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Geolokalizacja użytkowników telefonii IP

B

rzmi, jak opowieść science fiction,
ale to rzeczywistość – skomplikowane oprogramowanie sprawia, że możliwa
jest geolokalizacja użytkownika komputera, dzięki numerowi IP. Dwie umowy
– licencyjną oraz między uczelnią a autorami innowacyjnego rozwiązania – podpisano 26 czerwca 2009 na Politechnice
Gdańskiej.
Umowa z firmą DATERA dotyczy licencji na oprogramowanie, które ma zapewnić lokalizację geograficzną użytkownika,

którego znany jest numer IP. System działać ma na terenie Polski. Jego docelowym
zastosowaniem jest przekierowywanie w
systemie VoIP (telefonii internetowej)
numerów alarmowych do najbliżej położonych jednostek ratunkowych. Cechą
charakterystyczną systemu VoIP jest to,
że użytkownik jest nomadyczny, czyli
zmienia lokalizację, przy czym numer
jego IP pozostaje niezmienny.
– Oprogramowanie, które przygotowaliśmy, pozwoli na lokalizację z dokład-

Krzysztof Malicki, prezes firmy DATERA oraz prof. Jan Hupka, prorektor ds. badań naukowych i
wdrożeń podpisali umowę licencyjną

nością do gminy, a więc jednostki, która
operuje systemem ratowniczym na danym obszarze. Obecnie, o ile chory zatelefonuje z telefonu stacjonarnego i zdoła
wypowiedzieć tylko słowo „Ratunku!”,
albo nawet nie zdąży powiedzieć ani słowa, to karetka wie, gdzie pojechać, jeśli
zadzwoni z komórki jest to trudniejsze,
jeśli z telefonii internetowej jest to wręcz
niemożliwe. Wdrożenie tego systemu
rozwiąże ten problem. Jest to jednak
długi proces – tłumaczy dr Krzysztof Nowicki, docent w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki PG.
Umowę licencyjną podpisali: prof. Jan
Hupka, prorektor ds. badań naukowych
i wdrożeń, oraz Krzysztof Malicki, prezes
firmy DATERA.
– Umowa, którą dziś podpisujemy, jest
ważną formą współpracy uczelni z przemysłem – podkreślał w trakcie podpisywania umowy prof. Henryk Krawczyk,
rektor PG.
– Tego typu umowy są niezwykle ważne, bo to sposób na wykorzystywanie
własności intelektualnej uczelni – dodał
prof. Jan Hupka.
Współtwórcy systemu: prof. Henryk
Krawczyk, dr Krzysztof Nowicki i dr hab.
Sylwester Kaczmarek podpisali z Politechniką Gdańską umowę, na mocy której zrzekają się ewentualnych korzyści
finansowych, wynikających z umowy z
firmą DATERA.
– Jako autorzy wyrażamy życzenie,
aby zyski płynące z opracowanego systemu przeznaczyć dla studentów. Profity
przeznaczamy na nagrody w mającym
powstać konkursie studenckim „Innowacje dla e-uczelni” – tłumaczy dr Krzysztof
Nowicki.
Umowa jest też przykładem na to, że
absolwenci naszej uczelni świetnie radzą sobie na rynku. Wszak prezes firmy
DATERA, Krzysztof Malicki, to absolwent
Politechniki Gdańskiej, niegdyś najlepszy student Wybrzeża, laureat konkursu
Czerwona Róża.

Spotkanie w gabinecie rektora, dotyczące umowy licencyjnej między PG a firmą DATERA
Fot. Krzysztof Krzempek
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Mikroprzedsiębiorca roku 2009
studiuje na PG

S

tudent V roku Politechniki Gdańskiej
Dawid Kwidziński wraz ze współtwórcami firmy – portalu internetowego
www.mojaulica.pl – zostali wyróżnieni
w ogólnopolskim konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2009. Zgarnęli 10 tysięcy
złotych. To nie lada wyczyn, bo zwyciężyli
w kategorii, do której zgłoszono aż 100
firm!
Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs,
którego celem jest popularyzacja małej przedsiębiorczości. Organizatorem
imprezy jest Fundacja Kronenberga. Tegoroczna pula nagród sięgnęła ponad
100 000 zł. W konkursie mogły startować
firmy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i nie przekroczyły 2 mln euro
rocznego obrotu. Do konkursu stanęło
łącznie 200 firm, spośród nich wyłoniono zdobywcę tytułu Mikroprzedsiębiorca
Roku 2009 oraz zdobywców nagród w
trzech kategoriach specjalnych.
Laury dla najlepszych
Główna kategoria adresowana była
do przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1
stycznia 2007 roku. W tej kategorii przewidziano 3 nagrody w wysokości 15 tys.
zł. Kategoria Mikro dedykowana była najmniejszym firmom, które zarejestrowały
działalność gospodarczą przed 1 stycznia
2007 roku, zatrudniają nie więcej niż 3
pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 tys. zł w roku poprzedzającym
przystąpienie do konkursu. W tej kategorii wręczono 1 nagrodę – 8 tys. zł.
Z kolei Beginners to kategoria dla
dopiero rozwijających się mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1 października
2008 roku i nie ukończyli 32 roku życia.
W tej kategorii wręczono 3 nagrody w
wysokości 10 tys. zł. Jedna z nich trafiła
do twórców serwisu www.mojaulica.pl.
– Nagroda cieszy, gdyż jest dla nas kolejnym potwierdzeniem, że projekt www.
mojaulica.pl jest bardzo perspektywiczny. Cieszy tym bardziej, że nasza firma
została wyłoniona z około stu zgłoszonych firm i to w kategorii, w której konkurencja była największa – opowiada z
entuzjazmem Dawid Kwidziński, student

V roku zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, współzałożyciel www.mojaulica.pl. – To bardzo
prestiżowa nagroda, uroczystość jej wręczenia odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pomysł i nowatorskie rozwiązania
Przyznając nagrody, kapituła konkursu brała pod uwagę przede wszystkim:
pomysł i okoliczności powstania firmy,
sposoby przezwyciężenia problemów
przy tworzeniu i rozwoju firmy, podejmowanie nowatorskich rozwiązań i działań,
wykorzystanie umiejętności własnych,
umiejętność pozyskiwania środków finansowych oraz zdolność dostosowania
słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń. Nie dziwi więc
fakt, że twórcy serwisu www.mojaulica.
pl otrzymali nagrodę. Choć młodzi biznesmeni są bardzo zadowoleni, nie zamierzają jednak spoczywać na laurach.
– Podczas wakacji nareszcie rozpoczniemy przebudowę strony i jej modernizację. Mamy wiele nowych pomysłów,
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które postaramy się zrealizować jak najszybciej. Przeprowadzimy na przykład
własne badania dotyczące dzielnic – zapowiada Dawid Kwidziński. – W ostatnich miesiącach zbieraliśmy tzw. feeback
(informację zwrotną – przyp. red.) odnośnie do naszej strony od użytkowników.
Teraz ich propozycje i komentarze postaramy sie wcielić w życie serwisu. Bardzo
zależy nam również na jak najszybszym
rozszerzeniu terytorialnym działania.
Jednak w tej kwestii nie wszystko jest zależne od nas.
Trójmiasto w sieci
Warto przypomnieć, że serwis www.
mojaulica.pl powstał, by dostarczać kompletnej informacji na temat otoczenia
nieruchomości znajdujących się na terenie Gdyni, a niebawem – do Euro 2012 –
na terenie całego Trójmiasta. Co więcej,
twórcy portalu mają ambicję skompletować wiedzę o rynku nieruchomości we
wszystkich największych miastach Polski:
Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie.
Zamiarem twórców www.mojaulica.
pl było stworzenie platformy wymiany
informacji na temat najpopularniejszych
czy najbardziej lubianych miejsc w mieście, ale również tych, których bezpieczniej unikać. Portal zmierza do tego, by

Twórcy www.mojaulica.pl wraz z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem
Fot. Michał Mysiak
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zawierać dokładny opis otoczenia danego obiektu w mieście: od dostępności do
komunikacji, opieki medycznej, lokalizacji szkół czy przedszkoli w pobliżu miejsca zamieszkania, po miejsca, w których
można spędzić czas wolny.
– Serwis stworzyliśmy dla ludzi, którzy
zamierzają kupić bądź wynająć mieszkanie albo dom, otworzyć firmę, oraz dla
tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej
o swojej okolicy – opowiada Kwidziński.
– Jego największym atutem jest integracja z ruchomą mapą. Niektóre oferty zawierają dodatkowo tzw. kuliste zdjęcia,
które po trosze przypominają obraz z
kamery, rejestrują panoramę otoczenia
w promieniu 360 stopni.

To nie pierwsza nagroda
Z serwisu „moja ulica” można zaczerpnąć również dane o poziomie przestępczości na danym obszarze, wykształceniu
mieszkańców, a nawet o średnich wynikach egzaminu maturalnego w najbliższym liceum. Użytkownik serwisu może
porozmawiać z sąsiadami na forum dyskusyjnym, ściśle zintegrowanym z mapą.
To nie jedyna nagroda przyznana
twórcom za pomysł na własną firmę i
stworzenie portalu internetowego www.
mojaulica.pl. Serwis Dawida Kwidzińskiego (Politechnika Gdańska), Michała Mysiaka (Akademia Morska) oraz Marcina
Siwińskiego (Uniwersytet Gdański) został

Mamy własną stację satelitarną

wyróżniony również w konkursie „Gdyński biznesplan”. Co więcej, projekt ten,
jako jeden z 30 najciekawszych w Europie
Środkowej, prezentowano na międzynarodowych targach EASY Central Europe
Investment Marketplace, które odbyły
się jesienią ubiegłego roku w Pradze.
Firma ledwie wystartowała, a już cieszy się poparciem społecznym. Gratulujemy sukcesu!
Ewa Kuczkowska
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

stacji oraz ciekawych publikacji, tak aby
ranga Wydziału cały czas rosła – mówił
prof. Krawczyk, sam informatyk, specjalista inżynierii oprogramowania i rozproszonych systemów komputerowych.
Po czym uroczystym kliknięciem rektor uruchomił maszynerię.
Badania i dydaktyka

Przed oficjalnym uruchomieniem stacji satelitarnej; od lewej: mgr inż. Krzysztof Bruniecki oraz
profesorowie Henryk Krawczyk i Andrzej Stepnowski
Fot. Krzysztof Krzempek

10 lipca 2009 – równo o 10.21 czasu
polskiego – oficjalnie rozpoczęła pracę
na Politechnice Gdańskiej nowoczesna
stacja naziemna do bezpośredniego odbioru obrazów z satelitów obserwujących
Ziemię. Urządzenie zostało zamontowane na dachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Antenę, przed
warunkami atmosferycznymi, osłania
kulista kopuła wykonana z włókna szkla-
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nego, o przeszło dwumetrowej średnicy.
Całość posadowiono na ważącej ok. 300
kg stalowej płycie tak, aby była bezpieczna i stabilna.
Podczas uroczystości rektor, prof.
Henryk Krawczyk, nawiązując do kształtu obudowy, żartował, że mamy jeszcze
jedną inteligentną główkę.
– Życzę zespołowi profesora Stepnowskiego wspaniałych badań przy użyciu tej

Obrazy zarejestrowane przez satelity
można oglądać i analizować przy specjalnie zbudowanej do tego celu konsoli w laboratorium komputerowym na
szóstym piętrze starego budynku Wydziału ETI. Z danych korzystać mogą nie
tylko pracownicy naukowi uczelni. Od
października przy konsoli zarządzającej
systemem będą się odbywały zajęcia
laboratoryjne dla studentów, w ramach
specjalności technologie geoinformatyczne i mobilne. Z czego szczególnie
cieszy się dziekan Wydziału – dr hab. inż.
Krzysztof Goczyła.
– Pojawienie się stacji jest asumptem
nie tylko do kolejnych, ciekawych badań
naukowych, ale także podnosi atrakcyjność wysokospecjalistycznej dydaktyki –
podkreślał dziekan.
Politechniczna stacja satelitarna przygotowana jest do monitorowania morza,
lądu i atmosfery, także pod kątem zagrożeń, jak pożary czy wycieki ropy naftowej. W październiku planowane jest
uruchomienie serwisu internetowego,
dzięki któremu będzie można na bieżąco
śledzić interesujące parametry.
Dane dotyczące jakości ziemi, wegetacji roślin, rozkładu temperatury w danym
akwenie, położenia statków, migracji

PISMO PG

41

stacja może śledzić i odbierać na bieżąco obrazy podczas przelotu satelity nad
terytorium Polski i krajów sąsiednich, dla
obszaru o promieniu przekraczającym
1000 km. Urządzenie nadąża za poruszającym się satelitą dzięki elektromechanicznemu systemowi sterowania anteną
i współpracującemu ze stacją odbiornikowi GPS, wyznaczającemu położenie satelity względem stacji. – Antena porusza
się swobodnie we wszystkich kierunkach
od poziomu 2 stopni nad linią horyzontu
– dopowiada szef projektu.
Szerokie zastosowanie

David Wright z firmy Dartcom w Wielkiej Brytanii prezentował dane, jakie można uzyskać za
pomocą stacji satelitarnej, zamontowanej na dachu WETI. Na drugim planie – Colin Opie, jego
kolega z tej samej firmy
Fot. Lech Nadolny

ryb, koncentracji fitoplanktonu w czasie
zakwitu czy natychmiastowa informacja
o zagrożeniach ekologicznych pojawiających się na wodzie, to tylko niektóre z zastosowań, które wymienia prof. Andrzej
Stepnowski, kierownik Katedry Systemów Geoinformatycznych, dyrektor Laboratorium Niezawodności Infrastruktur
Krytycznych i kierownik zakończonego
właśnie projektu badawczo-rozwojowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Internetowy system informacji geograficznej GIS do zdalnego monitorowania i zobrazowania zanieczyszczeń
środowiska morskiego oraz innych składowych ekosystemów morskich”, którego zwieńczeniem był zakup stacji.
– Będziemy je udostępniali bezpłatnie
zainteresowanym instytucjom i firmom
współpracującym z Politechniką, np.
Urzędowi Morskiemu i Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni czy Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
– tłumaczy prof. Stepnowski. – Możliwe
są również kontakty komercyjne, jeśli takie zapotrzebowanie pojawi się na rynku.
Sinice podglądane
Na pytanie, czy serwis internetowy
będzie dostarczał także danych interesujących na co dzień dla tzw. zwykłego
człowieka, Krzysztof Bruniecki, asystent
w Katedrze Systemów Geoinformatycznych, odpowiada twierdząco. – Na początek postaramy się umożliwić powszechny
dostęp do informacji dotyczących aktualnej temperatury wody czy zachmurze-

nia. W dalszej kolejności postawimy na
opracowanie algorytmów wspierających
wykrywanie złożonych zmian w środowisku. Być może będą to badania związane
z uciążliwą obecnością sinic oraz innych
składników wpływających na stan wód
przybrzeżnych i plaż, aby każdy zainteresowany mógł zaplanować, czy wybierze
wakacje nad Morzem Bałtyckim, czy również objęte zasięgiem stacji plaże Morza
Czarnego – tłumaczy asystent. – Naturalnie najróżniejsze dane meteorologiczne
mogą się przydać również do badań na
innych wydziałach Politechniki Gdańskiej.
Podkreślał to także prof. Jan Hupka,
prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń, kierownik Katedry Technologii Chemicznej.
– Jako osoba z zewnątrz, a jednocześnie wspierająca budowę nowych laboratoriów, chciałbym zaznaczyć, że uruchomienie tej stacji jest z całą pewnością
elementem integracji międzywydziałowej, bo dane uzyskane przez Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
mogą być wykorzystywane przez innych
naukowców.
Stacja, kupiona przez Katedrę Systemów Geoinformatycznych PG, stanowi
jedyny tego rodzaju system użytkowany
na naszej uczelni, jeden z nielicznych w
Polsce, drugi na Pomorzu. Umożliwia
odbiór danych z wielu rodzajów satelitów, zarówno geostacjonarnych, jak i
dostarczających lepszej jakości danych
z satelitów okołobiegunowych (NOAA,
Feng Yun, SeaStar oraz MetOp) w czasie rzeczywistym. W przypadku MetOp

Dzięki szerokiemu spektrum rejestrowanych obrazów, w szczególności z
sensorów radiometrycznych, takich jak
AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer), uzyskuje się dane użyteczne w wielu dziedzinach, żeby wspomnieć
monitoring obszarów lądowych, morskich i atmosfery oraz zjawisk o charakterze zagrożeń ekologicznych i innych
Praca zespołowa
Powodzenie instalacji i uruchomienia stacji było możliwe dzięki pracy zespołu pracowników Katedry Systemów
Geoinformatycznych. Kierownikiem i
głównym koordynatorem projektu był
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski.
Przy projekcie i przygotowaniu infrastruktury wewnątrz budynku dla naziemnej stacji odbiorczej oraz instalacji
i uruchomieniu stacji odbiorczej pracowali:
• dr inż. Krzysztof Bikonis – wsparcie
merytoryczne,
• mgr inż. Andrzej Partyka – wsparcie
techniczne,
• mgr inż. Krzysztof Bruniecki – koordynacja techniczno-naukowa.
Projekt wspierały władze Wydziału ETI:
• dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG,
• dyrektor administracyjny – mgr inż.
Zenon Filipiak,
• poprzedni dyrektor administracyjny
– mgr inż. Piotr Iwańczak.
Projekt budowlany, dzięki któremu
możliwa była instalacja anteny w warunkach budynku WETI, opracował mgr
inż. Tomasz Majewski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wykonanie i montaż
konstrukcji stalowej – firma KONSTAL,
Zenon Nowak.
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(pożary, dym, obecność toksycznych substancji, wycieki ropy naftowej w morzu,
itp.).
Z uwagi na współpracę z różnymi satelitarnymi systemami rejestracji obrazów,
stacja może dostarczać nowych danych
dla obszaru Polski w odstępach czasu nie
dłuższych niż kilka godzin.
Stacja kupiona została ze środków
wspomnianego już grantu MNiSW, a

zbudowany w ramach grantu dedykowany, zdalnie dostępny system GIS, zorientowany na obszary morskie, udostępniać
będzie obrazy odbierane przez stację na
bieżąco w Internecie.
Cały projekt badawczy, realizowany
przez dwa lata, kosztował półtora miliona
złotych. W tym sama stacja – pół miliona
zł. Przetarg na sprzedaż urządzenia wygrała firma Dartcom z Wielkiej Brytanii.

O atomach i małych molekułach

Od lewej: prof. Mariusz Zubek, prodziekan ds. organizacji na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji EGAS-41; prof.
Mirosław Krajewski, prorektor ds. rozwoju i finansów UG; prof. Henryk Krawczyk, rektor PG;
prof. Ewa Lindroth, przewodnicząca sekcji EGAS ze Szwecji oraz prof. Anton Zeilinger z Austrii
Fot. Krzysztof Krzempek

N

iemal 240 fizyków i ekspertów z
dziedzin pokrewnych uczestniczyło
w tegorocznej konferencji EGAS-41, czyli
Conference of the European Group on
Atomic Systems. Do Gdańska przyjechali
naukowcy z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Konferencja odbyła się
w dniach 8–11 lipca 2009 na Politechnice
Gdańskiej.
– Jest mi bardzo miło powitać Państwa
na konferencji EGAS-41. To dla mnie wielki zaszczyt, zwłaszcza że organizatorem
konferencji jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki
Gdańskiej oraz Instytut Fizyki Doświad-
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czalnej Uniwersytetu Gdańskiego – mówił prof. Mariusz Zubek, prodziekan ds.
organizacji na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, przewodniczący komitetu organizacyjnego
konferencji EGAS-41, podczas otwarcia
konferencji w Auditorium Novum PG.
Oficjalnie konferencję otworzyła prof.
Ewa Lindroth, przewodnicząca EGAS.
Konferencja rozpoczęła się wykładem
inauguracyjnym, dedykowanym postępom w optyce kwantowej atomów. Głos
zabrał prof. dr Alain Aspect z Francji, specjalista z zakresu spektroskopii laserowej
i atomowej.

Warto dodać, że nowy politechniczny
nabytek przygotowany jest do rozbudowy o moduł odbioru danych z amerykańskiego systemu satelitów obserwacyjnych nowej generacji NPOESS, który
wejdzie do użytku w przyszłym roku.
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

EGAS odbywa się co roku, zawsze w
innym miejscu. To już czterdziesta pierwsza edycja. W Polsce gościła po raz trzeci.
Wcześniej specjaliści spotkali się w Krakowie i Toruniu.
– EGAS, czyli European Group on Atomic Systems, to sekcja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Sekcja zajmuje się
szeroko pojętą fizyką w atomach i małych
molekułach – mówi prof. Mariusz Zubek.
– Doroczna konferencja jest okazją do
spotkania naukowców pracujących w tej
dziedzinie i utrzymywania regularnego
kontaktu między specjalistami. Gdańscy
fizycy zostali szczególnie wyróżnieni propozycją zorganizowania tej bardzo prestiżowej konferencji w tym roku.
Tematyka konferencji rysowała się
bardzo szeroko.
– Wśród najważniejszych zagadnień
poruszanych podczas konferencji znalazły się między innymi: badania struktury
atomów i małych molekuł, precyzyjne
pomiary spektroskopowe, oddziaływanie
atomów i molekuł z promieniowaniem,
np. światłem lasera, oraz oddziaływania z
innymi cząsteczkami. Nie zabrakło też fizyki attosekundowej, czyli fizyki zjawisk zachodzących w czasie około dziesięć do minus osiemnastej sekundy. Była też mowa
o zimnych atomach i molekułach oraz o
ważnej dla Gdańska informatyce kwantowej – wylicza prof. Mariusz Zubek.
Konferencja miała charakter zamknięty. Organizatorzy zapraszali jednak publiczność na wieczorny wykład otwarty
pt. „Quantum information – why it is
fascinating?” („Dlaczego informatyka
kwantowa jest fascynująca?”). Wykład –
w języku angielskim, który był językiem
konferencji – przygotował prof. Paweł
Horodecki z Katedry Fizyki Teoretycznej
i Informatyki Kwantowej WFTiMS Politechniki Gdańskiej.
– Informatyka kwantowa jest ważna dla Gdańska, gdyż mamy wspaniałą
rodzinę badaczy, czyli profesorów Horo-
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deckich. Ponadto naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej
współpracują w niedawno powstałym
Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej – argumentował prof. Zubek.
Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej powstało w czerwcu 2007 roku
na Uniwersytecie Gdańskim. Zadaniem
Centrum jest integracja środowiska informatyki kwantowej w Polsce poprzez:

tworzenie platformy dla spotkań polskich
naukowców z wybitnymi przedstawicielami informatyki kwantowej z zagranicy,
współpracę z innymi ośrodkami w Polsce
i merytoryczną koordynację badań, organizację konferencji i warsztatów oraz międzynarodowych programów naukowych,
wykłady, seminaria, czy też szkoły informatyki kwantowej. Dyrektorem Centrum
jest prof. dr hab. Ryszard Horodecki.

Młodzi Ventures

Justyna Gromadzka

J

est tylko siedmiu takich młodych w
Polsce. Każdy z nich dostanie 35 tys.
zł rocznie na badania i 3 tys. zł miesięcznego stypendium. Wśród laureatów III
edycji programu Ventures dla młodych
naukowców znalazła się doktorantka
Wydziału Chemicznego PG, Justyna Gromadzka. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
wspierająca projekty naukowe, których
wyniki mają zastosowanie w gospodarce, uznała, że jej badania nad olejem
spożywczym warte są dofinansowania.
Justyna ukończyła właśnie III rok studiów doktoranckich. Czym będzie się zajmować przez szesnaście najbliższych miesięcy? Najpierw definicja naukowa: będzie
pracowała nad przygotowaniem do przemysłowego wdrożenia nowej instrumentalnej metodyki analitycznej, oceniającej
stabilność oksydacyjną olejów roślinnych
z zastosowaniem promieniowania UV
oraz technik SPME/GC. – Interesuje mnie
zwłaszcza pierwsza część, czyli faza naświetlania – tłumaczy doktorantka.
Tłumacząc na język potoczny, można
powiedzieć, że będzie obserwowała, jak

Fot. Krzysztof Krzempek

długo olej nadaje się do spożycia. – Olej
zamknięty w butelce może czekać nawet
rok, ale zależy to oczywiście od rodzaju
oleju – zaznacza.
Justyna dodaje, że wbrew obiegowej
opinii bardzo dobrym tłuszczem jest olej
rzepakowy. – Każdy chciałby mieć teraz
w kuchni oliwę z oliwek i sądzi, że najlepiej byłoby wyłącznie jej używać – mówi
Gromadzka. – Tymczasem ze względu na
stosunek zawartości kwasów tłuszczowych – omega 3 do omega 6, zdrowszy
jest olej rzepakowy.
Doktorantka zwraca uwagę, że dziś
w nazwie olejów dostępnych na sklepowych półkach trudno by znaleźć hasło
„rzepakowy”, ze względu na uprzedzenia konsumenckie. Aby dowiedzieć się
o pochodzeniu tłuszczu, trzeba przestudiować etykietę zapisaną drobnym
druczkiem. Przy okazji doktorantka przewiduje wielki powrót oleju rzepakowego
w świadomości konsumentów. Polskie
Stowarzyszenie Producentów Oleju od
ponad roku promuje hasło „Olej rzepakowy – oliwą północnej Europy”.
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Organizatorem Conference of the
European Group on Atomic Systems był
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej PG oraz Instytut Fizyki Doświadczalnej UG.
Ewa Kuczkowska
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

– W Kanadzie już teraz bardzo popularny jest olej rzepakowy zwany canolą,
powstały przez genetyczną modyfikację
m.in. polskich odmian rzepaku – dodaje
młoda badaczka. – I jest tam chętnie, podobnie jak w innych krajach Europy, używany w kuchni.
Swoją pracę badawczą Justyna Gromadzka rozpisała w projekcie na 16 miesięcy. Oznacza to, że dostanie z Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej dofinansowanie
zwiększone proporcjonalnie do kwoty 35
tys. na rok – bo ponad 46 tys. zł. Przez
cały ten czas będzie mogła liczyć także na
comiesięczne stypendium w wysokości 3
tys. zł oraz 500 zł na opłacenie składki
emerytalnej, co dla młodych – jeszcze
niezatrudnionych naukowców – nie pozostaje bez znaczenia.
Trzeba wspomnieć, że Justyna Gromadzka w tym roku została już raz wyróżniona w konkursie unijnym – Inno
Doktorant, realizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Doktorantka Politechniki Gdańskiej
nie jest jednak jedyną gdańszczanką wy-

Laureaci
Agnieszka Butwin
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny
Paweł Chrustek
Uniwersytet Jagielloński
Justyna Gromadzka
Politechnika Gdańska
Magdalena Iwanicka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kamil Kwiatkowski
Uniwersytet Warszawski
Bożena Nejman
Uniwersytet Gdański
Joanna Ortyl
Politechnika Krakowska
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różnioną w trzeciej edycji projektu Ventures. Grant na badania otrzymała także
Bożena Nejman, młoda biolog z Uniwersytetu Gdańskiego.
Wszyscy, którzy mają apetyt na badania naukowe, powinni wiedzieć, że
już przyjmowane są wnioski na kolejną
edycję projektu Ventures. Z końcem października upływa termin składania nowych zgłoszeń.
– Poprzez zainteresowanie zdolnych,
młodych ludzi pracą naukową, chcielibyśmy zwiększyć liczbę projektów, których wyniki można będzie bezpośrednio
zastosować w polskiej działalności gospodarczej – mówi o wynikach konkursu
Michał Pietras, dyrektor ds. programów

finansowanych z funduszy strukturalnych
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Program Ventures jest o tyle ciekawy,
że poza doktorantami o tak duże dofinansowanie mogą się starać także studenci
i absolwenci. Dla młodych badaczy istotne jest także to, że w programie sami są
dla siebie kierownikami projektu, a pieniądze przeznaczone na badania przychodzą na indywidualne konto młodego
uczonego, utworzone specjalnie na tę
okoliczność na macierzystej uczelni.
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

Erasmus Mundus,
czyli Europa zaprasza sąsiadów

D

wudziestu dwóch studentów z Afryki, Chin i Indii przyjedzie w październiku na Politechnikę Gdańską, by przez
rok studiować na Wydziale Chemicznym.
Stanie się to możliwe dzięki programowi
Erasmus Mundus. Przedstawiciele pięciu
europejskich uniwersytetów, tworzących
korporację na rzecz projektu, spotkali się
w połowie lipca w Gdańsku, by omówić
szczegóły organizacyjne.
– Idea jest taka, że stypendia Komisji
Europejskiej w ramach Erasmus Mundus

otrzymują studenci spoza Europy i Stanów Zjednoczonych – tłumaczy prof. Bogdan Zygmunt, szef komisji organizacyjnej
z ramienia PG. – Kandydatami na studia
są absolwenci z dyplomem przynajmniej
I stopnia. Wybierani są najlepsi spośród
zgłoszonych. Wyjeżdżają do jednego z
krajów europejskich na rok, by studiować
chemię z zakresu zapewnienia i kontroli jakości w laboratoriach analitycznych.
Na potwierdzenie dużej konkurencji
w staraniu się o przyjęcie na europejskie

Koordynatorzy programu Erasmus Mundus z pięciu europejskich uniwersytetów spotkali się
w połowie lipca na Politechnice Gdańskiej
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Kolejna szansa dla młodych uczonych
31 października 2009 upłynie termin
składania wniosków do kolejnej edycji programu Ventures, prowadzonego
przez Zespół ds. Programów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Dokumentację
konkursową oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl.
Dofinansowanie otrzymywane przez
laureatów programu pokrywane jest z
funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

magisterium, prof. Zygmunt podaje liczby.
W pierwszym roku kwalifikacji na jedno
miejsce w programie przypadało trzech
kandydatów, w tym roku już każdym miejscem zainteresowanych było 17 osób.
W skład konsorcjum wchodzi pięć uniwersytetów – dwa z Hiszpanii i po jednym
z Portugalii, Norwegii i Polski. Co roku,
rotacyjnie, jeden z nich gości studentów,
przejmując rolę gospodarza. Po dwóch
semestrach słuchacze wybierają inny uniwersytet, aby tam wykonać i obronić pracę magisterską. Słuchacz europejskiego
studium musi być więc studentem przynajmniej dwóch uniwersytetów należących do konsorcjum i otrzyma dyplom obu
tych uczelni.
Kurs trwa trzy semestry, podczas których słuchacz musi zdobyć 90 punktów
ECTS. Program obejmuje szereg przedmiotów, tzw. modułów, dotyczących
kontroli i zapewnienia jakości wyników i
statystycznej obróbki danych w laboratoriach analizy wody, żywności i klinicznej.
Magisterium na Politechnice Gdańskiej
będzie przygotowywało w tym roku trzech
spośród 22 gości. Pozostałych dziewiętnastu przyjeżdża w ramach pierwszego roku
studiów II stopnia. Dodatkowo mogą na
studia zgłaszać się studenci z Unii Europejskiej i inni pod warunkiem dokonania
opłaty za studia; dotychczas zgłosiło chęć
studiowania trzech takich kandydatów.
– Jednym z założeń programu jest także kurs języka gospodarzy i naturalna,
wzajemna wymiana kulturowa, bo przecież spotykają się ludzie operujący różnymi językami narodowymi, pochodzący z
różnych kręgów – dodaje prof. Zygmunt.
– Przy czym językiem wykładowym w ra-

PISMO PG
mach magisterium jest oczywiście angielski.
Projekt został uruchomiony w 2008
roku. Wówczas studenci pojechali na Universidade do Algarve w Portugalii, który
jest głównym koordynatorem projektu.
Teraz przyjadą do Gdańska. Do konsorcjum należą jeszcze dwie uczelnie hiszpańskie – Universidad de Cádiz oraz Universitat de Barcelona oraz Universitat i Bergen
w Norwegii.
Program Erasmus Mundus przewiduje również możliwość wymiany kadry w

ramach trzymiesięcznych stypendiów.
Pięciu naszych nauczycieli akademickich
prowadziło już w ramach projektu zajęcia na Universidade do Algarve. Mowa o
dr. hab. inż. Wojciechu Chrzanowskim, dr.
Christianie Jungnicklu, dr. hab. inż. Piotrze
Konieczce, prof. dr. hab. inż. Waldemarze
Wardenckim i prof. dr. hab. inż. Bogdanie
Zygmuncie.
Koordynatorem projektu Europejskiego Magisterium z zakresu Zapewnienia i
Kontroli Jakości w Laboratoriach Analitycznych (bo tak brzmi pełna nazwa studiów)

Einstein pożegnał swoich uczniów

D

laczego letnią szkołę na Politechnice Gdańskiej porównują do Szkoły
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie,
która stała się scenerią popularnej powieści o przygodach Harry’ego Pottera?
Bo spotkanie z nauką może być fascynującą przygodą. W szkole letniej „Za rękę
z Einsteinem – edycja II” na Politechnice
Gdańskiej uczestniczyło 3600 gimnazjalistów i 310 nauczycieli.
Dzięki gimnazjalistom stuletnie mury
naszej uczelni, choć studenci wyjechali
do domów, tętniły życiem jeszcze przez
kawałek czerwca i cały lipiec. W tym roku
gościliśmy w progach Politechniki 3600
gimnazjalistów. Zjechali do nas z trzech
województw – pomorskiego, kujawskopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Każda grupa spędziła w Gdańsku trzy dni.
Uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach, spali w akademikach i jedli w studenckich barach. Ostatni uczniowie letniej szkoły Einsteina wyjechali w piątek,
31 lipca.
Możesz zostać studentem

– Chemia była super – opowiada cała
uśmiechnięta Angelika Janus, 15-latka z
Korytowa w województwie kujawskopomorskim, uczestniczka drugiej szkoły
letniej, uruchomionej dzięki projektowi
„Za rękę z Eistenem – edycja II”. – Wykładowca tłumaczyła nam, że cała magia w filmach o Harrym, to nic innego jak
doświadczenia chemiczne. Robiła z nami
eksperymenty i czytała fragmenty książki. Mówiła też, że studentem może zostać
każdy, kto chce się czegoś nauczyć. A tak
w ogóle, to chciałabym zostać na Politechnice jeszcze dłużej.

Angela uwielbia fizykę, chemię i angielski. Jej przyjaciółka dopowiada, że
sama chemii za bardzo nie lubi, ale za
to pasjami rozwiązuje zadania matematyczne. – W ten sposób się uzupełniamy,
kiedy trzeba – zapewnia Justyna Marunowska, sopran w szkolnym chórze. Obie
grają też w gimnazjalnej drużynie piłki
nożnej i oprócz tego, że radzą sobie w
przedmiotach ścisłych, bardzo lubią język polski.
Szansa dla wiejskich szkół
Podczas drugiej edycji szkoły letniej
projektu „Za rękę z Einsteinem – edycja II” gimnazjaliści uczestniczyli także
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na Politechnice Gdańskiej jest Wydział
Chemiczny. Zaś jego dziekan – prof. dr
hab. inż. Jacek Namieśnik, kierownik Katedry Chemii Analitycznej, jest głównym
organizatorem projektu na Politechnice
Gdańskiej, a dzięki międzynarodowym
kontaktom od początku był inicjatorem
kolejnych działań i dobrym duchem międzyuczelnianej inicjatywy.
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji i Planowania
Strategicznego

w niebanalnych lekcjach fizyki w Plażowym Centrum Edukacji. Tam w dwóch
gigantycznych namiotach, rozłożonych
na jelitkowskiej plaży, przekonali się, że
można kolegę zamknąć w bańce mydlanej, że przez człowieka też może płynąć
prąd, znaleźli odpowiedź na pytanie, co
to znaczy złudzenie optyczne, kiedy magnes może lewitować i co to jest ciecz
nienewtonowska.
– Myślę, że każdy z nich już teraz powinien zobaczyć, jak wygląda studenckie
życie – mówi Małgorzata Pieróg, nauczycielka fizyki, matematyki i informatyki z
korytowskiego gimnazjum. – W projekcie
„Za rękę z Eisteinem – edycja II” najbardziej podoba mi się to, że możemy z młodzieżą jeździć na festiwale nauki, szkołę
letnią czy inne wycieczki krajoznawczonaukowe. W wiejskich szkołach bez Einsteina nie byłoby to możliwe.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Projekt „Za rękę z Einsteinem
– edycja II”

Fot. Krzysztof Krzempek

Praktyczne zastosowanie wiedzy
Marzenie o specjalnym programie
wsparcia dla szkół wiejskich zrodziło się
dwa lata temu w głowach pracowników
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. – Celem było uruchomienie dodatkowych zajęć i kół zainteresowań z zakresu przedmiotów ścisłych
– matematyki, fizyki i chemii, ale także
rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych,
czyli inaczej mówiąc umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i zdolności
odnalezienia się we współczesnym świecie – tłumaczy Jadwiga Galik, zastępca
kierownika projektu. – Pierwsza edycja
konkursu skierowana była do gimnazjów
województwa pomorskiego. Do projektu
przystąpiło 80 gimnazjów.
Prędko okazało się jednak, że sąsiednie województwa również chciałyby
skorzystać z akcji. Kolejny konkurs został

więc rozpisany na trzy województwa –
pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Pomnożyła się tym
samym liczba uczniów Einsteina. W II
edycji uczestniczyło już 180 gimnazjów,
co oznacza prawie 30 tys. uczniów objętych projektem. Ci, którym nie dosyć
było szkoły przez cały rok, przyjechali na
letnie lekcje na Politechnice Gdańskiej.
Program Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” realizowany jest przez
cały rok szkolny w formie zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Za unijne pieniądze
można jednak również organizować wyjazdy badawczo-rozwojowe oraz konkursy przedmiotowe. Dodatkową atrakcją
II edycji było uruchomienie platformy
cyfrowej, dzięki której uczniowie mogą
korzystać z e-lekcji.
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

Projekt – którego budżet wynosi
38 821 890 PLN i finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, i budżetu państwa – jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Departament Funduszy Strukturalnych. Należy do „Ponadregionalnych
programów rozwijania umiejętności
w zakresie kompetencji kluczowych
ze szczególnym uwzględnieniem
nauk matematyczno-przyrodniczych,
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”. Realizowany jest w
ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: III Wysoka jakość systemu edukacji, działanie: 3.3
Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i
metod kształcenia, a jego realizację
zaplanowano na lata 2008–2012.
Liderem projektu jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, przy
współudziale Wydziału Chemicznego, Centrum Nauczania Matematyki
i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Języków Obcych. Natomiast
partnerami są Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy oraz firma BETACOM SA,
odpowiedzialna za stronę ICT.

Kształcić będziemy doktorów
od nowoczesnych technologii!

K

ształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów od nowoczesnych
technologii będzie wspierane na Politechnice Gdańskiej od października 2009
przez fundusze strukturalne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam prawie piętnaście milionów
złotych na uruchomienie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języ-
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ku angielskim. Rzadko zdarza się, że tak
wiele pieniędzy inwestowanych jest w
potencjał intelektualny i ludzki.
Naukę rozpocząć może ok. 70 osób.
Kształcić się będą z zakresu takich specjalności, jak: technologie informatyczne
i bioinformatyczne, biotechnologia, odnawialne źródła energii i ochrona środowiska, konwersja energii i poligeneracja,

nanotechnologie i materiały nowej generacji.
Dzięki pieniądzom unijnym, kształcenie doktorantów będzie łatwiejsze i bardziej efektywne, a najlepsi mają szanse
na dodatkowe stypendia naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie. Przewidziano także fundusze m.in. na tworzenie nowych przedmiotów w języku angielskim,

PISMO PG
wykłady wybitnych specjalistów z kraju
i zagranicy, prowadzenie warsztatów i
szkół letnich, kursy językowe oraz staże
zagraniczne dla studentów i nauczycieli
akademickich
– Zależało mi na uruchomieniu studiów doktoranckich, które łączyłyby kilka
specjalizacji z różnych dziedzin, mających
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki – tłumaczy dr hab. Maciej Bagiński,
autor wniosku o dofinansowanie. – Nasze studia będą miały charakter interdyscyplinarny i obejmować będą wiele
przenikających się pokrewnych dziedzin.
Atrakcyjność nowych studiów polega także na wprowadzeniu nowoczesnych form kształcenia – szkół letnich,
warsztatów naukowych, tzw. wyzwań
naukowych, podczas których studenci
wyjeżdżają na kilka dni, by pod okiem
nauczycieli rozwiązać jakieś zadania w
formie projektu naukowo-technologicznego. Przewidziano również staże i wizyty studyjne oraz szkolenia doskonalące,
tzw. soft skills, mające na celu praktyczne

przygotowanie do pisania pracy naukowej, wniosku grantowego, kosztorysowania projektów. Zajęcia obejmą tematy
z zakresu ochrony własności intelektualnej i patentowej, przygotują słuchaczy
do korzystania z literaturowych i patentowych baz danych.
Rozwój nowych studiów oparty został
na dobrych wzorcach zachodnich i na
połączeniu potencjału dydaktycznego
trzech Wydziałów Politechniki Gdańskiej
– Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej. Do konsorcjum przyłączył się także jeden partner
zewnętrzny – mający jednak siedzibę na
terenie uczelnianego kampusu – Instytut
Maszyn Przepływowych PAN.
Rekrutacja na nowe studia doktoranckie rozpoczyna się we wrześniu. Nabór
na każdy z wydziałów odbędzie się odrębnie, choć przewidziane są wspólne
bloki zajęć dla wszystkich specjalności. Kandydat będzie musiał pomyślnie
przejść rozmowę kwalifikacyjną, a także
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wykazać się wysoką średnią ocen ze studiów II stopnia, czyli magisterskich.
Studia oferują aż 600 godzin specjalistycznych przedmiotów zawodowych
w języku angielskim, a ich zakres tematyczny będzie stale konsultowany z potencjalnymi pracodawcami, czyli Przemysłowymi Radami Konsultacyjnymi,
działającymi przy wydziałach. Projekt
został rozpisany na sześć lat. – Liczymy
na to, że po tym okresie uczelnia będzie
w stanie sama utrzymać wszystkie formy
działania na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich – mówi dr Bagiński.
Projekt Politechniki Gdańskiej został
dofinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie
4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy.
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji i Planowania
Strategicznego

Wakacje z nanotechnologią obliczeniową

N

iemal 50 młodych entuzjastów nanotechnologii obliczeniowej przybyło z różnych stron świata na Politechnikę
Gdańską. Spotkanie Computational Nanotechnology adresowane było przede
wszystkim do studentów i doktorantów
fizyki technicznej i dziedzin chemicznych.
Dwutygodniowa szkoła letnia pod hasłem Computational Nanotechnology ruszyła 3 sierpnia 2009 roku.
Uczestnicy wakacyjnego kursu Computational Nanotechnology byli członkami CoNan, konsorcjum nanotechnologii
obliczeniowej. Przyjechali na Politechnikę
Gdańską z Aten, L’Aquili, Camerino, Malty, Szczecina i Koszalina, zaś dziesięciu to
studenci z naszej uczelni. Uczestniczyli
oni w kursie – intensywnym programie
z zakresu szeroko rozumianej nanotechnologii obliczeniowej – nieodpłatnie.
Spotkanie finansowane było ze środków
Unii Europejskiej.
– Warto podkreślić, iż z uczelniami w
L’Aquili i Camerino Politechnika Gdańska
ma umowy o podwójnym dyplomowaniu – mówi dr inż. Ryszard Sobczak, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechniki Gdańskiej. – Część uczestników kursu to studenci PG, którzy powrócili z uniwersytetu w L’Aquili po głośnym
trzęsieniu ziemi. Niebawem wracają do
Włoch bronić dyplomów.
Na PG przyjechali również studenci
m.in. z Kamerunu, Rosji i Czarnogóry,
którzy samodzielnie sfinansowali pobyt

Uczestnicy Computational Nanotechnology

w Gdańsku i udział w programie Computational Nanotechnology.
Kurs objął niemal 80 godzin zajęć, z
czego połowę stanowiiły laboratoria, a
drugą połowę wykłady.
– Laboratoria odbywały się w Centrum
Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK). Zajęcia

Fot. Krzysztof Krzempek
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prowadzili politechniczni doktoranci oraz
pracownicy Centrum. Dzięki możliwości
wykorzystania superkomputera z TASK,
szkolenie było w pełni profesjonalne –
podkreśla dr hab. inż. Jarosław Rybicki,
prof. nadzw. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, inicjator przedsięwzięcia.
Podczas zajęć laboratoryjnych poruszane były zagadnienia z zakresu szeroko
rozumianej nanotechnologii obliczeniowej.
– Studenci uczestniczyli w tym kursie,
aby pogłębić swoje umiejętności, by w
swoim zawodzie, zawodzie fizyka, być
jak najlepszymi. Podczas ćwiczeń w labo-

ratorium TASK studenci mieli nauczyć się
między innymi metod programowania
stosownych przy projektowaniu i modelowaniu nanomateriałów. Zdobyli zatem
wymierną wiedzę, potrzebną w przyszłej
pracy zawodowej – podkreśla dr inż. Ryszard Sobczak.
Wykłady wygłaszali uczeni aktywnie
pracujący w obszarze nanotechnologii
obliczeniowej. Organizatorzy zaprosili
20 wykwalifikowanych i doświadczonych
wykładowców. Aż 15 z nich pochodzi
spoza Gdańska.
– Chociaż kurs miał wakacyjny charakter, był bardzo intensywny. Zakończył
się podsumowującym egzaminem. Stu-

Uwierzył, że nauka może bawić
nie tylko dzieci

Budowanie i puszczanie latawców to zabawa nie tylko dla małych chłopców
Fot. Krzysztof Krzempek

N

a tysiąc dwustu metrach kwadratowych plaży w czterech gigantycznych namiotach urządził wakacyjne
Plażowe Centrum Nauki i Edukacji, które działało w Jelitkowie. Dawid Kubacki, doktorant Politechniki Gdańskiej,
postanowił pokazać światu najciekawsze oblicze nauki, bo wierzy, że przez
zabawę można zaszczepić w młodych
ludziach ciekawość świata i miłość do
przedmiotów ścisłych. Przez dwa mie-
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siące wakacji Centrum odwiedziło 8
tysięcy ludzi.
Wiele urządzeń służących eksperymentom zbudował z pomocą przyjaciół, podobnie jak on, zwolenników
edukacji poprzez zabawę.
I to działa. Za dowód niech posłuży
przykład mojej dziewięcioletniej córki,
która po pierwszej wizycie w Plażowym
Centrum kazała obiecać, że będziemy
tu przychodzić codziennie.

denci, którzy uzyskali pozytywny wynik,
otrzymują sześć punktów ECTS do wykorzystania na macierzystej uczelni. A sześć
punktów ECTS to niemało. Ilość ta stanowi bowiem zaliczenie 1/5 semestru –
mówi dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof.
nadzw. PG.
Spotkanie odbyło się po raz pierwszy,
ale organizatorzy już planują kolejne, i to
– jak zaznaczają – na większą skalę.
Ewa Kuczkowska
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

– To jeszcze nic – opowiada Paweł
Morajka, animator centrum Edu_Fun.
– Przychodzi tu do nas z babcią taki
mały kandydat na inżyniera, który
eksperymentując u nas, potrafi celnie
formułować własnymi słowami prawa,
decydujące o takim, a nie innym zachowaniu prezentowanych tu prostych
maszyn i urządzeń.
Ekspozycja została podzielona na
cztery przestrzenie tematyczne: tajemnice energii, dźwięku, maszyny proste
i magię fizyki.
Dzięki urządzeniom zamontowanym
na plaży, każdy zwiedzający miał okazję
dowiedzieć się, co łatwiej zrobić – ciągnąć czy pchać stukilowy kufer? Nauczyć
się chodzenia po linie, dowiedzieć się, na
czym polegają złudzenia optyczne i dlaczego stalowa kulka szybciej dociera do
celu po dłuższym, a nie krótszym torze.
Nie tylko małe dzieci były szczęśliwe,
tworząc gigantyczne bańki mydlane,
które nie pękają tak łatwo, jak te robione w domu. Wszystkich zachwycał
śpiewający generator tesli i generator
Van der Graafa, przy którym można się
było doświadczalnie przekonać, czym
jest elektryczność. Na bomby azotowe,
okazuje się, też nie było mocnych – każdy plażowicz chętnie kibicował wystrzeliwanym w powietrze pociskom. Wielu
z ochotą bawiło się też przy wahadle
Lissajou, rysującym pętle na piasku,
zwane krzywymi Lissajou.
W pierwszej połowie lipca do Centrum zawitali studenci z Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa, działający w kole naukowym Korab, aby
zaprezentować rowery wodne własnej
produkcji. Pomysł okazał się strza-
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Kto się włączył
Wśród instruktorów oprowadzających
gości po Centrum znaleźli się:
• Małgorzata Słabicka – pedagog, nauczyciel,
• Barbara Lipczyńska – pedagog,
• Grzegorz Regliński – student I roku
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki PG,
• Aleksandra Suska – studentka II roku
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
• Paweł Morajka – stały współpracownik Inter_Edu.

łem w dziesiątkę, zważywszy na fakt,
że na żadnej z plaż Zatoki Gdańskiej
nie ma wypożyczalni rowerów wodnych. Wszyscy odwiedzający Plażowe

Centrum Nauki mieli okazję przez ten
jeden weekend popływać na politechnicznych rowerach wodnych.
W stałej ekspozycji Centrum pozostała na całe wakacje łódź solarna, także konstrukcji i budowy studentów PG,
będąca materialnym dowodem na to,
że energia uzyskana ze słońca może napędzać łódź osobową. Nie można nie
wspomnieć o powszechnie dostępnym
przez cały sierpień dla plażowiczów
natrysku z ciepłą wodą, podgrzewaną
dzięki energii baterii słonecznej, również zamontowanej w Centrum.
Gościnnie przez jeden weekend w
Centrum pojawiły się latawce. – Na
miejscu je budowaliśmy i razem z naszymi gośćmi puszczaliśmy w niebo
– opowiada Dawid Kubacki. Jednym z
tematów przewodnich przedostatniego weekendu była także energia odna-

Dyskalkulia – „szansa” czy problem
przyszłorocznych maturzystów

C

oraz częściej mówi się o specyficznych trudnościach w uczeniu się
czytania (dysleksja), poprawnej pisowni (dysortografia) i dbaniu o właściwy
poziom graficzny pisma (dysgrafia).
Określenie specyficzne wskazuje na
wąski zakres trudności w uczeniu się i
ich szczególny charakter. Według prowadzonych badań ocenia się, że spe-

Fot. Grażyna Klank

cyficzne trudności w nauce dotyczą
10–15% populacji wszystkich uczniów
(w międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń DSM-IV trudności w matematyce ma około 1 procent populacji
szkolnej, przy czym w polskich źródłach
– Instytut Edukacji Matematycznej –
określa się, że jest to 3 do 6 procent
populacji). Pierwszą definicję i klasyfi-
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wialna, a konkretnie, energia pozyskiwana z wody.
– Zaprosiliśmy ludzi do wspólnej zabawy przy budowie modelu elektrowni
wodnej i wiatraka – relacjonuje Dawid
Kubacki, twórca Plażowego Centrum.
– Przez dwa dni opowiadaliśmy o elektrowniach wodnych w Polsce i znaczeniu na naszym terenie Elektrowni Wodnej Żarnowiec.
Teraz doktorant Politechniki Gdańskiej szuka stałego miejsca na swoją
edukacyjną ekspozycję. Centrum Nauki i Edukacji powstało dzięki firmie
Inter_Edu, we współpracy z Fundacją
Wspólnota Gdańska, gminy Gniewino,
oraz Politechnice Gdańskiej.
Zuzanna Marcińczyk
Dział Promocji
i Planowania Strategicznego

kację dyskalkulii rozwojowej w latach
siedemdziesiątych XX wieku sformułował słowacki neuropsycholog Ladislav
Košč – „Dyskalkulia rozwojowa jest
strukturalnym zaburzeniem zdolności
matematycznych, mających swe podłoże w zaburzeniach genetycznych i
wrodzonych tych części mózgu, które są
bezpośrednim podłożem anatomicznofizjologicznym dojrzewania zdolności
matematycznych odpowiednio do wieku, bez jednoczesnego zaburzenia funkcji umysłowych”. Wyróżnił on również 6
typów tego zaburzenia:
• dyskalkulia werbalna – przejawia się
zaburzeniem umiejętności słownego
wyrażania pojęć i zależności matematycznych,
• dyskalkulia praktognostyczna – wiąże
się z zaburzeniem matematycznych
manipulacji konkretnymi czy narysowanymi przedmiotami,
• dyskalkulia leksykalna – związana
jest z nieumiejętnością czytania symboli matematycznych,
• dyskalkulia graficzna – niezdolność
zapisywania symboli matematycznych, występująca często z dysgrafią
i dysleksją,
• dyskalkulia ideognostyczna – to
przede wszystkim niezdolność zrozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń
w pamięci,
• dyskalkulia operacyjna – to bezpośrednie zaburzenie umiejętności
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wykonywania operacji matematycznych, np. wykonywanie dodawania
zamiast mnożenia, odejmowania
zamiast dzielenia (ten typ dyskalkulii
jest najtrudniejszy do rozpoznania).
Wielu specjalistów twierdzi, że diagnozowanie dyskalkulii jest skomplikowane i (w przeciwieństwie do dysleksji)
nie jest jasno określone i sprecyzowane
jej podłoże, jak i przejawy. Trudno jest
określić, w jakim wieku można jednoznacznie rozpoznać u dziecka symptomy
specyficznych trudności matematycznych, z uwagi na to, że nie zostały jeszcze
do końca zbadane procesy warunkujące
rozwój rozumowania matematycznego.
W końcu na złe wyniki osiągane przez
ucznia z matematyki mogą mieć wpływ
różne czynniki – na przykład brak motywacji i strach przed matematyką, zaległości i niewłaściwe nauczanie, brak
systematyczności w uczeniu się. Pewne symptomy trudności w uczeniu się
matematyki powinny być zauważone
w okresie przedszkolnym – na przykład
opóźnienia rozwoju niektórych funkcji
poznawczych i ruchowych. W wieku
szkolnym u dzieci z dyskalkulią utrzymuje się opóźnienie rozwoju orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, jak
trudności w odróżnieniu prawej i lewej
ręki, kłopoty z określeniem położenia
przedmiotu względem siebie; trudności
z rysowaniem figur geometrycznych,
zapamiętywaniem tabliczki mnożenia,
nazw miesięcy, danych, liczb wielocyfrowych. Specjaliści podkreślają, że dyskalkulia to poważny deficyt w rozwoju
psychosomatycznym, z którym trzeba
walczyć, pracując systematycznie i konsekwentnie, a wtedy sukces na pewno
będzie osiągnięty.
Do niedawna uważano, że dysleksja
i dyskalkulia są ze sobą ściśle powiązane.
Ostatnie badania zaprzeczają jednak tej
tezie. Okazało się, że znaczny procent
dyslektyków nie ma problemów z nauką
matematyki, a nawet odnoszą oni po-
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nadprzeciętne sukcesy w tej dziedzinie.
Z drugiej strony, nie wszyscy uczniowie
dyskalkuliczni cierpią na dysleksję, choć
bardzo często dyskalkulia występuje razem z dysleksją. Dokładniej – z badań
wynika, iż jedynie 40% dzieci z dysleksją
przejawia poważne trudności z matematyką, 11% bardzo dobrze radzi sobie
z matematyką, a 29% uzyskuje wyniki
zbliżone do dzieci niemających trudności w czytaniu i liczeniu. Inaczej mówiąc, w każdej klasie szkolnej możemy
się spodziewać 2–3 dyslektyków (przeważnie chłopców), z czego jeden może
mieć wybitne zdolności matematyczne,
a drugi wręcz przeciwnie.
Dlaczego problemy ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się wzbudzają
w Polsce tyle emocji? Odkąd wprowadzono egzaminy zewnętrzne, Polska bije
rekordy w liczbie uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją. Są w Polsce regiony, w
których przekraczamy średnią europejską nawet dwukrotnie, oraz miejsca,
w których niemal co piąty uczeń ma
zaświadczenie o dysleksji (w niektórych
miastach odsetek uczniów sięgał nawet
40 procent). Jest to związane z udogodnieniami na obowiązkowym egzaminie
maturalnym z języka polskiego. Maturzyści, którzy posiadają zaświadczenia,
że mają dysleksję, dostają więcej czasu
na napisanie egzaminu, są łagodniej
oceniani, nie tracą punktów za błędy
ortograficzne. Panuje przekonanie, że
matematyka jest do opanowania, ale
na razie nie w polskich szkołach. Skoro uczniowie boją się obowiązkowej
matury z matematyki, to istnieje duże
prawdopodobieństwo, że mogą masowo „zapadać” na dyskalkulię. Właśnie
w związku ze zbliżającą się obowiązkową maturą z matematyki, Centrum
Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej Ministerstwa Edukacji
Narodowej chciało przeprowadzić ogólnopolskie badania, by sprawdzić, ilu
uczniów dotyczy problem dyskalkulii, i
ewentualnie zaproponować system pomocy. Zaczęło między innymi sondować
poradnie w kraju, aby sprawdzić, czy
wydają zaświadczenia o dyskalkulii i ile
ich jest. Gdyby okazało się, że jest ich
sporo, można by rozważyć możliwość
wprowadzenia specjalnych przywilejów dla przyszłych maturzystów obarczonych tym problemem. MEN ukrócił
tę inicjatywę, mając świadomość, że w
tym roku na egzamin z matematyki zdecydowało się zaledwie 18 procent ma-

Proszę pani! Gdy mnożymy ułamek dziesiętny przez 10, to przesuwamy przecinek w stronę okna czy
w stronę drzwi?

Ewolucja metod nauczania matematyki na przykładzie zadań egzaminacyjnych
1962: Drwal sprzedał ciężarówkę
tarcicy za sumę 100 dolarów.
Wiedząc, że koszt produkcji
drewna wynosił 4/5 jego ceny,
oblicz zysk drwala.
1972: Drwal sprzedał ciężarówkę
tarcicy za sumę 100 dolarów.
Wiedząc, że koszt produkcji wyniósł 4/5 jego ceny, czyli 80 dolarów, oblicz zysk drwala.
1982 (nowy program matematyki):
Drwal dokonał wymiany zbioru
T tarcicy na zbiór P pieniędzy.
Moc zbioru P wyrażona w liczbach kardynalnych wyniosła
100, przy czym każdy z jego elementów jest wart 1 dolara. Zaznacz w kwadratowej tabeli 100
punktów, aby przedstawić graficznie elementy zbioru P. Zbiór
kosztów produkcji zawiera o 20
elementów mniej niż zbiór M.
Przedstaw zbiór K jako podzbiór
M i odpowiedz na pytanie: jaka
jest moc zbioru Z zysku wyrażona w liczbach kardynalnych?
1992: Drwal sprzedał ciężarówkę
tarcicy za 100 dolarów. Koszt
produkcji drewna wyniósł 80 dolarów, a zysk drwala 20 dolarów.
Zakreśl liczbę 20.
2002: Ścinając stare piękne i bezcenne drzewa, ekologicznie
niezorientowany drwal zarobił
20 dolarów. Co myślisz o takim
sposobie na życie? W podgrupach postarajcie się przygotować teatrzyk przedstawiający,
jak czują się leśne ptaszki i dzika
zwierzyna.
16x = 12y
28x − 12x = 21y − 9y
28x − 21y = 12x − 9y
7(4x − 3y) = 3(4x − 3y)
7=3
;)
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turzystów. Najbardziej odważni wybrali
zadania na poziomie trudniejszym, rozszerzonym. Aby zaliczyć egzamin, trzeba było zdobyć przynajmniej 30 procent
punktów, w technikach średni wynik to
27 procent, w liceach profilowanych
jeszcze gorzej – 17 procent. Czyli, jak
widać – porażka. Prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podkreśla,
że żadne zaświadczenia o dyskalkulii nie
będą uwzględniane na maturze z matematyki i że nie przewiduje się żadnych
ulg z tego powodu na przyszłorocznym
egzaminie.
Obowiązkowa matura z matematyki
jest sprawdzianem po kilkuetapowym
cyklu kształcenia. Tymczasem jedna
czwarta polskich gimnazjalistów nie potrafi obliczyć ceny produktu, gdy sprzedawca oferuje 15% zniżki, co trzeci nie
wie, jak obliczyć, ile metrów kafli należy
kupić na podłogę przy remoncie łazienki,
a połowa nie umiałaby obliczyć zużycia
paliwa w samochodzie. Jak widać, problem dyskalkulii zaczął służyć głównie
jako wymówka od obowiązkowej matury z matematyki, co nie pomaga ani
uczniom z dyskalkulią, ani tym, którzy
w ten sposób uciekają od problemów
z nauką. Wiadomo bowiem, że ucieczka od problemu nie jest sposobem na
jego rozwiązanie. Dodajmy na zakończenie, że matematyka pojawiła się w
ostatnim raporcie o kapitale intelektualnym Polski. Doradcy premiera Tuska,
pracujący nad raportem, zaznaczyli, że
rozwój nowych technologii wymusi popyt na zawody, do których potrzebna
jest doskonała znajomość matematyki.
Nawet Rada Europy opisała kluczowe
kompetencje matematyczne. Konieczna jest w Polsce zmiana przekonania,
że jedynym sposobem pokonywania
trudności w uczeniu się jest uzyskiwanie zaświadczeń skutkujących otrzymywaniem przywilejów edukacyjnych,
zamiast specjalistycznej pomocy i systematycznej pracy z uczniem. W większości przypadków trudności z uczeniem
się matematyki wynikają z zaniedbania
edukacyjnego, a nie z zaburzeń zdolności matematycznych.
Anita Dąbrowicz-Tlałka
Centrum Nauczania Matematyki
i Kształcenia na Odległość
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Z teki poezji
Limes
Rozwińmy funkcję na szereg
Trygonometryczny, lub inny
W ciąg piękny liczb i literek
To takie łatwe dziecinnie !
...
I już wpadamy w rutynę
Pisząc wyrazy kolejne
Ciekawe, kto nas powstrzyma
W tym szale: „Dodam, odejmę…”
...
Już jestem przy n-tym wyrazie
I nuda zaczyna doskwierać
Może by... w furię wpaść? - marzę
To przecie jest szereg Fouriera!
...
Aż wreszcie - odkrycie maleńkie
Nie schowam go w myśli zakątku:
Z Królową iść trzeba pod rękę
Lecz tylko do granic... rozsądku
Marek Koralun
Absolwent PG

„droga”
drogą
nic poza naszymi stopami
deszczu tęsknota
w jedną istotę skropleni
drogę
smak wiatru wyznaczył
bezczas motylich skrzydeł
kolorem bioder zbudzonych
droga
niewypowiedziana kpina
z losu skalistych bezdroży
„myśl”
nie zasypia nigdy
przemyka niezauważona
w karmazyn gorsetu utkana
szepce na ucho – ciii
jesieni brunatnym szelestem
a byt jej – tajemnica
zapachem samookreślona
nie zaśnie nigdy
Sławomir Jerzy Ambroziak
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
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Spotkania
Zachodni półwysep
„Z katedrą w tle” po wschodniej stronie Wisły
– kolejna edycja
ółwysep Westerplatte uformował dzy Polską a Wolnym Miastem Gdańsk
P
się z piaszczystej łachy leżącej na za- od 1933 załoga Westerplatte budowała
Y
D
A
chód
od ujścia Wisły, stąd jego nazwa. umocnienia. Składały się one z obrongodnieY
z wcześniejszymi
planami,
Ł
K
W
Potem
Wisła zmieniła bieg i półwysep nego budynku koszar i pięciu wartowni
Znychpochcieliśmy
doświadczeniach ubiegłoroczo
n
znalazł
się na wschód od nurtu rzeki. – lekkich schronów bojowych uzbrowszystkich serdeczodwoła
Westerplatte
było umacniane od poło- jonych w karabiny maszynowe. Latem
nie zaprosić na kontynuację otwartych wykładów w cyklu „Z katedrą w
tle”. Cykl, ku naszej radości, cieszył się
ogromnym powodzeniem, czyli nasza
inicjatywa okazała się potrzebna społecznie.
W związku z reorganizacją struktury na Wydziale Architektury, zostałam
Kierownikiem Katedry Projektowania
Środowiskowego. Fakt ten nie będzie
miał wpływu na rozpoczęty cykl, a
mam nadzieję, że wręcz przeciwnie,
zostanie on poszerzony o nowe, równie ciekawe tematy wykorzystujące
kompetencje drugiego zespołu.
Cykl wykładów w roku akademickim 2009/2010, podobnie jak wcześniejszy blok, obejmuje zagadnienia
związane z architekturą Trójmiasta,
zarówno historyczną, jak i współczesną, oraz składać się będzie z dwóch
części: wykładu oraz wycieczki; odbywać się będzie w środkową środę
miesiąca w sali 300 GG.
Pierwszym wykładem – nawiązującym do obchodów wrześniowych,
związanych z wybuchem II wojny
światowej, będzie „Westerplatte –
Wisłoujście”; na wykład zapraszamy
21 października (środa) .
Następnymi proponowanymi przez
nas tematami są:
• 18 listopada
– Osiedla socjalne Europa-Wrzeszcz
• Styczeń – Koszary w Gdańsku
• Luty – Uzdrowisko Sopot
• Marzec – Gdański socrealizm
• Kwiecień – Młyny Wodne Gdańska
• Maj – Cystersi: Oliwa, Pelplin
Romana Cielątkowska
Wydział Architektury
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wy XIX wieku. Do czasów I wojny światowej Prusy budowały tu nadbrzeżne
fortyfikacje. W 1924 r. na mocy decyzji
Ligi Narodów powstała na Westerplatte
polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Wobec narastających napięć mię-

1939 powstał drugi pierścień fortyfikacji, utworzony z siedmiu polowych
stanowisk obronnych. Przy budowie
placówki „Fort” wykorzystano betonowy schron obserwacyjny artylerii
nadbrzeżnej z 1911 roku. Część umoc-
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ny przez wojska napoleońskie w 1809
r. W latach 1844–46 zastąpił go drugi,
zachowany do dziś. W latach 1874–76
szaniec został przebudowany i przystosowany do dział większego kalibru. Na
przełomie XIX i XX w. obiekt został zde-
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militaryzowany. Ziemne wały i fosy zniwelowano, pozostawiając jednak większość obiektów murowanych.
Jakub Szczepański
Wydział Architektury

Niemiecki okręt „Schleswig-Holstein” w porcie gdańskim, przy twierdzy Wisłoujście,
25 sierpnia 1939 r.

nień Westerplatte istnieje do dzisiaj, a
w 2003 r. pole bitwy zostało uznane za
pomnik historii.
Westerplatte sąsiaduje z obiektami
obronnymi z innych epok, powstającymi
w ważnym strategicznie miejscu ujścia
Wisły od średniowiecza do XIX wieku.
Twierdza Wisłoujście usytuowana na
południe od dzisiejszego półwyspu jest
zespołem fortyfikacji, budowanym od
XV do XIX w. Przez setki lat broniła ona
ujścia Wisły i dostępu do gdańskiego
portu. Najpierw, w końcu XV w., kiedy
to brzeg morza sięgał o wiele dalej na
południe niż to jest obecnie, powstała
wieża pełniąca funkcję wartowni i latarni morskiej. Wokół wieży w drugiej
połowie XVI w. powstał Wieniec, czyli
cylindryczna, ceglana budowla przystosowana do ustawienia armat. Pod koniec
tego samego stulecia wokół istniejących
części twierdzy zbudowano najbardziej
charakterystyczną jej część, Fort Carre,
czyli cztery murowane bastiony otoczone fosą. W następnym stuleciu twierdza
była powiększana o bastiony ziemne.
Jeszcze pod koniec XIX w. na terenie Wisłoujścia budowano fortyfikacje.
Kiedy brzeg morza oddalił się od
twierdzy Wisłoujście w kierunku północnym, konieczne było wzniesienie
nowych budowli broniących ujścia Wisły. Powstały dwa kolejne Szańce Mewie, zlokalizowane u nasady półwyspu
Westerplatte. Pierwszy został zbudowa-

Twierdza Wisłoujście i łacha na zachód od ujścia Wisły; z nich później powstanie Westerplatte

Twierdza Wisłoujście w I połowie XVII w.
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Kącik matematyczny
Rozpoczynając nowy rok akademicki w Kąciku, postanowiłam napisać coś o matematykach i matematyce polskiej. Tym bardziej, że dość często stwierdzam, iż moi
studenci nie słyszeli o jednym z najwybitniejszych matematyków polskich – Stefanie
Banachu. Co więcej, matematycy polscy nie bardzo wiedzą, czy mają jakiś udział w
rozwoju matematyki. Sądzę, że informacje na ten temat powinny być podane już w
szkole średniej. Wszak jest to nasze dziedzictwo, o które trzeba dbać. Oprócz tego
młodym ludziom potrzebne są autorytety, chociażby w tej konkretnej dziedzinie.
Moje rozważania rozpocznę od podania pewnych informacji o Stefanie Banachu
(bowiem, jakby to dzisiaj powiedziano, należę do jego fanklubu).

Stefan Banach – nasz matematyczny geniusz
Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem
ducha ludzkiego. Matematyka jest tak stara, jak stary jest człowiek.
W ostatnich czasach matematyka wywiera coraz większy wpływ
na rozwój wielu nauk.
Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne
i potężne.
Cytat z przedmowy Stefana Banacha do książki E. Colerusa
„Od tabliczki do różniczki” 1938 r.

I

nformacje o życiu Stefana Banacha można znaleźć tak w
książkach, jak i czasopismach (ale głównie matematycznych). Niestety, ich dostępność dla zwykłego czytelnika jest
niewielka. Co więcej, wydana ostatnio w 2009 roku bardzo
ciekawa książka Emilii Jakimowicz i Adama Miranowicza pt.
„Stefan Banach. Niezwykle życie i genialna matematyka”, jak
się dowiedziałam, została wydana w nakładzie 500 egz. (nie
mogła więc pojawić się w żadnej księgarni).
Tymczasem filmy o matematyce i matematykach (ostatni
taki widziałam w telewizji w lipcu br.) omijają wybitnych matematyków polskich XX wieku. Owszem, w książkach matematycznych docenia się wkład Stefana Banacha w rozwój nauki
światowej, ale dostęp do nich mają na ogół matematycy. Stąd
i wiedza naszego społeczeństwa jest niewielka.
Być może trudność polega również na tym, że niełatwo jest
omówić wyniki naukowe Stefana Banacha, zachowując jednocześnie ścisłość matematyczną. Byłoby to dostępne jedynie
dla wąskiego kręgu czytelników.
Sądzę jednak, że podanie pewnej liczby faktów biograficznych i opinii innych matematyków również może przybliżyć
postać Stefana Banacha. Taki też jest cel mojego artykułu.
Dość znaczną ilość informacji o życiu prywatnym i naukowym można znaleźć w następujących książkach:
1. R. Kałuża „Stefan Banach” (1992 r.),
2. J. Kozielecki „Banach – geniusz ze Lwowa” (1999 r.),
3. E. Jakimowicz i A.Miranowicz „Stefan Banach – Niezwykłe
życie i genialna matematyka” (2009 r.).
Ciekawe jest może to, że żaden z autorów nie jest z wykształcenia matematykiem.
Tak jak mówi tytuł ostatniej z wymienionych wyżej książek,
Stefan Banach miał niezwykłe życie. Urodził się 30 marca 1892
roku w Krakowie. Był nieślubnym dzieckiem Stefana Greczka
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i Katarzyny Banach. Czasy były jednak bardzo trudne i ostatecznie musiano oddać go na wychowanie do domu Franciszki
Płowej w Krakowie. To, że była to konieczność, mówi fragment
listu Stefana Greczka do Stefana Banacha z dnia 30 października 1943 roku (patrz E. Jakimowicz i A. Miranowski „Stefan
Banach…”), cytuję: „Gdy Ty się urodziłeś, ja miałem 24 lata i
4 miesiące. Służyłem w wojsku. Bez zezwolenia władzy wojskowej nie wolno mi było ożenić się. Pozwolenia na zawarcie
ślubu udzielano tylko wtedy, jeżeli ktoś wykazał się dokumentami, że przez to poprawia sobie egzystencję. Matka Twoja,
będąc z zawodu pokojówką, otrzymywała 5 złotych reńskich
miesięcznie. Nie było mowy o tym, aby można było uzyskać
pozwolenie na zawarcie ślubu. Ja także nie mogłem z moich
dochodów dać Twojej matce na utrzymanie. Więc postanowiliśmy po upływie miesiąca oddać Cię na wieś na wychowanie
i zobowiązałem się płacić za Ciebie. Po kilku miesiącach, gdy
razu jednego przyniosła Cię kobieta do Krakowa, aby pokazać,
że żyjesz, przypadek zrządził, że matka Twoja zaprowadziła
ją do domu Twojej przybranej matki. Twoja przybrana matka
oświadczyła gotowość przyjęcia Cię na utrzymanie.”
Jak wynika z wielu źródeł, Stefan Greczek starał się pomagać finansowo i utrzymywać ścisły kontakt z opiekunką syna.
Stefan Banach od najmłodszych lat przejawiał niezwykle
zdolności w zdobywaniu wiedzy. Oczywiście pasjonowała go
szczególnie matematyka. Już w gimnazjum studiował samodzielnie teorię funkcji rzeczywistych z francuskiego podręcznika Tannery’ego. Natomiast język francuski znał dość dobrze
już od dzieciństwa. Nauczył się go bardzo szybko od krakowskiego fotografa, z pochodzenia Francuza, Luisa Mienia.
W 1902 roku, gdy Stefan Banach ukończył 10 lat, opiekunka zapisała go do I klasy gimnazjum w Krakowie. Była to filia
Zespołów Gimnazjalnych im. Bartłomieja Nowodworskiego.
Ukończył je w 1910 roku.
Chcąc odciążyć materialnie swoich opiekunów, udzielał już
od 15 roku życia korepetycji z matematyki. Praca i ogromna
pasja do matematyki doprowadziły do pewnych kłopotów z
maturą. Dlatego też w kronice szkolnej nie został zaliczony do
grona „uzdolnionych chlubnie”.
Po otrzymaniu w 1910 roku matury Stefan Banach przez
krótki czas pracował w księgarni, a następnie tegoż samego
roku wyjechał do Lwowa, aby rozpocząć tam studia na Politechnice Lwowskiej.
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Ucząc się i pracując, zdał egzaminy kursowe na I i II roku
oraz pierwszy egzamin państwowy (takie były wówczas rozporządzenia austriackiego ministerstwa oświaty). Dalszą jego
naukę przerwała pierwsza wojna światowa. Zaraz po jej wybuchu Stefan Banach powrócił do Krakowa i pozostał tam, aż do
jej zakończenia.
Nie dokończył studiów na Politechnice Lwowskiej i właściwie nie ukończył żadnej uczelni wyższej.
Podczas pobytu w Krakowie zwrócił na niego uwagę (całkiem przypadkowo) Hugo Steinhaus – wybitny matematyk.
Spotkanie to zadecydowało o dalszym życiu Stefana Banacha. W roku 1920, gdy Steinhaus objął katedrę matematyki
na uniwersytecie we Lwowie, zaproponował prof. Antoniemu
Łomnickiemu, aby zatrudnił Stefana Banacha w katedrze matematyki, w charakterze asystenta.
Od tego momentu rozpoczyna się jego błyskotliwa kariera
naukowa. W tym samym roku obronił pracę doktorską (pomimo braku ukończonych studiów). Praca ta miała charakter
znaczący dla dalszego rozwoju jego pracy naukowej.
W roku 1922 Stefan Banach habilitował się i wkrótce został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1927 roku profesorem
zwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego.
Podtrzymywał też liczne kontakty z Politechniką Lwowską,
prowadząc tam wykłady z matematyki i mechaniki. Znany jest
do dziś jego podręcznik z mechaniki (w dwóch tomach) pt.
„Mechanika w zakresie szkół akademickich”.
Stefana Banacha interesowała jednak przede wszystkim
nowa, dopiero wówczas powstająca dyscyplina matematyczna – analiza funkcjonalna. Poświęcił jej większość swojej działalności naukowej. Stąd uważany jest też za twórcę podstaw
analizy funkcjonalnej. Osiągnięcia jego w tej mierze są tak
znaczne, że jego nazwiskiem określone są pewne przestrzenie i algebry. Każdy, kto poznaje analizę funkcjonalną, spotyka
się z przestrzeniami Banacha, twierdzeniami Banacha, czy w
dalszej części algebrami Banacha. Monografia „Teoria operacji liniowych” stała się klasycznym, podstawowym dziełem w
zakresie analizy funkcjonalnej.
Doniosłość wyników otrzymanych przez Stefana Banacha
jest taka, że pozwoliło to na unifikację różnych działów matematyki, tj. analizy matematycznej, teorii równań (w tym równań algebraicznych, różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
oraz pewnych funkcyjnych), rachunku wariacyjnego, teorii
aproksymacji, metod numerycznych itp.
To dzięki przestrzeniom Banacha można rozwiązywać w
sposób bardzo ogólny wiele zagadnień.
Aktywność matematyczna Stefana Banacha wyrażała się
nie tylko w otrzymywaniu nowych wyników. Był on również
współtwórcą Lwowskiej Szkoły Matematycznej, współzałożycielem i redaktorem czasopisma „Studia Matemathica”, czy
też aktywnym działaczem stowarzyszeń matematycznych.
O problemach matematycznych mógł dyskutować całymi
godzinami, a ulubionym miejscem takich dyskusji były kawiarnie (głównie Kawiarnia Szkocka we Lwowie). Potrafił pracować
wszędzie i we wszelakich warunkach – nawet przebywając w
więzieniu, po aresztowaniu go przez Niemców, udowodnił kilka twierdzeń.
Krótko mówiąc, cechowała go pasja tworzenia połączona
z uwielbieniem przez niego matematyki. Dlatego tez polityką nie interesował się, ale był bardzo przywiązany do Lwowa
i do kraju. Świadczy o tym odmowa wyemigrowania z Polski
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(tuż przed II wojną światową). Namawiał go do tego John
von Neumann (twórca teorii gier i informatyki), przyjeżdżając
trzykrotnie w tym celu ze Stanów Zjednoczonych do Polski.
Szczególnie prosił go o to amerykański twórca cybernetyki N.
Wiener.
Sądzę, że ogromna miłość do matematyki i ogromna wiara,
że Lwów pozostanie zawsze polski (bo, jak twierdził, Amerykanie nie pozwolą, aby było inaczej), zadecydowały o pewnym
jego zachowaniu w czasie II wojny światowej.
Sytuacja wówczas była bardzo trudna i złożona, ale wbrew
twierdzeniom niektórych – nigdy nie był komunistą.
Ostatnie lata życia spędzone we Lwowie były smutnymi i
ciężkimi czasami wojny. Ze wspomnień jego syna wynika, że
zamierzał powrócić do Krakowa po zakończeniu wojny. Niestety, choroba (rak płuc) nie pozwoliła już na to. Zmarł we Lwowie 31 sierpnia w 1945 roku, w wieku 52 lat.
Podsumowując krótko: Stefan Banach, mimo niesprzyjających warunków materialnych, psychologicznych i społecznych
osiągnął sukces na skalę światową. Dzięki zaletom umysłu i
osobowości wzbogacił on nauki matematyczne o trwałe dzieła
i osiągnął wyniki na miarę stulecia.
Jedyną trudność w zrozumieniu tego faktu stanowi to, że
idee matematyczne czy odkrycia fizyczne, ze względu na ich
hermetyczność, jak i niestety panujący analfabetyzm matematyczny, nie znalazły odpowiedniego miejsca w społecznej
wiedzy. Większość Polaków nic nie wie o Stefanie Banachu,
jak również o tym, że istnieje taka dziedzina matematyki, jak
analiza funkcjonalna.
Stefan Banach dał Polakom wszystko, swój talent, swoje
odkrycia, swoje metody pracy zespołowej, swój pragmatyzm,
swoje poczucie humoru. Jego wyniki naukowe zatarły kompleks niższości Polaków w naukach ścisłych.
Chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że styl pracy Banacha był możliwy tylko dzięki wyrozumiałości ze strony jego
żony Łucji, która była wielce tolerancyjna. Doceniając zdolności swojego męża, starała się po prostu nie przeszkadzać mu
w jego trybie życia i odciążyć od spraw domowych.

Odsłonięcie pomnika Stanisława Banacha w Krakowie, 1999 r.
Fot. Krystyna Nowicka
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Niezwykle podobał mi się dopisek Łucji do listu Stefana Banacha do Stanisława Ulama (wybitnego ucznia Stefana Banacha), cytuję: Panie Stasiu, jak Pan widzi, i ja dopisuję się do
tego matematycznego listu Stefana, który na początek miał
iść jako list całkiem prywatny – osobisty, widać z tego, że listy
ręki matematyka muszą tak wyglądać, że na dwa słowa prywaty – dwa twierdzenia, i to się nazywa list całkiem osobisty.
Taki to był Stefan Banach.
A oto kilka opinii wybitnych matematyków o nim i jego
osiągnięciach.
1. Piętno, które wycisnął Stefan Banach na matematyce XX
wieku zapewnia mu stałe miejsce w historii nauki.
M. H. Stone (matematyk amerykański)
2. „Teoria operacji liniowych” Stefana Banacha, podobnie jak
to często bywało z dziełami klasycznymi, stała się własnością szerokiego świata matematycznego.
Naród polski, podarowawszy światu takich ludzi, jak Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Maria Skłodowska, którzy
na zawsze weszli do historii kultury ogólnoludzkiej, słusznie
chlubi się swym godnym synem – Stefanem Banachem, którego imię będzie trwale związane z rozwojem matematyki
XX wieku.
S.Ł. Sobolew (matematyk rosyjski)
3. Teoria rozwinięta w dziele Banacha pozwala objąć swymi
metodami wielką rozmaitość zagadnień: przede wszystkim
zagadnienia istnienia dotyczące równań różniczkowych i
całkowych, ogólniej nawet równań funkcyjnych liniowych
z nieskończoną ilością niewiadomych, szeregi Fouriera, sumowanie szeregów rozbieżnych, wreszcie funkcje bez pochodnej. Pomiędzy użytymi tam metodami można znaleźć
metody niezwykle pomysłowe i głębokie.
B. Szökelavi-Nagy (matematyk węgierski)
4. Istnienie analizy funkcjonalnej, jako samodzielnej dyscypliny matematycznej, zawdzięczamy geniuszowi Stefana Banacha. On ukształtował jej podstawowe pojęcia i od niego
pochodzą jej podstawowe jego twierdzenia.
S. Mazur (matematyk polski)
No i na zakończenie cytat z nekrologu ogłoszonego w 1946
roku w lipcu, w Biuletynie Amerykańskiego Towarzystwa Ma-

tematycznego (t. 52, nr 7, 1946). „Nadeszła niedawna wiadomość, że Banach umarł w Europie wkrótce po zakończeniu
wojny. Wielkie zainteresowanie wywołane przez Jego działa u
nas jest faktem bardzo dobrze znanym. Rzeczywiście, w jednym z głównych pól jego działalności, a więc w teorii przestrzeni liniowych o nieskończenie wielu wymiarach, szkoła amerykańska rozwinęła i wciąż dostarcza bardzo ważne rezultaty. Był
to zdumiewający zbieg intuicji naukowej, który skupił wysiłki
licznych matematyków polskich i amerykańskich na tym samym polu. (…) Dzieło Banacha uwypukliło po raz pierwszy w
ogólnym przypadku sukces metod podejścia geometrycznego
i algebraicznego do problemów analizy liniowej, wychodząc
daleko poza raczej formalne odkrycia Volterry, Hadamarda i
ich następców. Jego rezultaty objęły ogólniejsze przestrzenie
niż dzieło takich matematyków, jak Hilbert, E. Schmidt, von
Neumann, Riesz i inni. Wielu matematyków amerykańskich,
szczególnie młodszych, podjęło tę ideę studium geometrycznego i algebraicznego liniowych przestrzeni funkcyjnych, a ta
robota wciąż postępuje energicznie i daje ważne wyniki.”
I to by było na tyle.
Mam tylko cichą nadzieję, że udało mi się chociaż troszkę
przybliżyć niezwykłą postać Stefana Banacha. Istnieje również
Jemu poświęcona strona internetowa, która znajduje się pod
adresem: http://banach.univ.gda.pl.
Może także udałoby się namówić Oficynę Wydawniczą „Impuls” w Krakowie (www.impulsoficyna.com.pl), by dokonała
dodruku książki Emilii Jakimowicz i Adama Miranowicza pt.
„Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka” w
takim nakładzie, aby można było ją kupić chociaż w księgarni
naukowej. Wówczas sprezentowałbym ją z ogromną radością
wielu moim przyjaciołom.
		
Krystyna Nowicka
Centrum Nauczania Matematyki
i Kształcenia na Odległość
P.S. Muszę jeszcze stwierdzić, że i ja w swojej pracy naukowej korzystałam z zasady odwzorowań zwężających Stefana
Banacha.

Maki, maki – wszędzie maki!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
(Marność nad marnościami i wszystko marność)

W

idok falującego zboża przyozdobionego czerwonymi makami
fascynuje ludzi od niepamiętnych czasów. W polskim krajobrazie pól ów
widok staje się coraz rzadszy z powodu powszechnie stosowanych herbicydów. Jednak od czasu do czasu można
jeszcze napotkać tradycyjne pejzaże z
kwitnącymi makami. Są one rozpozna-
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walne przez wszystkich, jednak o walorach użytkowych, historii, systematyce
i ekologii tej rośliny wie niewiele osób.
Postanowiłem więc w poniższym tekście przekazać w dużym skrócie podstawowe informacje o naszym urokliwym maku.
Mak polny (Papaver rhoeas) należy
do roślin jednorocznych z rodziny ma-

kowatych (Papaveraceae). Występuje
powszechnie w Europie, także na terenie Polski. Tworzy mieszańce z makiem
wątpliwym (Papaver dubium). Pochodzi prawdopodobnie z rejonu Morza
Śródziemnego. W polskiej florze jest
archeofitem, czyli gatunkiem rośliny
obcego pochodzenia, który przybył do
nas z innego rejonu geograficznego w
czasach wczesno- lub przedhistorycznych i obecnie występuje wyłącznie w
siedliskach synantropijnych.
Kwiaty maka polnego są osadzone
pojedynczo na długich szypułkach wyrastających z kątów liści. Korona jest
czteropłatkowa, o średnicy do 10 cm,
płatki są czerwone do purpurowych
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(bardzo rzadko różowe lub białe), zawsze z czarną plamą u nasady. Znamię
słupka ma 5-18 promieni. Słupek jest
otoczony bardzo licznymi, ciemnofioletowymi pręcikami. Pąki kwiatowe zwisają, a rozwinięty kwiat jest wzniesiony.
Owocem maka jest naga, odwrotnie
jajowata torebka zwana potocznie makówką. Gdy dojrzeje, pod jej tarczą pojawiają się otworki, przez które wysypują się bardzo liczne drobne nasiona;
dostając się do gleby, długo zachowują
zdolność kiełkowania. Rozwijają się jesienią lub na wiosnę w bardzo niskich
temperaturach, nawet przy +1°C; siewki jesienne zimują.
Mak polny kwitnie od maja do sierpnia i powtórnie w jesieni. Występuje
głównie na niżu, ale także na terenach
położonych wyżej – aż po pogórze. Rośnie na polach i w miejscach ruderalnych, czyli na siedliskach wtórnych, silnie zmienionych przez człowieka. Jest
chwastem w uprawach zbóż ozimych,
jarych oraz rzepaku, a także roślin okopowych (w uprawach ziemniaka pojawia się jesienią). Podawany jest jako
charakterystyczny gatunek dla zbiorowiska roślinnego, należącego do rzędu
Centauretalia cyanii (nazwa pochodzi
od chabra bławatka Centaurea cyanus,
który często towarzyszy makowi polnemu, np. w zbożu). Mak wykazuje odporność na zanieczyszczenia atmosfery, m.in. spalinami samochodowymi.
Mak polny ma zastosowanie w fitoterapii. Zawiera biały sok o konsystencji mleka, w którego skład wchodzi lekko trujący alkaloid readyna i mała ilość
papaweryny. Płatki zawierają także
antocyjan (mekocyjaninę) oraz związki
śluzowe. W medycynie ludowej odwar
z jego płatków – Flos Rhoeados (Flos
Papaveris rhoeados) – stosuje się przy
kaszlu i chrypce oraz biegunkach jako
środek powlekający.
Znacznie szersze zastosowanie ma
mak lekarski, czyli mak ogrodowy, mak
uprawny, opich, patroch, patrzak (Papaver somniferum ). Gatunek prawdopodobnie wywodzi się z Azji Mniejszej
lub z zachodniej części basenu Morza
Śródziemnego; być może wyhodowano
go z gatunku Papaver setigerum, który
obecnie nie występuje w stanie dzikim.
Mak lekarski wyrasta na wysokość
od 120 do 150 cm. Jego łodyga jest
sztywna, prosta lub rozgałęziona, pokryta wyraźnym białym nalotem; po jej
uszkodzeniu wypływa duża ilość mlecz-

57

Fot. Marcin Wilga

nego soku. Liście wyrastają z łodyg, są
podługowatojajowate i nierówno karbowane. Kwiaty są duże, o średnicy
do 10 cm, mają cztery płatki korony
w kolorze białym, jasnofioletowym,
różowym lub czerwonym z ciemnymi
plamkami u nasady. Pręciki są liczne,
a słupek ma siedzące tarczowate znamię. Okres kwitnięcia przypada na
czerwiec i lipiec. Owocem maku jest
prawie kulista torebka – makówka. Zawiera ona bardzo liczne nerkowate nasiona (nazywane potocznie makiem), o
średnicy 0,9–1,5 milimetra i barwie od
brudnobiałej przez czerwonofioletową
do niemal czarnej.
Gatunek jest uprawiany na większą
skalę w Afganistanie, Indiach, Chinach,
Iranie, Turcji i wielu krajach Bliskiego
Wschodu, głównie dla uzyskania opium
(jest to wysuszony sok mleczny zebrany z nacięć niedojrzałych makówek). W
Polsce zakłada się plantacje maku dla
celów przemysłowych, spożywczych, a
także leczniczych. Plantator tej rośliny
musi posiadać odpowiednie pozwolenie. Surowcem zielarskim są tzw. makowiny (Capita Papaveris, Fructus Papaveris immaturus), tj. puste, pozbawione
nasion makówki z 10-centymetrowymi
szypułkami. Jako środek leczniczy stosowane są także nasiona (Semen Papaveris albis). Nasiona są używane przede
wszystkim do w celów spożywczych
(makowiec, chleb z makiem itp.) oraz
do produkcji oleju – Oleum Papaveris.
Tłoczony na zimno olej makowy zawiera 70 do 75% kwasu linolowego.

Mak lekarski (Papaver somniferum)
zawiera około 40 alkaloidów, które
można podzielić na dwa rodzaje:
• pochodne fenantrenu (C14H10) (morfina, kodeina),
• pochodne izochinoliny (C9H7N) (papaweryna).
Według innych źródeł opium zawiera około 25 czynnych składników, m.in.
ww. alkaloidy stosowane w lecznictwie. Również makowiny oraz wymłócona słoma makowa są źródłem tych
samych alkaloidów.
Zawarta w maku lekarskim morfina
ma działanie narkotyczne (odurzające), przeciwbólowe, przeciwkaszlowe,
przeciwbiegunkowe, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
Nadmierne dawki mogą prowadzić
do śpiączki z depresją ośrodka oddechowego (niewydolność oddechowa). Kilkunastokrotne użycie morfiny
prowadzi do uzależnienia fizycznego,
a uzależnienie psychiczne występuje
znacznie szybciej. Poprzez acetylację
morfiny otrzymuje się heroinę (diacetylomorfinę C21H23NO5). Pochodna
morfiny – kodeina (eter metylowy),
stosowana jest jako lek uspokajający i
znoszący odruch kaszlu. Podobne przeciwkaszlowe działanie ma narkotyna,
która jednocześnie pobudza ośrodek
oddechowy. Papaweryna używana
jest przy kolce jelitowej, wątrobowej i
innych narządów wewnętrznych, gdyż
blokuje bodźce nerwowe powodujące
skurcz mięśni gładkich układu pokarmowego.
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Opium w przeszłości używano głównie jako środka przeciwbólowego,
uspokajającego, nasennego i odurzającego. Stosowano je głównie w postaci
nalewki alkoholowej, tzw. laudanum
lub było palone jak tytoń. Szczególnie
szeroko opium stosowano w Europie i
USA w XIX wieku. Próby ograniczania
wwozu do Chin brytyjskiego opium doprowadziły do „wojen opiumowych”.
Były to starcia zbrojne Wielkiej Brytanii
i Francji z cesarskimi Chinami, mające
na celu wymuszenie ustępstw handlowych, m.in. w handlu opium; pierwsza
wojna opiumowa miała miejsce w latach 1839–1842, a druga – 1856–1860.
Zażywanie opium jako środka odurzającego jest w wielu krajach zabronione. W Polsce rozpowszechnił się
wśród narkomanów zwyczaj aplikacji
tej substancji w postaci tzw. „kompotu”. Ze względu na poglądy społeczne,
różnice kulturowe, stany prawne itp.
nie ma jednoznacznej definicji terminu
„narkotyk”. Zwykle pod tą nazwą kryją się substancje odurzające, których
przyjmowanie powoduje po pewnym
okresie używania uzależnienie; należą do nich nikotyna, alkohol, opiaty i
opioidy (np. morfina, heroina), kokaina, fentanyl, niektóre benzodiazepiny. Jako narkotyk traktowane są także
wszystkie substancje psychotropowe,
m.in. występujące w grzybach halucynogennych (np. w łysiczce Psilocybe
lanceolata), których nabywanie i roz-
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powszechnianie jest aktualnie nielegalne z punktu widzenia obowiązującego
prawa. W polskim prawodawstwie
środkiem odurzającym nazywamy substancję pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005
r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.); substancje psychotropowe określa załącznik nr 2 tej ustawy.
***
Mak jako rodzaj odgrywa od dawna
także znaczącą rolę w kulturze europejskiej, a jego właściwości usypiające
znane były już w czasach starożytnych.
Roślina ta jest atrybutem bogów – snu
Hypnosa i marzeń sennych Morfeusza,
a także kojarzono ją ze śmiercią jako
snem wiecznym*. Owidiusz opisuje krainę snu jako trudno dostępną jaskinię,
przed której wejściem rozpościera się
łan czerwonych maków i przeróżnych
wonnych traw. Z ziół tych Noc „wyciska
sen”, by następnie rozprzestrzenić go
po osnutej mrokiem ziemi.
Wizerunek maku przyswoiła symbolika chrześcijańska. W intensywnej czerwieni jego kwiatów widziano
symbol męki Chrystusa, jego krew, i
z tego powodu roślina ta występuje w scenach Ukrzyżowania. Rosnący

w zbożu mak jest uważany za symbol
Chrystusa, gdyż nawiązuje do obrazu
chleba eucharystycznego. Kwiat maku,
w rozumieniu symbolu śmierci, często
pojawia się na obrazach martwej natury, zwłaszcza tzw. vanitas. Jest to motyw religijno-artystyczny, związany ze
sztuką, poznaniem i czasem. Pojęcie to
ma związek z myślą przewodnią Księgi
Koheleta: „Vanitas vanitatum et omnia
vanitas – Marność nad marnościami
i wszystko marność”.
W Wielkiej Brytanii i Kanadzie, w
Dniu Pamięci panuje zwyczaj noszenia sztucznych maków, przypiętych do
ubrania w celu upamiętnienia poległych żołnierzy. Są one sprzedawane
przez Brytyjską Legię Królewską, a dochód jest przeznaczony na rzecz weteranów. W polskiej kulturze czerwone
maki są symbolem krwi naszych żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino: „Czerwone maki na Monte Cassino
zamiast rosy piły polską krew”.
Widok pola spowitego czerwienią
maków należy do wyjątkowych przeżyć
estetycznych. Czy dziwi Państwa moja
reakcja na ów widok: „Maki, maki –
wszędzie maki…”.
Marcin S. Wilga – Borsuk
Wydział Mechaniczny
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* W 1983 r. byłem w gronie osób żegnających zmarłego dyrektora Muzeum
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Leona Jana Łukę. Na wieku trumny
jedna z pracownic położyła wiązankę polnych kwiatów. Wśród nich wyróżniały się właśnie czerwone maki,
towarzyszące wiele razy dyrektorowi
Łuce w trakcie jego wieloletnich badań terenowych na Pomorzu, i które
tak bardzo lubił. Przez kilka miesięcy
pracowałem w tym muzeum na umowę-zlecenie. Brałem też wielokrotnie
udział w ekspedycjach archeologicznych na dolne Powiśle (dawna Pomezania), organizowane przez Muzeum
Zamkowe w Malborku.

