Ozna−
cza to, że statystycznie co czwarty zna−
leziony przez nas gatunek grzyba z tej
grupy jest narażony na wyginięcie. W
ostatniej edycji czerwonej listy, w sto−
sunku do grzybów wielkoowocnikowych
zastosowano uproszczoną klasyfikację
zagrożenia. I tak taksony oznaczone sym−
bolem Ex (extinct) są prawdopodobnie
wymarłe w Polsce – nie były notowane
przez ostatnich kilkadziesiąt lat; oznaczo−
ne jako E (endangered) należą do wymie−
rających; V (vulnerable) – narażone, cze−
kają w kolejce na przesuniecie się do ka−
tegorii E, o ile nie ulegnie zmniejszeniu
presja czynnika dotychczasowego zagro−
żenia; R (rare) rzadkie – występują nie−
licznie, w rozproszeniu lub na ograniczo−
nym obszarze, i wreszcie kategoria I (in−
determinate) – o nieokreślonym statusie
zagrożenia. Gatunki z ostatniej katego−
rii mogą zostać przeniesione do katego−
rii wymienionych wcześniej: Ex, E, V lub
R, po uzupełnieniu wiedzy o rozmiesz−
czeniu i liczebności poszczególnych ich
populacji na obszarze kraju. Niektóre
gatunki traktowane jako wymarłe w Pol−
sce  [Ex], pojawiły się ponownie po wie−
lu latach nieobecności. Należy do nich
np. znaleziony przeze mnie na Politech−
nice Gdańskiej muchomor szyszkowaty
Amanita strobiliformis, czy też stroczek
leśny Serpula himantioides występujący,
ot zawsze, w Lasach Oliwskich. Dlatego
w najnowszej edycji czerwonej listy zo−
stały one przeniesione do kategorii „rzad−
ki” – R.

Najlepiej zostały zbadane grzyby leśne
występujące na terenach położonych na
południu Polski, np. w Beskidach, Sude−
tach, Tatrach, Pieninach, Górach Święto−
krzyskich, oraz w parkach narodowych,
np. w Białowieskim Parku Narodowym
stwierdzono ponad 1500 gatunków; na
Pomorzu Gdańskim zbadano grzyby w
Parku Narodowym Bory Tucholskie i Sło−
wińskim Parku Narodowym.

***
Urlop wypoczynkowy w roku 2008

spędziłem na poszukiwaniu stanowisk
gatunków rzadkich, unikatowych,
umieszczonych na wspomnianej czerwo−
nej liście makrogrzybów. Mając do dys−
pozycji zaledwie 3−4 godziny dziennie,
obszar poszukiwań ograniczyłem prak−
tycznie do położonych w granicach
Gdańska Lasów Oliwskich (południowa

Monetka bukowa Oudemansiella mucida przy−
pomina chińską porcelanę

Szaroblaszek zgliszczowy Faerberia carbona−
ria wyrasta na pogorzeliskach
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część Trójmiejskiego Parku Krajobrazo−
wego – TPK) oraz leśnictwa Borowiec
(nadl. Kolbudy), do którego można do−
jechać z Gdańska−Oliwy miejskim auto−
busem linii 169.

Lasy Oliwskie od ponad dekady za−
skakują mnie swoim bogactwem grzy−
bów; są wśród nich  także taksony mają−
ce charakter podgórsko−górski. Do takiej
kategorii należy holarktyczny** ryce−ryce−ryce−ryce−ryce−
rzykrzykrzykrzykrzyk oliwkowożółtyoliwkowożółtyoliwkowożółtyoliwkowożółtyoliwkowożółty Tricholomopsis
decora. Dotychczas znałem go z jedne−
go stanowiska w całym TPK. Nowe jego
miejsce egzystencji stwierdziłem w tym
roku na skraju torfowiska, w sąsiedztwie
występowania chronionego podgrzybka
pasożytniczego, dla ocalenia którego po−
wołano na moją prośbę obszarowy po−
mnik przyrody. Warto podkreślić, że ów
rycerzyk został stwierdzony tylko na
dwóch krajowych stanowiskach niżo−
wych – w Puszczy Zielonce i Białowie−
skim Parku Narodowym. Nie będę się
rozwodził nad walorami estetycznymi
tego rzadkiego i pięknego grzyba, jako
że można to ocenić na podstawie za−

mieszczonej fotografii w internetowej
edycji Pisma PG (powierzchnia żółtawe−
go kapelusza pokryta została delikatny−
mi ciemnymi kosmkami).

Kolejnym unikatem jest maczużnikmaczużnikmaczużnikmaczużnikmaczużnik
bojowybojowybojowybojowybojowy Cordyceps militaris. Wytwarza
on 4–5 cm wysokości wrzecionowate,
pomarańczowe  podkładki z miniaturo−
wymi właściwymi owocnikami typu
otocznia (peritecjum); ich wystający z
podkładki fragment wygląda jak mała
brodawka. Askospory (= zarodniki wor−
kowe) po opuszczeniu otoczni przez tzw.
ostiolę, infekują gąsienice motyli noc−
nych, które przepoczwarczają się w gle−
bie. Tam też następuje kiełkowanie za−
rodnika i wytworzenie grzybni, uśmier−
cającej i następnie konserwującej gąsie−
nicę lub poczwarkę. Z tak zmumifiko−
wanej „zdobyczy”, przeobrażonej w
pseudosklerotę, w roku następnym wy−
rosną podkładki i cały cykl powtórzy się.
Naukowcy koreańscy wyodrębnili z ma−
czużnika bojowego substancję pomocną
przy leczeniu białaczki.

Na tle murszejącego drewna buków
pięknie prezentują się dwa kolejne inte−
resujące gatunki macromycetes:  gęsto−gęsto−gęsto−gęsto−gęsto−
porek cynobrowyporek cynobrowyporek cynobrowyporek cynobrowyporek cynobrowy Pycnoporus cinna−
barinus i pomarańczowiecpomarańczowiecpomarańczowiecpomarańczowiecpomarańczowiec lśniącylśniącylśniącylśniącylśniący
Pycnoporellus fulgens. Oba wytwarzają
w owocnikach jaskrawopomarańczowy
barwnik i są przez to dobrze widoczne
na tle ciemnych podłoży. Ostatni takson
reprezentuje grzyby charakterystyczne
dla lasów naturalnych, np. w Białowie−
skim Parku Narodowym. Stąd jego obec−
ność w Lasach Oliwskich, tak intensyw−
nie eksploatowanych gospodarczo od
przeszło dekady, budzi zdziwienie u
znawców mikobioty.

U około 90% grzybów lichenizowa−
nych, czyli porostów (Lichenes), kom−
ponentem grzybowym jest przedstawi−
ciel workowców (Ascomycota). Rzadko−
ścią jest zatem napotkanie porostu nale−
żącego do innej grupy systematycznej.
Do podstawczaków (Basidiomycota) za−
liczana jest pępówka pofałdowanapępówka pofałdowanapępówka pofałdowanapępówka pofałdowanapępówka pofałdowana
Omphalina umbellifera. Nowe jej stano−
wisko stwierdziłem na Księżym Błocie
w rejonie Chwaszczyna. Owocniki  wy−
rastają z ciemnozielonej homeomerycz−
nej plechy, należącej do zielenicy z ro−
dzaju Coccomyxa, mającej postać drob−
nych kulek o średnicy 0,1–0,2 mm. Na
Pomorzu Gdańskim ów porost został od−
notowany dopiero pięciokrotnie; poje−
dyncze stanowisko pochodzi z Lasów
Oliwskich, pozostałe cztery z Borów Tu−

cholskich i Słowińskiego Parku Narodo−
wego.

Kilka lat temu pisałem o dobroczyn−
nym wpływie naturalnych pożarów na
różnorodność biologiczną niektórych
ekosystemów leśnych. Wymieniłem
wówczas szereg organizmów antrakofil−
nych (karbo− lub  pyrofilnych, czyli wę−
glolubnych), pojawiających się na tak
powstałych pogorzeliskach. Są wśród
nich także grzyby wielkoowocnikowe.
Przy okazji prowadzonej na obszarze
Lasów Oliwskich intensywnej wycinki
drzewostanów, spala się często drewnia−
ne odpady. Tym samym nieświadomie
stwarza się odpowiednie warunki do roz−
woju antrakofilnych grzybów. W tym
roku po prawie dekadzie poszukiwań
wypatrzyłem bardzo rzadkiego przedsta−
wiciela tej grupy, należącego do rodziny
żagwiowatych (Polyporaceae) – szaro−szaro−szaro−szaro−szaro−
blaszkablaszkablaszkablaszkablaszka zgliszczowegozgliszczowegozgliszczowegozgliszczowegozgliszczowego Faerberia car−
bonaria. Jego owocnik kształtem przy−
pomina nieco pieprznika jadalnego, zwa−
nego potocznie kurką. Jednak w hyme−
noforze zamiast listewek ma on blaszki,
a górna część owocnika jest zabarwiona
na kolor ciemnobrązowy.

Powyżej wymieniłem zaledwie kilka
unikatowych gatunków makrogrzybów,
znalezionych po raz pierwszy lub stwier−
dzonych na nowym stanowisku. Według
mojego wstępnego szacunku w samych
Lasach Oliwskich może występować
blisko 600 gatunków macromycetes.
Dla ciekawości zestawiłem łącznie duże

Owocniki pępówki pofałdowanej Omphalina
umbellifera rosnące w grupie

Podkładki maczużnika bojowego Cordyceps
militaris, zabójcy motyli nocnych

Berłóweczka postrzępiona Tulostoma fimbria−
tum wyrasta na terenach piaszczystych

Żagwica listkowata Grifola frondosa wyrosła
pod dębem w Samborowie
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woreczniaki i podstawczaki stwierdzo−
ne do 2008 r. na tym obszarze i okazało
się, że ich liczba wynosi 375***. W
2008 pojawiły się w spisie kolejne grzy−
by, a inne czekają na ich odkrycie. Wła−
śnie przed chwilą w skrzynce poczty
elektronicznej znalazłem informację od
Mirosława Wantoch−Rekowskiego,
mojego kolegi−grzybiarza badającego
mikobiotę Kaszub, o odnalezieniu przez
innego przyrodnika – Włodzimierza
Chojnackiego, bardzo rzadkiego, chro−
nionego gatunku dotąd nienotowanego w
Samborowie; jest nim interesująca, ści−
śle chroniona żagwica listkowatażagwica listkowatażagwica listkowatażagwica listkowatażagwica listkowata Gri−
fola frondosa.

Prezentując znalezione w pobliskich
gdańskich lasach gatunki grzybów wiel−
koowocnikowych, nie wspomniałem nic
o ich przydatności w kuchni. Zrobiłem
to celowo, gdyż jest to dla mnie mało
istotne. Wolę „pożerać” grzyby wzro−
kiem i podziwiać ich kształty, kolory,
przystosowanie do bardzo różnych pod−
łoży, warunków klimatycznych itp.

Gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnaba−
rinus tworzy jaskrawopomarańczowe owocniki

Stroczek leśny Serpula himantioides rozkłada
drewno świerków i sosen

Pomarańczowiec lśniący Pycnoporellus ful−
gens na bukowym złomie, Dolina Zielona

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł za−
inspiruje Państwa do poznania pozaku−
linarnych walorów grzybów. I w lesie nie
będziecie ich kopać ani też deptać, a za−
czniecie świadomie chronić wszystkie
gatunki, także te uznawane za trujące, a
nawet niesłusznie traktowane za szkodli−
we dla tego środowiska (w naturalnychw naturalnychw naturalnychw naturalnychw naturalnych
ekosystemach nie ma organizmówekosystemach nie ma organizmówekosystemach nie ma organizmówekosystemach nie ma organizmówekosystemach nie ma organizmów
szkodliwych!szkodliwych!szkodliwych!szkodliwych!szkodliwych!). O potrzebie ochrony
grzybów pisał już przeszło dwa wieki
temu Adam Mickiewicz, pierwszy hono−
rowy polski mikolog−sozolog, w swoim
dziele pt. „Pan Tadeusz”: „Zagniewany,
grzybgrzybgrzybgrzybgrzyb złamie albo nogą kopnie; tak szpe−
cąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie”.
Dla przypomnienia: to sozologia, a nie
ekologia (!), zajmuje się zagadnieniami
ochrony środowiska naturalnego.

 Szkoda, że na półkach księgarskich
pojawia się tak niewiele kolorowych al−
bumów z opisami gatunków z czerwo−
nej listy, a także brakuje książek prezen−
tujących, jak – odkrywając grzybowe
cuda – można wspaniale odpocząć i wy−
ciszyć się na łonie Natury.

 A może Wojewódzki Fundusz Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku znajdzie sposób na finansowe
wsparcie edycji albumu o zagrożonych i
chronionych gatunkach macromycetes,
występujących w Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym?

Z grzybowym pozdrowieniem

Marcin S. Wilga – „Borsuk”
Wydział Mechaniczny

P.S. Kolorowe fotografie opisanych
grzybów można obejrzeć w Internecie na
stronie Pisma PG: http://www.pg.gda.pl/
pismo/?y=2009&n=01

* WOJEWODA W., ŁAWRYNOWICZ M.
2006. Red list of the Macrofungi in Poland.
Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych
w Polsce. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Woje−
woda, Z. Szeląg (red.). Red list of Plants and
Fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzy−
bów Polski. W. Szafer Institute of Botany, Po−
lish Academy of Sciences, Kraków, s. 53–70.

* Holarktyka [gr.], obszar zoogeogr. obejmują−
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