
Po raz pierwszy w historii uczelni odby�o si� uroczyste 
spotkanie z pracownikami maj�cymi pi��dziesi�cio-

letni, a nawet d�u�szy sta� pracy na Politechnice Warszawskiej.
Podczas uroczysto�ci, która odby�a si� 8 stycznia tego roku, rek-

tor PW, prof. W�odzimierz Kurnik wr�czy� jubilatom – trzem pa-
niom i sze�ciu panom – okoliczno�ciowe dyplomy oraz albumy o 
Warszawie. Nast�pnie, przy kawie i ciastach, d�ugoletni pracownicy 
opowiadali o swojej pracy na Politechnice i planach na przysz�o��.

Pani Michalina Kunstetter rozpoczyna�a prac� w pa�dzierniku 
1959 roku w sekretariacie biblioteki. Po kilku latach przenios�a si� 
do Rady Zak�adowej Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie pra-
cuje do dzisiaj.

Z kolei w Komisji Zak�adowej NSZZ „Solidarno��” pracuje pani 
Gra�yna Maciejko, która zaczyna�a swoje zwi�zki z PW od Wy-
dzia�u Chemicznego. Opu�ci�a go po trzydziestu latach, kiedy obj�-
�a stanowisko wicedyrektora ds. pracowniczych. Mimo przej�cia na 
emerytur� nadal pozostaje pracownikiem Administracji Centralnej, 
oddelegowanym do pracy w zwi�zku zawodowym, którego jest ak-
tywnym dzia�aczem.

W marcu tego roku minie 56 lat, od kiedy pani Ewa Sztyber pra-
cuje w sekretariacie obecnego Instytutu Informatyki na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest ju� na emeryturze, ale z 
pracy zawodowej nie ma ochoty rezygnowa�.

Jeszcze bli�ej jubileuszu sze��dziesi�ciolecia pracy na uczelni 
jest prof. Andrzej Filipkowski. By�y prorektor ds. ogólnych by� – 
i jest – zwi�zany z Instytutem Systemów Elektronicznych WEiTI. 
Wykorzystuj�c swoje bogate do�wiadczenie nadal, wraz z zespo-
�em, pracuje nad projektami europejskimi.

Prof. Romuald Jó�wicki z Wydzia�u Mechatroniki zacz�� prac� 
w roku 1955 i ju� jako student pi�tego roku uczy� kolegów z trzecie-
go. Pozostaje aktywny zawodowo, prowadzi projekt oraz wyk�ady 
obieralne. Ostatnio wyda� te� ksi��k� z zakresu techniki laserowej.

Mgr in�. Stefan Przekopiak studia i prac� na Wydziale Elek-
trycznym podj�� równocze�nie. Pó�niej pracowa� na Wydziale Me-
chanicznym Technologicznym, nast�pnie w Szkole Nauk Technicz-
nych i Spo�ecznych w P�ocku oraz na Wydziale Transportu, gdzie 
do dzisiaj kieruje Dzia�em Administracyjnym.

Prof. Wies�aw Traczyk – równie� w czasie studiów, w roku 1957 – 
przyj�� propozycj� pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Auto-
matyki i Telemechaniki PW. W tym samym miejscu – obecna nazwa 
to Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej – pracuje do dzi�.

Niedawno, po wielu latach zajmowania si� sprawami rekrutacji, 
prof. Bohdan Utrysko przekaza� swojemu nast�pcy obowi�zki kie-
rownika Biura ds. Przyj�� na Studia, ale nadal kieruje Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Zaczyna� karier� zawodow� na Wydziale In�ynierii 
Sanitarnej i Wodnej, którego by� prodziekanem i dziekanem.

Prof. Wojciech W�odarczyk rozpocz�� prac� w roku 1957, na 
Wydziale In�ynierii Budowlanej. Pó�niej, po wygraniu konkursu na 
stanowisko docenta, przeniós� si� do Instytutu Budownictwa SzN-
TiS, gdzie w dalszym ci�gu prowadzi seminaria i prace dyplomowe, 
a tak�e wyk�ady na studium doktoranckim.

Mimo ponad pi��dziesi�cioletniego sta�u pracy, wszyscy uczest-
nicy spotkania czynnie uczestnicz� w �yciu uczelni. Jednak�e ta-
kiej sytuacji prawodawcy nie przewidzieli. Ostatnia nagroda jubi-
leuszowa przyznawana jest za 45 lat pracy. Zwróci� na to uwag� 
obecny na uroczysto�ci prezes Rady Zak�adowej ZNP dr Zdzis�aw 
Ga�kowski, jeden z pomys�odawców uhonorowania d�ugoletnich 
pracowników Politechniki Warszawskiej. Teraz zastanawia si� nad 
sposobem, w jaki mo�na by wyró�nia� pracowników z 60-letnim 
sta�em.
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 Z prac...
...Sa mo rz¹ du Stu den tów
� 7.01.2010 r. odby�o si� VI posiedzenie Komi-
sji Zagranicznej, w trakcie którego podsumowa-
no dzia�alno�� komisji w roku 2009 oraz zdano 
sprawozdanie z wykorzystania bud�etu.
� 11.01.2010 r. zosta�o zwo�ane nadzwyczajne 
posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki, na któ-
rym podsumowano jej dzia�alno�� w ubieg�ym 
roku. 
� 13.01.2010 r. mia�o miejsce sprawozdaw-
cze posiedzenie Parlamentu Studentów PW. 
Po zaprezentowaniu przez senatorów stu-
denckich krótkich sprawozda	 z dzia�alno�ci, 
udzielono ust�puj�cemu samorz�dowi absolu-
torium. Przyj�to tak�e protokó� z posiedzenia 
Parlamentu z dnia 17.12.2009 r.
� 20–21.01.2010 r. odby�o si� dwudniowe 
wyborcze posiedzenie Parlamentu Studen-
tów PW. Posiedzenie sk�ada�o si� z dwóch 
cz��ci. Pierwszego dnia zg�aszano kandyda-
tów na senatorów studenckich, którzy mogli 

si� zaprezentowa�. Drugiego dnia dokonano 
wyboru przewodnicz�cego samorz�du oraz 
senatorów. Po raz kolejny sprawami studen-
tów b�dzie zajmowa�a si� kobieta. W tym roku 
b�dzie to Magda Zió�kowska z Wydzia�u Che-
micznego. Oprócz niej w Kolegium Senatorów 
b�d� zasiada�: Jakub Zaremba – Wydzia� 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Aneta 
Michalska – Wydzia� Mechatroniki, Mateusz 
Cwalina – Wydzia� Fizyki, Adam Mat�acz – 
Wydzia� Elektroniki i Technik Informacyjnych, 
Mateusz Wawrzyniuk – Wydzia� Fizyki, Joanna 
Pietrzak – Wydzia� In�ynierii �rodowiska, Kamil 
Lubikowski – Wydzia� Samochodów i Maszyn 
Roboczych, Bart�omiej Biernacki – Wydzia� 
Budownictwa Mechaniki i Petrochemii – P�ock, 
Maciej Dukata – Wydzia� Elektryczny, A� a Alice 
Ntale – Wydzia� In�ynierii Produkcji, Katarzyna 
O�dziejewska – Wydzia� Geodezji i Kartogra� i, 
Marcin Smó�kowski – Wydzia� Administracji i 
Nauk Spo�ecznych.    
� 4.02.2010 r. odby�o si� pierwsze w historii po-
siedzenie nowo powo�anej Komisji Informacji i 
Promocji SSPW. Omawiano na nim pomys�y 
projektów, jakie maj� by� realizowane w tym 

roku oraz podano informacje na temat szkole-
nia dla cz�onków Komisji. 

...Rady Doktoran tów
� Zgodnie regulaminem W�asnego Funduszu 
Stypendialnego, wprowadzonym zarz�dze-
niem rektora PW nr 3/2010, doktoranci mog� 
ubiega� si� o przyznanie Stypendium Senatu 
PW b�d� stypendium dla wyró�niaj�cych si� 
studentów i doktorantów. Aby je otrzyma�, 
nale�y spe�nia� nast�puj�ce kryteria: posia-
da� wysok� �redni�, zda� egzaminy na oce-
n� bardzo dobr�, wyró�nia� si� dzia�alno�ci� 
naukow� lub spo�eczn�. Dok�adn� procedur� 
przyznawania stypendiów z WFS mo�na zna-
le�� na stronie internetowej Rady Doktorantów 
PW.
� Wszyscy doktoranci, którzy chcieliby szlifo-
wa� swoj� znajomo�� j�zyka angielskiego, po-
winni zajrze� na stron� http://www.kl.sjo.pw.e-
du.pl. Studium J�zyków Obcych, w ramach 
Programu Rozwojowego PW, organizuje kursy 
j�zyka angielskiego z elementami j�zyka tech-
nicznego. 

Oprac. zibi

I N F O R M A C J E

Media o Politechnice Warszawskiej
� Projekt jednoosobowego po-
jazdu „CUL-car”, który mo�e 
by� kierowany przez osob� 
poruszaj�c� si� na wózku inwa-
lidzkim, zaj�� pierwsze miejsce 
w konkursie „M�ody Wynalazca 
2009”. Autork� zwyci�skiego 
projektu jest Marlena Krzy�a-
nowska, absolwentka Politech-
niki Warszawskiej oraz ASP w 
Warszawie – o czym informo-
wa� Internetowy Serwis Nauka 
w Polsce PAP.
� Studenci Politechniki War-
szawskiej wpadli na nieco-
dzienny pomys� i stworzyli co� 
niekonwencjonalnego. „Entro-
pia”, to perfumy, które pachn� 
ich uczelni� – informowa� TVN 
Warszawa 1.12.2009 r. O zapa-
chu pisa� te� Edukacyjny Portal 
Maturzystów PERSPEKTYWY 
oraz „Polska The Times”. O� -
cjalna premiera perfum odby�a 
si� w trakcie gali � na�owej ob-
chodów „Dnia Politechniki War-
szawskiej. Prorektor ds. stu-
denckich PW, prof. W�adys�aw 
Wieczorek wyró�ni� cz�onków 
Ko�a Naukowego Biotechno-
logów „Herbion”, twórców per-
fum, wr�czaj�c im dyplomy. O 
realizacji prac nad stworzeniem 
tego zapachu 3.12.2009 r. w 
„Radiu Eska” i „Antyradiu” oraz 
7.12.2009 r. w „Radiu PIN” mó-
wi�a koordynatorka tego projek-
tu Agnieszka Cie�licka. Tema-
tem tym zaj��y si� tak�e „Radio 
dla Ciebie”, „Gazeta Pomorska 
oraz „Gazeta Wyborcza”. 

� Jak studenci z Ko�a Nauko-
wego Biotechnologów „Herbion” 
tworzyli zapach Politechniki, 
mówi�a w „Dzie	 Dobry TVN” 
1.12.2009 r. prof. El�bieta Mali-
nowska, dyrektor Instytutu Bio-
technologii i opiekunka naukowa 
studentów zrzeszonych w kole. 
� „Dziennik Gazeta Prawna” z 
2.12.2009 r. zamie�ci� wywiad z 
prof. Jerzym Wo�nickim, by�ym 
rektorem PW, prezesem Funda-
cji Rektorów Polskich, na temat 
strategii rozwoju szkolnictwa 
wy�szego na najbli�sze 10 lat.
� Internetowy Serwis Nauka 
w Polsce PAP 2.12.2009 r. po-
informowa�, �e dziewi�ciu pol-
skich naukowców zosta�o lau-
reatami kolejnej edycji progra-
mu „Mistrz” zorganizowanego 
przez Fundacj� na rzecz Nauki 
Polskiej. W dwunastej edycji 
programu nagrodzono przed-
stawicieli nauk technicznych, a 
w�ród nich prof. Tomasza Wo-
li	skiego z Wydzia�u Fizyki Poli-
techniki Warszawskiej. 
� „Super Express” i „Polska 
The Times” 7.12.2009 r. infor-
mowa�y o zwyci�stwie siatkarzy 
Neckerman AZS Politechnika 
nad mistrzami Polski PGE Skra 
Be�chatów 3:2. 
� „G�os Pruszkowa” nr 12 z 
grudnia 2009 r. pisa�, �e w ra-
mach obchodów Dnia Politech-
niki Warszawskiej 13 listopada 
2009 r. na budynku Nowej Kre-
�larni Politechniki Warszaw-
skiej ods�oni�ta zosta�a tablica 

upami�tniaj�ca posta� doc. 
mgr. in�. Zbigniewa Lewandow-
skiego ps. „Szyna”, znanego 
powszechnie jako organizator i 
dowódca akcji dywersyjno-bo-
jowych „Wieniec”, „Odwet Ko-
lejowy”.
� Pismo Politechniki Bia�o-
stockiej „ycie Politechniki” nr 
3/2009 zrelacjonowa�o przebieg 
uroczysto�ci (z 3.12.2009 r.) 
nadania godno�ci doktora ho-
noris causa Politechniki Bia�o-
stockiej profesorowi Henrykowi 
Józefowi Tuni by�emu profeso-
rowi Politechniki Warszawskiej.
� Na �amach „Metro Praca” 
7.12.2009 r. Ewa Kluczek z Biu-
ra Karier Politechniki Warszaw-
skiej mówi�a o skuteczno�ci 
dzia�ania biura na uczelni. Biuro 
zach�ca studentów has�em „Nie 
pukaj, wchod� �mia�o”. Propo-
nuje trzy rodzaje ofert: pracy 
sta�ej (183 w pa�dzierniku), 
czasowej – zarówno zwi�zanej 
z kierunkiem, jak i dodatkowej: 
ulotki, rekrutacje (��cznie 36) 
oraz praktyk (44), które zwykle 
przybli�aj� studenta do zatrud-
nienia. Aby nauczy� studentów 
przebojowo�ci podczas poszu-
kiwania pracy, biuro dwa razy 
w tygodniu prowadzi warsztaty, 
uczy pisania cv, przeprowadza 
testy psychologiczne i �wicze-
nia z technik autoprezentacji.

� O cofni�ciu Politechnice 
Warszawskiej i Politechnice 
�ódzkiej przez Ministerstwo 
Finansów upowa�nie	 do pro-
wadzenia bada	, na podstawie 
których rejestrowane s� auto-
maty i urz�dzenia do gier loso-
wych, pisa�a „Rzeczpospolita” 
8.12.2009 r. 
� W nadawanym przez TVP 
21.12.2009 r. programie „Labo-
ratorium XXI wieku” bra�a udzia� 
Weronika Zaperty z Wydzia�u 
Mechatroniki. Mówiono m.in. o 
tym, dlaczego �wiat�o jest fa-
scynuj�ce i po�yteczne oraz do 
czego s�u�y naukowcom i prze-
mys�owi.
� Informacj� o inauguracji pro-
jektu „Foresight regionalny dla 
szkó� wy�szych Warszawy i 
Mazowsza – Akademickie Ma-
zowsze 2030” zamie�ci� Inter-
netowy Serwis Nauka w Polsce 
PAP 21.12.2009 r. W ramach 
projektu zostan� okre�lone kie-
runki rozwoju uczelni Warszawy 
i Mazowsza w zakresie kierun-
ków kszta�cenia, modelu orga-
nizacji i dzia�ania szkó� wy�-
szych oraz modelu absolwenta 
uczelni. Kierunki rozwoju b�d� 
wy�aniane w oparciu o analiz� 
scenariuszy rozwoju regionu i 
zmian gospodarki polskiej. Li-
derem projektu jest Politechni-
ka Warszawska. 



Pi�tnaste w XLVII kadencji posiedzenie Senatu odby�o si� 
27 stycznia 2010 roku.

Z obrad Senatu

PW w bie��cym roku akademickim oraz nad podzia�em dotacji dy-
daktycznej.  
� Politechnika Warszawska wykazuje du�� aktywno�� w poszukiwa-

niu �rodków inwestycyjnych. W ko	cu ubieg�ego roku – jak przypomnia� 
kanclerz PW, dr Krzysztof Dziedzic – do Rektora PW sp�yn��y cztery 
wnioski o uruchomienie nast�puj�cych zada	 inwestycyjnych: 

1. Budowa Audytorium Technik Multimedialnych w Gmachu Samocho-
dów i Ci�gników w Warszawie przy ul. Narbutta 84.

2. Rewitalizacja Gmachu Fizyki PW z uwzgl�dnieniem potrzeb osób 
niepe�nosprawnych i wymaga	 przepisów przeciwpo�arowych – chodzi 

przede wszystkim o renowacj� elewacji wraz z wymian� okien i drzwi 
oraz remontu dachu wraz z ociepleniem budynku.

3. Rozbudowa Wydzia�u EiTI PW i utworzenie sieci laboratoriów dy-
daktycznych.

4. Rewitalizacja Gmachu G�ównego PW (odnowienie Du�ej Auli zgod-
nie z restrykcyjnymi wymaganiami konserwatora zabytków) z uwzgl�d-
nieniem potrzeb osób niepe�nosprawnych i wymaga	 przepisów przeciw-
po�arowych. 

Senat wyrazi� zgod� na podpisanie przez Rektora umów o do� nan-
sowaniu oraz uruchomieniu tych czterech zada	 inwestycyjnych. To 
sta�o si� podstaw� do stara	 o � nansowanie inwestycji ze �róde� ze-
wn�trznych. Ju� wiadomo, �e na trzecie z tych zada	 otrzymali�my 
do� nansowanie na kwot� 39 950 tys. z� w ramach Dzia�ania 13.1 Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko. Dzi�ki temu do ko	-
ca roku 2012 zostan� dobudowane dwa skrzyd�a Gmachu Elektroniki 
o powierzchni 3 117 m2, zbudowana serwerownia i sie� informatyczna, 
zostanie kupiony sprz�t i oprogramowanie do laboratoriów dydaktycz-
nych (na kwot� 14,7 mln PLN), zostan� zmodernizowane audytorium 
i biblioteka. 
� Do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „PATCHWORK: 

Opracowanie modelu � nansowo-technicznego i prototypu wyniesionego 
�rodowiska do obs�ugi operatorów wirtualnych w sieciach telefonii komór-
kowej nowej generacji” zosta�a utworzona spó�ka celowa Invendo. W jej 
sk�ad wejdzie Politechnika Warszawska, � rma mLife Sp. z o.o. oraz � rma 
Suntech SA. Senat wyrazi� zgod� na utworzenie spó�ki po wys�uchaniu 
informacji dziekana Wydzia�u EiTI prof. Jana Szmidta.
� Senat, po wnikliwej dyskusji, podj�� uchwa�� w sprawie zasad ustala-

nia zakresu obowi�zków i zada	 nauczycieli akademickich. Przyj�cie ta-
kich zasad wynika z wymogów ustawy „Prawo o szkolnictwie wy�szym”.   
� Senat wyrazi� zgod� na zawarcie umów o wspó�pracy z dwiema 

uczelniami: Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym na 
Ukrainie oraz z Uniwersytetem Szent István w Gödöllö na W�grzech.

Umowa z uczelni� ukrai	sk� dotyczy Wydzia�u In�ynierii Produkcji. Re-
alna wspó�praca trwa ju� od 20 lat i obejmuje m.in. wymian� pracowników 
i studentów oraz wspóln� organizacj� konferencji i seminariów nauko-
wych. Dziekan Wydzia�u In�ynierii Produkcji, prof. Andrzej Koca�da – 
charakteryzuj�c partnersk� uczelni� – przypomnia�, �e powsta�a ona w 
XIX wieku, a obecnie sk�ada si� z 8 wydzia�ów, na których studiuje 15 
tys. studentów. 

15 tys. studentów ma równie� uczelnia w�gierska. 
– Zawarcie formalnej umowy pozwoli na rozszerzenie istniej�cej od lat 

wspó�pracy z Wydzia�em Samochodów i Maszyn Roboczych, szczegól-
nie w dziedzinie mechaniki gleby – powiedzia� prof. Jerzy Bajkowski, 
dziekan SiMR.  
� Senat Politechniki Warszawskiej wyznaczy� prof. W�odzimierza 

Kurnika na recenzenta dorobku naukowego, osi�gni�� i zas�ug prof. Je-
rzego Buzka – kandydata do tytu�u doktora honoris causa Politechniki 
�wi�tokrzyskiej.

EWA CHYBI�SKA

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od 1 lutego 2010 roku 
na czas nieokre�lony zosta� mianowany przez Rektora PW prof. 

nzw. dr hab. in�. Jaros�aw MIZERA w Zak�adzie Projektowania Materia-
�ów na Wydziale In�ynierii Materia�owej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od 1 stycznia 2010 roku  do 
31 grudnia 2014 roku zostali mianowani przez Rektora PW: dr hab. in�. 
Jaros�aw ARABAS w Zak�adzie Sztucznej Inteligencji w Instytucie Sys-
temów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych, 
dr hab. Jerzy JASI�SKI w Zak�adzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki, 
dr hab. in�. Maciej PACZUSKI w Zak�adzie Podstaw Chemii w Instytucie 
Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. 

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 1 lutego 2010 roku do 31 
stycznia 2015 roku zosta� zatrudniony przez Rektora PW na podstawie 
umowy o prac� (podstawowe miejsce pracy) dr in�. Mariusz PYRZ w Za-
k�adzie Samochodów w Instytucie Pojazdów na Wydziale Samochodów 
i Maszyn Roboczych.

Informacje 
� Odby�y si� wybory w Samorz�dzie Studentów i Doktorantów. Prze-

wodnicz�c� Samorz�du Studentów PW zosta�a Magdalena Zió�kowska 
z Wydzia�u Chemicznego. Radzie Doktorantów b�dzie przewodniczy� 
mgr in�. 
ukasz Adamkiewicz z Wydzia�u In�ynierii �rodowiska.
� W wyniku przeprowadzonych 25 stycznia 2010 roku wyborów, prze-

wodnicz�cym Komisji Zak�adowej NSZZ „Solidarno��” w PW zosta� Sta-
nis�aw Jezierski.  
��Przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy�szego zosta�a powo�ana 

Rada M�odych Naukowców, w której Politechnik� Warszawsk� reprezen-
tuje mgr in�. Piotr Koza.
� 11 stycznia 2010 roku prof. Marian P. Ka�mierkowski z Wydzia�u 

Elektrycznego PW zosta� uhonorowany przez Institut National Polytech-
nique de Toulouse (Francja) tytu�em doktora honoris causa. Zgodnie z 
panuj�cym w tej uczelni zwyczajem, nast�pnego dnia wyg�osi� referat pt. 
„Power Electronics for Wind and Ocean Wave Energy”. 
� 12 stycznia 2010 roku Rektor PW uczestniczy� w spotkaniu op�atko-

wym warszawskiego �rodowiska akademickiego u Metropolity Warszaw-
skiego arcybiskupa Kazimierza Nycza. Opraw� artystyczn� wieczoru 
zapewni� Zespó� Pie�ni i Ta	ca PW.
� W dniach 14–15 stycznia 2010 roku odby�y si� na Politechnice War-

szawskiej „Szwajcarsko-Polskie Dni Nauki i Techniki” zorganizowane 
przez Ambasad� Szwajcarii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�-
szego. W obradach, po�wi�conych Szwajcarsko-Polskiemu Programowi 
Badawczemu, zde� niowano pi�� obszarów priorytetowych: ICT (Informa-
tion and Communication Technology), energia, nanotechnologie, zdrowie 
oraz �rodowisko.
� 19 stycznia 2010 roku zosta�o podpisane porozumienie o wspó�pra-

cy pomi�dzy Politechnik� Warszawsk� a Konfederacj� Pracodawców 
Polskich. Wspó�praca dotyczy� ma m.in. zorganizowania prac nad stwo-
rzeniem wspólnego „think–tank” w zakresie innowacyjno�ci, przedsi�bior-
czo�ci i transferu technologii oraz w wspierania dzia�a	 promocyjnych. 
� Prof. Józef Lubacz z Wydzia�u Elektroniki i Technik Informacyjnych 

zosta� przewodnicz�cym Rady G�ównej Szkolnictwa Wy�szego. Do Pre-
zydium RGSZW – z grupy doktorantów – wybrano mgr. in�. Piotra Koz� 
z Wydzia�u Geodezji i Kartogra� i. 
� Dr in�. Jacek Dyba�a z Wydzia�u Samochodów i Maszyn Roboczych 

otrzyma� Nagrod� Wydzia�u IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie bu-
dowa i eksploatacja maszyn. 
� Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego przyzna�o na rok aka-

demicki 2009/2010 studentom Politechniki Warszawskiej czterna�cie 
stypendiów za osi�gni�cia w nauce oraz jedno za wybitne osi�gni�cia 
sportowe.
�  27 stycznia 2010 r. Rektor podpisa� decyzj� w sprawie powo�ania 

Komitetu Steruj�cego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do 
roku 2020. 

Obrady
� Ju� po raz wtóry Senat dyskutowa� nad zasadami rozlicze	 za zaj�-

cia dydaktyczne zlecane wydzia�om i innym jednostkom organizacyjnym 

I N F O R M A C J E
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4.12.2009 r. Medal dla prof. Poniewskie-
go. Na Politechnice Krakowskiej odby�o si� 
XXXI seminarium Podsekcji Przep�ywów 
Mikro i Wielofazowych Sekcji Mechaniki P�y-
nów Komitetu Mechaniki PAN, zatytu�owane 
„Przep�ywy wielofazowe w pracach Instytutu 
In�ynierii Cieplnej i Procesowej Politechniki 
Krakowskiej”. W jego trakcie wr�czono me-
dal za wybitne osi�gni�cia w zakresie prze-
p�ywów wielofazowych przewodnicz�cemu 
podsekcji, prof. Mieczys�awowi Poniewskie-

mu, dyrektorowi Instytutu In�ynierii Mecha-
nicznej Wydzia�u Budownictwa, Mechaniki i 
Petrochemii SzNTiS w P�ocku. Medal stano-
wi wyraz szczególnego uhonorowanie doko-
na	 naukowych i jest on przyznawany przez 
grono powszechnie uznanych autorytetów w 
tej dziedzinie.

17.12.2009 r. Wizja dziedzin kszta�ce-
nia. W Centrum Konferencyjnym Zielna 
odby�a si� konferencja otwieraj�ca projekt 
„Foresight regionalny dla szkó� wy�szych 
Warszawy i Mazowsza Akademickie Ma-
zowsze 2030”. Liderem projektu jest Poli-
technika Warszawska. W sk�ad powo�anego 
dla jego realizacji konsorcjum wesz�o pi�� 
uczelni publicznych i niepublicznych: Szko-
�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Uni-
wersytet Kardyna�a Stefana Wyszy	skiego 
w Warszawie, Polsko–Japo	ska Wy�sza 
Szko�a Technik Komputerowych, Szko�a 
G�ówna Handlowa, Akademia im. Leona 
Ko�mi	skiego. Celem przedsi�wzi�cia jest 
okre�lenie wizji przysz�ych dziedzin kszta�-
cenia, które b�d� wa�ne dla przysz�o�ci 
Polski i trendów rozwoju szkó� wy�szych w 
perspektywie roku 2030. Zako	czenie pro-
jektu, wspó�� nansowanego przez Uni� Eu-
ropejsk� ze �rodków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, jest planowane 
na rok 2012.

18.12.2009 r. Umowy dwustronne. Na 
Politechnice Warszawskiej nast�pi�o uroczy-
ste podpisanie umów bilateralnych projek-
tu Centrum Zaawansowanych Materia�ów 
i Technologii CEZAMAT pomi�dzy nasz� 
uczelni� – koordynatorem konsorcjum – a 
Uniwersytetem Warszawskim, Wojskow� 
Akademi� Techniczn�, Instytutem Technolo-
gii Materia�ów Elektronicznych oraz czterema 
instytutami Polskiej Akademii Nauk – Instytu-
tem Fizyki, Instytutem Chemii Fizycznej, In-
stytutem Wysokich Ci�nie	 i Instytutem Pod-
stawowych Problemów Techniki. (Fot. 1)

18.12.2009 r. Ich portret. W holu g�ów-
nym Wydzia�u Mechatroniki PW otwarta 
zosta�a XXV wystawa zdj�� studentów z 
Klubu Filmowo-Fotogra� cznego Focus. Na 
wystawie „Portret, czyli nie fotogra� a g�owy” 
zaprezentowano 27 zdj�� wykonanych przez 
20 autorów. Mo�na je b�dzie ogl�da� przez 
cztery miesi�ce. (Fot. 2)

21.12.2009 r. Wigilia ogólnouczelniana. 
W Ma�ej Auli Gmachu G�ównego PW odby�a 
si� Wigilia Ogólnouczelniana zorganizowa-
na przez Niezale�ne Zrzeszenie Studentów 
PW, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie 
„Soli Deo” PW oraz Samorz�d Studentów 
PW. W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele w�adz uczelni, duszpasterstwa akade-
mickiego, administracji PW oraz organizacji 
studenckich. Tradycyjnie wyst�pi�y te� Ze-
spó� Pie�ni i Ta	ca oraz Chór Akademicki.

7.01.2010 r. Prof. Lubacz przewodnicz�-
cym RGSzW. Na swoim pierwszym posie-

dzeniu Rada G�ówna Szkolnictwa Wy�szego 
X kadencji wybra�a w�adze na lata 2010–2013. 
Przewodnicz�cym tego wybieralnego organu 
przedstawicielskiego zosta� prof. Józef Lubacz 
z Wydzia�u Elektroniki i Technik Informacyjnych 
PW. Celem dzia�a	 Rady jest wspó�dzia�anie z 
ministrem nauki i szkolnictwa wy�szego oraz z 
innymi organami w�adzy i administracji publicz-
nej w ustalaniu polityki edukacyjnej pa	stwa w 
zakresie szkolnictwa wy�szego.

8.01.2010 r. Pi��dziesi�t plus. Rektor 
PW prof. W�odzimierz Kurnik spotka� si� z 
dziewi�cioosobow� grup� pracowników, któ-
rzy przepracowali na Politechnice Warszaw-
skiej 50 lat. Podczas uroczysto�ci rektor wr�-
czy� okoliczno�ciowe dyplomy oraz albumy 
o Warszawie paniom: Michalinie Kunstetter, 

Gra�ynie Maciejko i Ewie Sztyber oraz pa-
nom: prof. Andrzejowi Filipkowskiemu, prof. 
Romualdowi Jó�wickiemu, mgr. in�. Stefa-
nowi Przekopiakowi, prof. Wies�awowi Tra-
czykowi, prof. Bohdanowi Utrysce oraz prof. 
Wojciechowi W�odarczykowi. W uroczysto�ci 
wzi�� udzia� prezes Rady Zak�adowej ZNP dr 
Zdzis�aw Ga�kowski. By�o to pierwsze tego 
rodzaju spotkanie w historii uczelni, ale – jak 
zapowiedzia� rektor – nie ostatnie.

8.01.2010 r. Prorektorzy w Mi�sku. W 
Zespole Szkó� Nr 1 im. Kazimierza Wielkie-
go w Mi	sku Mazowieckim uczniowie klas 
maturalnych spotkali si� z przedstawicielami 
naszej uczelni, prorektorem ds. studiów prof. 
Franciszkiem Krokiem oraz prorektorem ds. 
studenckich prof. W�adys�awem Wieczor-
kiem. Celem ich wizyty by�o przedstawienie 
oferty dydaktycznej Politechniki Warszaw-
skiej uczniom szkó� ponadgimnazjalnych z 
powiatu mi	skiego. W spotkaniu uczestni-
czy�y tak�e w�adze Mi	ska Mazowieckiego.

11–12.01.2010 r. Doktorat h.c. dla prof. 
Ka�mierkowskiego. W Institut National Po-
lytechnique de Toulouse odby�a si� ceremo-
nia wr�czenia doktoratów honorowych trzem 
uczonym. INPT organizuje takie uroczysto�ci 
raz na pi�� lat. W�ród wyró�nionych w tym 
roku znalaz� si� prof. Marian Ka�mierkow-
ski z Wydzia�u Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej. Nast�pnego dnia po tej uro-
czystej promocji zorganizowano ogólno-
uczelniane seminarium, na którym nowo 
promowani doktorzy honorowi przedstawili 
referaty ilustruj�ce problemy i wyniki swoich 
bada	. Prof. Ka�mierkowski wyg�osi� referat 
pt. „Power Electronics for Wind and Ocean 
Wave Energy”. (Fot. 3)

Oprac. ANNA ABRAMCZYK
Fot. Anna Abramczyk, 

arch. prof. Mariana Ka�mierkowskiego

 Kronika wydarzeñ w PW

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3
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I rzeczywi�cie – Fundacja, 
któr� za�o�y�o 10 znacz�-

cych na rynku telekomunika-
cyjnym � rm (Alcatel Polska, 
Aster City Cable, Ericsson, 
KAPSCH TeleCom, Nokia Po-
land, Philips Polska, Polskie 
Radio, Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, PTK Centerte-
la, ZWUT (Siemens), do której 
potem do��czy�o kolejnych 12) 
dzia�a z coraz wi�kszym roz-
machem, wspieraj�c badania 
i rozwój kadry naukowej na 
Politechnice. Szeroki program 
stypendialny, opieka nad stu-
denckimi ko�ami naukowymi, 
sponsorowanie mi�dzynaro-
dowych szkó� letnich oraz kon-
ferencji naukowych, konkursy 
na najlepsz� prac� doktorsk� 
– to tylko cz��� dzia�a	 � nan-
sowanych przez Fundacj�. 

Fundacja przyznaje stypen-
dia habilitacyjne, doktoranckie 
i studenckie. Tych ostatnich – 
obejmuj�cych prace in�ynier-
skie, magisterskie oraz udzia� 
w programach mi�dzynarodo-
wych – by�o najwi�cej. Otrzy-
ma�o je 110 osób. 

Dr Mateusz Malanowski, 
dwukrotny stypendysta Fun-
dacji (studenckie – 2003 i dok-
toranckie – 2008) oraz cz�onek 
Ko�a Naukowego Radiolokacji 
i Cyfrowego Przetwarzania 
Sygna�ów, a obecnie adiunkt 
w Instytucie Systemów Elek-
tronicznych PW, podkre�la, 
�e rola Fundacji we wspiera-
niu ambitnych studentów i ich 
projektów jest nie do przece-
nienia.  

– Dzia�alno�� Ko�a Nauko-
wego Radiolokacji i Cyfrowego 

Przetwarzania Sygna�ów od 
samego pocz�tku by�a wspo-
magana przez Fundacj�. Ba-
dania prowadzone w ramach 
ko�a przyczyni�y si� do po-
wstania pierwszego w Polsce 
radaru z syntetyczn� apertu-
r�, który zosta� wdro�ony do 
produkcji przez Przemys�owy 
Instytut Telekomunikacji SA i 
jest obecnie wykorzystywany 
przez Marynark� Wojenn� RP i 
nasz� Stra� Graniczn� – mówi 
mgr Mateusz Malanowski.    

Dzi�ki dzia�alno�ci Fundacji 
i hojno�ci jej sponsorów kilka 
laboratoriów Politechniki War-
szawskiej zosta�o wyposa�o-
nych w nowoczesn� aparatu-
r�. Od podstaw stworzono 3 
nowe laboratoria – Cyfrowych 
Systemów Komórkowych, 
Techniki Antenowej oraz CA-
TV–CODMUCA.

 Nale�y podkre�li�, �e Fun-
dacja jest organizacj� po�ytku 
publicznego – nie prowadzi 
wi�c dzia�alno�ci gospodar-
czej, wszystkie jej dochody po-
chodz� z darowizn i subwencji, 
a organy pracuj� spo�ecznie, 
nie pobieraj�c �adnego wy-
nagrodzenia. Na Politechnice 
jest znana jako Fundacja prof. 
Modelskiego. On by� pomys�o-
dawc�, jest prezesem zarz�du 
i od 10 lat pozostaje niestru-
dzonym, dobrym duchem ko-
lejnych inicjatyw.

– Zaawansowane rozwi�za-
nia techniczne i technologicz-
ne wkraczaj� coraz szerzej w 
nasze codzienne �ycie. Wspó�-
czesnemu cz�owiekowi trudno 
wyobrazi� sobie funkcjonowa-
nie bez �rodków zapewnia-

j�cych ��czno�� i dost�p do 
informacji: telefonu komórko-
wego, internetu, telewizji sate-
litarnej. Te nowe urz�dzenia i 
us�ugi pojawi�y si� dzi�ki gwa�-
townemu post�powi w dziedzi-
nach radiokomunikacji i tech-
nik multimedialnych. Wdra�a-
nie nowoczesnych technik nie 
jest mo�liwe bez doskonale 
wykszta�conej kadry technicz-
nej, za� wykszta�cenie tej ka-
dry wymaga bardzo du�ych in-
westycji w obszarze edukacji i 
nauki. Przyk�ady wiod�cych 
krajów �wiata pokazuj�, �e dla 
osi�gni�cia przez instytucj� 
edukacyjn� konkurencyjnego 
poziomu, oprócz dzia�alno�ci 
statutowej tej instytucji, ko-
nieczna jest pomoc i wspó�pra-
ca znacz�cych � rm –  przypo-
mina genez� powstania Fun-
dacji prof. Józef Modelski. 

Pierwsze posiedzenie Rady 
Fundacji odby�o si� 13 stycz-
nia 2000 roku i – jak pami�taj� 

jego uczestnicy – by�o bardzo 
konkretne. 

(...) Kiedy po raz pierwszy 
us�ysza�em o utworzeniu Fun-
dacji, pomy�la�em sobie: no 
có�, jeszcze jedna inicjatywa, 
która podzieli los setek jej po-
dobnych martwych tworów, 
nieszkodliwych wprawdzie, 
ale te� ma�o przydatnych 
dla instytucji za�o�ycielskich 
(...) – wspomina w wydanych 
z okazji 10–lecia Fundacji 
„Refleksjach” Andrzej Sie-
zieniewski, prezes Zarz�du 

I N F O R M A C J E
Polskiego Radia SA w latach 
2002–206 i prezes Rady Fun-
dacji w latach 2004–2005 i 
dodaje: (...) Po dwóch latach 
pracy w Radzie, kiedy obej-
mowa�em w niej zgodnie ze 
statutem przewodnictwo na 
kolejne pó� roku, by�em ju� 
wielkim or�downikiem tej in-
stytucji i przy ka�dej nadarza-
j�cej si� okazji podkre�la�em 
wymiar tego, co Fundacja 
Wspierania Radiokomunika-
cji i Technik Multimedialnych 
robi – po pierwsze na rzecz 
studentów i pracowników na-
uki Politechniki Warszawskiej, 
ale te� firm, których szefowie 
zdecydowali o powo�aniu Fun-
dacji do �ycia. (...) 

Rektor Politechniki War-
szawskiej, prof. W�odzimierz 
Kurnik uwa�a, �e dzia�alno�� 
Fundacji rozpocz��a now� ja-
ko�� we wspó�pracy uczelni z 
firmami zewn�trznymi. Sta�e 
zaanga�owanie najbardziej 

dynamicznych firm telekomu-
nikacyjnych we wspieranie 
rozwoju studentów i m�odej 
kadry naukowej Politechni-
ki, wspó�udzia� w tworzeniu 
nowoczesnej bazy labora-
toryjnej oraz inne inicjatywy 
przyczyniaj� si� do rozwoju 
kszta�cenia w tej dziedzinie i 
pozwalaj� zmniejszy� deficyt 
kadr in�ynierskich, odczuwal-
ny tak�e w bran�y telekomu-
nikacyjnej. 

EWA CHYBI�SKA
Fot. Anna Abramczyk    

Fundacja ma 10 lat
– Unia Europejska zainaugurowa�a w zesz�ym roku projekt 

Atomium Culture, maj�cy na celu o�ywienie wspó�pracy na-
ukowej o�rodków akademickich z gospodarczymi. My, na Po-
litechnice Warszawskiej, projekt Atomium Culture realizujemy 
ju� od 10 lat poprzez Fundacj� Wspierania Rozwoju Radioko-
munikacji i Technik Medialnych – taki �artobliwy, ale wcale nie 
odbiegaj�cy daleko od prawdy, komentarz wyg�osi� rektor PW 
prof. W�odzimierz Kurnik na uroczysto	ci jubileuszu 10–lecia 
Fundacji.
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Niedawno zako�czony szczyt w Kopenhadze mia� dopro-
wadzi� do ogólno�wiatowego porozumienia w sprawie 
przeciwdzia�ania zmianom klimatycznym. Nic z tego nie 
wysz�o. To wyrok na miliony ludzi? Toniemy w absur-
dzie, poddajemy si� histerii, czy lekcewa�ymy realne 
zagro�enie?

Do porozumienia nie 
dosz�o. UE, która 

zrzesza kilkadziesi�t pa	stw, 
ma sta�e k�opoty ze wspólny-
mi uzgodnieniami w najwa�-
niejszych sprawach, a prze-
cie� ró�nice cywilizacyjne, 
mentalne lub technologiczne 
pomi�dzy jej cz�onkami nie s� 
a� tak wielkie. Nie ma si� wi�c 
co dziwi�, �e przedstawiciele 
192 pa	stw – które podpisa�y 
konwencje klimatyczn�, naj-
wi�ksz� w dziejach ONZ – nie 
mog� doj�� do porozumienia. 

Tematyka ochrony �rodowi-
ska naturalnego, jeszcze czter-
dzie�ci, trzydzie�ci lat temu, 
„zarezerwowana” by�a dla... 
oszo�omów, maniaków i innych 
niezbyt powa�nie traktowa-
nych osobników. Post�puj�ca 
degradacja naszej matki Ziemi 
jest jednak faktem. Powoli, bo 
to kosztowne, przestawiamy 
si� na nowocze�niejsze, mniej 
inwazyjne dla �rodowiska tech-
nologie, a poszukiwanie al-
ternatywnych dla ropy i w�gla 
�róde� energii jest konieczne 
ze wzgl�du na kurcz�ce si� ich 
zasoby. Kto� mo�e powiedzie�, 
�e to nieprawda, bo znajduje-
my przecie� nowe – chocia�by 
w okolicach bieguna pó�noc-
nego. O prawo do tego rejonu 
�wiata walczy teraz intensyw-
nie kilka pa	stw. Problem pole-
ga jednak na tym, �e potrzeba 
na to czasu. Eksploatacja tych 
z�ó� b�dzie mo�liwa najwcze-
�niej – optymistycznie patrz�c 
– za kilkana�cie lat. Ponadto 
wymaga ogromnych nak�adów. 
Ju� teraz szacuje si�, �e na 
wydobycie jednej bary�ki ropy 
naftowej trzeba zu�y� dwie. 
Nie warta skórka wyprawki? 
Na razie warta, bowiem tech-
nologii innych, dotycz�cych 

odnawialnych �róde� – jak na 
lekarstwo. Oczywi�cie w skali 
globalnej. Ponadto s� drogie 
i gospodarki krajów rozwija-
j�cych si� dzia�aj� g�ównie w 
oparciu o tradycyjne surowce 
naturalne. 

To one mi�dzy innymi s� 
powodem wszechogarniaj�-
cej �wiat histerii zwi�zanej z 

emisj� CO², który okrzykni�to 
g�ównym sprawc� ocieplania 
klimatu. 

Pocz�tek krzywej
Ocieplenie jest faktem. Pro-

blemem jest jedynie oszaco-
wanie, w jakim stopniu zale�y 
ono od nas. Na podstawie ba-
dania rdzeni lodowych ustalo-
no, �e w dziejach Ziemi okre-
sy ocieplenia i ozi�bienia wy-
st�powa�y cyklicznie. Gdyby 
to przedstawi� na wykresie, 
mia�by on charakter sinuso-
idy. Tyle �e – jak uwa�a prof. 
Zdzis�aw Adamczewski z 
Wydzia�u Geodezji i Kartogra-
fii PW (a nie jest odosobniony) 
– skoro badania dotycz� jedy-
nie pokrytych lodem obszarów 
podbiegunowych, nie mo�na 
bra� pod uwag� danych bez-
wzgl�dnych uzyskanych na 
tej podstawie, a jedynie sam 
przebieg, dynamik� tego zja-
wiska. Skala temperatur musi 
dotyczy� ca�ego globu, a nie 
tylko jego fragmentów. 

Na podstawie dost�pnych 
danych z ró�nych cz��ci Ziemi 
z lat 1880–2000, prof. Adam-
czewski – wraz z córk�, dr Lu-
iz� Larsen z ACI Worldwide 
– opracowali model nutacyjny 
zmian temperatur powierzchni 
globu. Dlaczego w�a�nie taki?

– Poniewa� w zjawisku 
nutacji wyst�puje cykliczna 
zmienno�� nachylenia osi 
obrotu Ziemi wzgl�dem S�o	-
ca, co bezpo�rednio wp�ywa 
na temperatur� powierzchni 
naszej planety. Ponadto, wy-
korzystuj�c je, dokonujemy 
separacji ocieplenia antropo-
genicznego od wyst�puj�cych 
naturalnie zmian temperatury 
powierzchni globu powodowa-
nych czynnikami geofizyczny-

mi i astronomicznym – wyja-
�nia profesor Adamczewski. 

Na czym polega model nu-
tacyjny? 

– Ziemia kr�ci si� jak b�k, a 
jej o� kre�li sto�ek – wyja�nia 
profesor. – To zjawisko natu-
ralne, zwane precesj�. Pe�ny 
obrót po sto�ku nazywany 
rokiem plato	skim, wynosi 25 
770 tys. lat. Tyle �e o� Zie-
mi nie porusza si� po sto�ku 
„g�adko”, tylko sinusoidalnie. 
To jakby powierzchni� tego 
sto�ka pofa�dowa�. Ten pro-
ces to w�a�nie nutacja. 

Obydwoje autorzy pracy 
przeanalizowali ci�g obserwa-
cyjny UNEP (United Nations 
Environment Programme) – 
Program �rodowiskowy ONZ 
z lat 1860–1998 – i na tej pod-
stawie nie stwierdzili wyra�-
nych �ladów antropogenicz-
nych zak�óce	 w postaci od-
chyle	 w stosunku do modelu 
nutacyjnego. Wzi�li jednak 
tak�e pod uwag� dane uzy-
skane od NASA z lat 1880–

2008 dotycz�ce �redniej rocz-
nej temperatury, ale odr�bne 
dla oceanów i l�dów. 

– Im wi�cej parametrów bie-
rzemy pod uwag�, tym bardziej 
przybli�ony wynik zjawiska 
otrzymujemy. Ale jednocze-
�nie z�o�ony – wyja�nia pro-
fesor. – Je�li chodzi o �rednie 
temperatury powierzchni oce-
anów, które zajmuj� ponad 
71% Ziemi, przebieg krzywej 
jest odmienny ni� tej, która do-
tyczy l�dów. W przypadku wód 
trudno te� mówi� o wyp�ywach 
antropogenicznych, dlatego te� 
ich temperatura, mierzona przy 
powierzchni, ro�nie wolniej. 
Natomiast je�li chodzi o l�dy – 
wzrost temperatury jest zwi�za-
ny zarówno ze zjawiskami natu-
ralnymi, jak i antropogeniczny-
mi. W przedziale czasu od roku 
2000 do 2030 tempo wzrostu 
�redniej temperatury rocznej 
wyniesie 0,023ºC rocznie, z 
tego 0,014ºC w wyniku dzia-
�alno�ci cz�owieka, a 0,009ºC 
z przyczyn naturalnych. Zatem 
wp�yw czynnika antropogenicz-
nego wynosi 60%. 

Pycha, a nie mo�liwo�ci
W poprawnej politycznie 

konkluzji profesor oraz dr Lar-
sen uwa�aj�, �e ograniczenie 
�róde� emisji gazów cieplar-
nianych w tej sytuacji zdaje 
si� by� konieczne, ale... 

Mo�na powiedzie�, �e jest 
gorzej. Gdyby spojrze� na 
wspomnian� na pocz�tku 
tekstu sinusoid�, pokazuj�c� 
przebieg ocieple	 i ozi�bie	 
w dziejach Ziemi, oka�e si�, 
�e rosn�ca krzywa, uzyskana 

Globalne (nie)porozumienie

W atmosferze jest 2500 mld ton CO2. Biomasa czyli ro�liny, 
zwierz�ta i ludzie wi��� 6300 mld ton. A w oceanach roz-
puszczonych jest 140 bilionów ton tego gazu. To stamt�d 
najwi�cej przenika do atmosfery. Jako �e g�ównym sprawc� 
efektu cieplarnianego nie jest dwutlenek w�gla, tylko para 
wodna, to logiczne by by�o... osuszenie oceanów.
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na podstawie modelu nutacyj-
nego, pokazuje jedynie dolny 
fragment id�cej ku górze linii. 
Jej apogeum, jak mówi pro-
fesor, przypadnie oko�o roku 
2400. Jeste�my wi�c na po-
cz�tku okresu ocieplenia. My 
zapewne nie przekonamy si�, 
jak ono b�dzie przebiega�. 
Profesor uwa�a, �e na razie, 
w perspektywie kilkudziesi�-
ciu lat, nie nale�y spodziewa� 
si� �adnych niespodzianek. 

Dodaje jednak – to jest owo 
„ale” – �e okres ocieplenia 
jest jak najbardziej naturalny z 
punktu widzenia cykliczno�ci 
zmian temperatury i nic si� na 
to nie mo�na poradzi�. 

– Z moich analiz wynika, �e 
to jednak natura jest czynni-
kiem decyduj�cym w przypadku 
ocieplenia, a my tylko nieznacz-
nie si� do niego przyczyniamy. 

Nieznacznie, bo w grun-
cie rzeczy 60% pochodz�ce 
z intensywnie rozwijaj�cej si� 
produkcji i konsumpcji dotyczy 
l�dów, czyli jedynie nieca�ych 
29% powierzchni naszej pla-
nety. Profesor ocenia wi�c, 
�e przekonanie, i� mo�emy 
co� zmieni�, wynika raczej z 
ludzkiej pychy ni� realnych 
mo�liwo�ci. Jako przyk�ad na-
szej bezmy�lno�ci, która ma 
istotny, cho� ma�o medialnie 
nag�a�niany, wp�yw na klimat 
Ziemi podaje wycinanie lasów 
w Ameryce Po�udniowej, g�ów-
nie w dorzeczu Amazonki. Ale 
to ju� inna historia. 

Skutek, a nie przyczyna?
Wró�my do dwutlenku w�-

gla. Wprawdzie dopiero na 

pocz�tku XIX wieku odkryto 
jego rol� w procesie fotosyn-
tezy, ale ju� wcze�niej polski 
uczony Emil Godlewski udo-
wadnia�, �e �ycie na naszej 
plancie zale�y od tego gazu. 
Dlatego cz�sto okre�lano go 
mianem gazu �ycia. Dlacze-
go? Ka�dy z �ywych orga-
nizmów jest zbudowany ze 
zwi�zków w�gla, a jego cz�-
steczki pobierane s� w�a�nie 
z CO2. 

(...) Badania paleoklima-
tyczne ujawni�y, �e w ci�gu 
ostatnich 2 mln lat siedem-
nastokrotnie wyst�powa�y 
na przemian d�u�sze okre-
sy zlodowace	, trwaj�ce po 
100–120 tys. lat, oraz znacz-
nie krótsze okresy ocieple	 – 
interglacja�y (...) – pisze prof. 
Waldemar J�dral z Instytutu 
Techniki Cieplnej MEiL w ar-
tykule pt. „Walka z globalnym 
ociepleniem – konieczno�� czy 
nonsens?”, zamieszczonym w 
miesi�czniku „Rynek Instala-
cyjny” nr 07/08 z 2009 roku. 
(...) Na przestrzeni ostatnich 
400 tys. lat wyst�powa�y czte-
rokrotnie spadki i wzrosty tem-
peratury w granicach od –8ºC 

do +4ºC oraz towarzysz�ce im 
zmiany st��enia CO2 w zakre-
sie 180–300 ppmv (cz��ci na 
milion w obj�to�ci). W czasie 
tych zmian wp�yw dzia�alno�ci 
cz�owieka na klimat by� �aden, 
mo�e za wyj�tkiem ostatnich 
15 tys. lat, kiedy – jak ironicz-
nie sugeruje Kary Mullins, 
laureat nagrody Nobla z che-
mii w 1993 r. – ludzie pierwotni 
palili pewnie zbyt wiele ognisk 
i dlatego zacz��y topnie� lo-
dowce. (...) 

Powo�uj�c si� na ró�norod-
ne dane pomiarowe wskazuj�-
ce na to, �e wcze�niej st��e-
nie dwutlenku w�gla w atmos-
ferze bywa�o znacznie wy�sze 
pisze dalej, �e:

(...) nagminnie myli si� 
przyczyn� ze skutkiem. Po-
daj�c jako pierwotny, wzrost 
st��enie CO2 w atmosferze, 
czego nast�pnie jest wyni-
kiem wzrost �redniej tempe-
ratury. Tymczasem zwi�zek 
przyczynowo–skutkowy jest 
odwrotny! (...) 

Prze�led�my tok rozumowa-
nia prof. J�drala. Podaje on, 
�e w atmosferze jest 2500 mld 
ton CO2, biomasa – czyli ro�li-
ny, zwierz�ta i ludzie – wi��e 
6300 mld ton, a w oceanach 
rozpuszczonych jest 140 bilio-
nów ton tego gazu. Przy mniej 
wi�cej sta�ym ci�nieniu, jakie 
panuje na Ziemi, masa CO2 
zawartego w oceanach zale�y 
od temperatury. Je�li ro�nie 
ona na Ziemi, podnosi si� 
tak�e temperatura oceanów i 
nadmiar CO2 jest wydzielany 
do atmosfery. I odwrotnie – je-
�li temperatura maleje, CO2 z 
atmosfery rozpuszcza si� w 
wodzie. 

(...) A wi�c to zmiany tem-
peratury Ziemi, powodowane 
przyczynami pozaziemskimi 
(astronomicznymi), powoduj� 
zmiany ilo�ci CO2 w powie-
trzu, a nie na odwrót (...) – 
konkluduje profesor J�dral. 

Dodajmy do tego jeszcze 
fakt, �e g�ównym sprawc� tzw. 
efektu cieplarnianego wcale 

nie jest dwutlenek w�gla, lecz 
para wodna, której �rednie 
st��enie w atmosferze jest 
1000 do 2000 razy wi�ksze 
ni� dwutlenku w�gla. Naukow-
cy podaj� ró�ne dane – od 
75 do 95% zawarto�ci w at-
mosferze. Przyjmuj�c najni�-
sz� warto��, to jedynie 25% 
przypada na inne gazy cie-
plarniane, czyli m.in. metan, 
tlenki azotu, ozon i dwutlenek 
w�gla. Dodajmy jeszcze do 
tego, �e przyjmuje si�, i� 95% 
ca�o�ci zawartego w atmosfe-
rze CO2 pochodzi ze �róde� 
naturalnych. Jak z tego wy-
nika, zarówno my sami, jak i 
stworzony przez nas przemys� 
mamy niewielki udzia� w tym 
globalnym bilansie. 

Tym samym postulowane 
powszechnie zmniejszenie 
„naszej emisji” dwutlenku w�-
gla nie b�dzie mia�o realnego 
wp�ywu na zmiany klimatycz-
ne, za to na pewno na ekono-
miczne. 

Gwoli wyja�nienia, dodajmy 
jeszcze informacje o – mo�li-
wej i sygnalizowanej przez ko-

lejn� grup� naukowców – kon-
cepcji t�umacz�cej efekt zgo�a 
odwrotny. Otó� globalne ocie-
plenie spowoduje topnienie 
lodowców, ale tak�e b�dzie 
powodowa� coraz wi�ksze 
nagrzewanie si� powierzchni 
Ziemi (ciemniejszej, a wi�c 
poch�aniaj�cej wi�cej �wia-
t�a). Z nagrzanych oceanów 
zacznie parowa� wi�cej wody, 
zatem wzro�nie zachmurze-
nie. Okryje ono Ziemi�, a wi�c 
ilo�� ciep�a docieraj�cego do 
nas ze S�o	ca b�dzie male�. 
To prosta droga do nast�pne-
go zlodowacenia. Mo�e ju� 

To nie st��enie CO2 w atmos-
ferze powoduje ocieplenie 
klimatu. Odwrotnie: ocieple-
nie klimatu powoduje fakt, 
�e coraz wi�cej uwalnia si� 
go – g�ównie z oceanów – do 
atmosfery.

– Ekonomia to nauka o oszuki-
waniu przyrody i spo�ecze�stwa, 
a ekologia – o �agodzeniu skut-
ków tego procesu – uwa�a prof. 
Zdzis�aw Adamczewski.



zaczniemy si� do tego przy-
gotowywa�?

Nadwy�ka niczego
Na badania klimatyczne 

wydaje si� coraz wi�cej pie-
ni�dzy, na dzia�alno�� ekolo-
giczn�, rozp�tuj�c� histeri� 
w sprawie zagro�enia dwu-
tlenkiem w�gla – tak�e. Ale 
spójrzmy te� na to z punktu 
widzenia ekonomii. Bo w tym 
szale	stwie s� pieni�dze. Hi-
steria si� po prostu op�aca. 

Europejski System Handlu 
Emisjami (European Union 
Emissions Trading Scheme) 
skupia pa	stwa UE, które ra-
tyfikowa�y protokó� z Kioto z 
roku 1997. Okre�la on sposób 
oraz zakres, w jakim maj� na-
st�powa� ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych przez 
emisariuszy. 

Na czym to polega w prakty-
ce? Pa	stwa otrzymuj� limity 
dozwolonej emisji. Przydziela-
j� je znajduj�cym si� na ich te-
renie firmom energetycznym, 
rafineryjnym, ciep�owniczym. 

Uprawnienie daje prawo do 
emisji okre�lonej liczby ton 
CO2 rocznie, za jej przekro-
czenie p�aci si� kary. Mo�na 
tego unikn�� kupuj�c prawo 
do emisji na tzw. wolnym ryn-
ku. Co oznacza „dokupi�” i 
jaki to „wolny rynek”? Otó�, je-
�li jakie� przedsi�biorstwo – a 
raczej kraj, bo na tym rynku to 
pa	stwa handluj� mi�dzy sob� 
– wypu�ci do nieba mniej ni� 
przewidzia�o, mo�e ow� „nad-
wy�k� niczego” sprzeda�. 

wa�a si� UE, która zamierza 
wydawa� na ten cel miliony, 
a nawet miliardy euro. Og�o-
szono konkurs na projek-
ty dotycz�ce ró�norodnych 
technologii owego „�apania” 
i magazynowania. Te, które 
przebrn� przez sito konkur-
sów, b�d� dofinansowane. 
Za�o�enie jest takie, �e maj� 
by� ró�norodne, pilota�owe, 
testuj�ce, rozmaite... Polska 
tak�e ma zamiar uszczkn�� 
nieco z tego tortu – a co! – i 
magazynowa� CO2 w nie-
czynnych wyrobiskach ko-
palni w�gla. Fakt, �e koszt 
magazynowania jednej tony 
CO2

 jest znacznie wy�szy ni� 
kary, jakie z tytu�u nadwy�ki 
poza przydzia�em emisyjnym 
trzeba by za to zap�aci�, to 
nieistotny szczegó�. Kto� na 
tym znowu nie�le zarobi. 

Przemys� samochodowy, 
przy przekroczeniu emisji CO2 
o 2 lub 3 gramy na kilometr, 
ju� ponosi znaczne koszty. Za-
�o�enie jest takie, �e do roku 
2012 z obecnych 160 g nale�y 
zej�� do 130 g na km. Je�li tak 
si� stanie, samochody tak�e 
zdro�ej� niebotycznie. Co za 
tym idzie – przewo�one nimi 
towary. Eko...nomia ma si� 
dobrze, eko...logia gorzej. 

Zacytujmy ponownie prof. 
J�drala, który pisze:

(...) aby unikn�� wp�ywu 
emisji antropogenicznej na 
wzrost zawarto�ci CO2, po-
winna ona by� drastycznie 
zredukowana, o 60–80%, co 
jest w ogóle nierealne. (...)

A nawet gdyby do tego do-
sz�o, to przewidywane ocie-
plenie klimatu mog�oby si� 
opó�ni� o zaledwie o dwa do 
pi�ciu lat, co praktycznie by�o-
by niezauwa�alne. 

Niepolityczne
„Eko” ma si� jednak dobrze, 

wi�c, jak wynika z powy�szych 
informacji, wielu ludziom zale-
�y na tym, aby nadal – stra-
sz�c nas globalnym, o pod�o�u 
antropogenicznym, ocieple-
niem – czerpa� z tego korzy-
�ci. Dlatego te� w�tpliwo�ci, 
wr�cz protesty, naukowców, 
którzy maj� na ten temat inne 
zdanie, s� marginalizowane, 
nie nag�a�niane. S� bowiem 
„niepoprawne politycznie”. 
Tymczasem i one maj� swoj� 
histori�. 

Rynek kwitnie. I tak by� po-
winno, bowiem to on jest pod-
staw� istnienia ca�ego syste-
mu. Warto�� transakcji na nim 
zawieranych okre�laj� kwoty 
rz�du kilkudziesi�ciu, wed�ug 
ostro�nych prognoz, miliardów 
dolarów. Dlatego te� g�ówny 
problem w negocjacjach po-
mi�dzy pa	stwami polega na 
tym, by jak najwi�cej ton do-
zwolonej emisji zdoby�, �eby 
móc je potem sprzeda�. Jest 
to, w pewnej mierze, moto-
rem zmian technologicznych. 
Lecz nie do ko	ca. Mog�oby 
by� samonap�dzaj�cym si� 
ich stymulatorem i bod�cem 

do przechodzenia na bardziej 
przyjazne �rodowisku i pocho-
dz�ce z nietradycyjnych �ró-
de� �rodki energetyczne – z 
zupe�nie innych ni� ocieplenie 
powodów. Bowiem, teore-
tycznie, pieni�dze uzyskane 
z owych nadwy�ek winny by� 
przeznaczane wy��cznie na 

ten cel. Tak ustalili sygnatariu-
sze protoko�u z Kioto. Zasady 
bardzo cz�sto s� jednak tylko 
po to, by je �ama�. 

Konia z rz�dem temu, kto 
sprawdzi, na co np. w Polsce 
(nie mówi�c ju� o ca�ej UE) 
rzeczywi�cie przeznaczane 
s� te pieni�dze. 

To nie koniec generowania 
ekonomicznych i teoretycznie 
ekologicznych zysków. Przy 
ograniczaniu emisji CO2, a w 
przypadku naszych elektrocie-
p�owni i elektrowni „na w�giel 
chodz�cych” jest to ma�o mo�-
liwe, b�dziemy musieli p�aci� 
kary. Zapewne wi�c nasze 
koszty – pr�d, ciep�a woda – 
wzrosn� niebotycznie. Wed�ug 
szacunkowych danych, w ci�-
gu kilkunastu najbli�szych lat 
– o kilkaset procent. Oszcz�-
dzajmy energi�, ale nie p�a�-
my za histeri�!

Kolejnym �ród�em pieni�-
dzy dla tych, którzy zarabiaj� 
na naszej naiwno�ci, a �ci-
�lej ignorancji, jest Corban 
Cepture and Storange, czyli 
program dotycz�cy magazy-
nowania CO2. „�apie si�” go, 
aby nie wypu�ci� do atmos-
fery i sk�aduje. Bujnie rozwija 
si� w Norwegii, która – chy-
ba jako jeden z pierwszych 
krajów – zacz��a „�apa�” ten 
gaz i zakopywa� pod dnem 
morskim. Zakopa�a ju� po-
nad 11 mln ton. Jak wykazuj� 
badania, gaz nie ulatnia si�. 
To dobra wiadomo��? To 
absurdalna wiadomo��. Ale 
tym „sukcesem” zaintereso-

Naukowcy, zaniepokojeni 
pojawieniem si� irracjonal-
nej, przeciwnej nauce ide-
ologii, w roku 1992 opu-
blikowali Apel Heidelberski. 
Podpisa�o si� pod nim ponad 
6 tys. badaczy, w tym 72 
laureatów Nagrody Nobla. 
Niestety, pozosta� g�osem 
wo�aj�cego na puszczy.
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W roku 1992 opublikowano 
Apel Heidelberski, który by� 
protestem wobec absurdal-
nej tezy o maj�cym charakter 
antropogeniczny ociepleniu. 
Podpisa�o si� pod nim ponad 
6 tys. naukowców z ponad 100 
krajów. Kto� mo�e powiedzie�, 
�e naukowiec naukowcowi 
nierówny. I pewnie b�dzie mia� 
racj�, tyle �e w tym przypadku 
pod apelem podpisa�o si� a� 
72 laureatów Nagrody Nobla. 
Je�li nie oni stanowi� elit� na-
ukow�, to kto? 

W apelu napisano mi�dzy 
innymi, �e sygnatariusze s� 
zaniepokojeni pojawieniem 
si� irracjonalnej, sprzeciwia-
j�cej si� post�powi ideologii 
oraz �e – ich zdaniem – naj-
wi�kszym zagro�eniem dla 
ludzko�ci jest ignorancja, a 
nie nauka, technologia czy te� 
przemys�. Niestety, apel po-
zosta� g�osem wo�aj�cego na 
puszczy. 

Uczeni nie dali jednak za 
wygran� i w roku 1998, w rok 
po przyj�ciu protoko�u z Kio-
to, pojawi�a si� tzw. Petycja 
Orego	ska, tym razem pod-
pisana przez 20 tys. osób, 
w tym 17 tys. przedstawicieli 
nauki. Apelowali oni, aby od-
rzuci� postanowienia z Kioto 
ze wzgl�du na to, �e zosta�y 
one oparte na b��dnych za�o-

�eniach. Uznali tak�e, �e pro-
ponowane ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych mog� 
wr�cz zahamowa� post�p w 
dziedzinie nauki i techniki, a 
tak�e mie� negatywny wp�yw 
na poziom dobrobytu spo�e-
cze	stw. 

Ostatni g�os sprzeciwu to, 
opublikowana w roku 2008, 
Manhatta	ska Deklaracja 
w Sprawie Zmiany Klimatu, 

stwierdzaj�ca, �e nie ma �ad-
nych przekonuj�cych dowo-
dów na to, i� maj�ce charakter 
antropogeniczny CO2 mog�oby 
teraz, czy kiedykolwiek, wp�y-
n�� na zmian� klimatu Ziemi. 
Jej sygnatariusze poszli dalej, 
uwa�aj�c, �e zarówno wysi�ki 
intelektualne, jak i nak�ady fi-
nansowe zwi�zane z planami 
ograniczenia emisji CO2 po-
winny zosta� przeznaczone 
na rozwi�zywanie rzeczywi-
stych problemów ludzko�ci. 
Lansuj� tak�e niemodn� dzi� 

tez�, �e CO2 jest gazem �y-
cia, a nie czynnikiem powodu-
j�cym ska�enie. 

Maszyna jednak ju� si� roz-
p�dzi�a i zahamowa� j� nie 
b�dzie tak �atwo. Zbyt wielu 
ludzi na tym straci, a nikt jesz-
cze nie policzy�, ile mo�na by 
zyska�. To by�by argument, a 
nie jakie� „naukowe gadanie”. 
Brniemy wi�c dalej. 

PAN i PAN odr�bny?
Ze �wiata wró�my na nasze, 

polskie podwórko. Nasi uczeni 
tak�e uznali, �e trzeba wyrazi� 
swoj� opini�. W grudniu 2007 
roku Zgromadzenie Ogólne 
Polskiej Akademii Nauk zaj��o 
stanowisko w sprawie: „Zmian 
klimatu, globalnego ocieplenia 
i ich alarmuj�cych skutków”. 
S�owo „alarmuj�cy” zdaje si� 
by� w nim kluczowe. 

Czytamy w nim – w du�ym, 
na potrzeby tego tekstu, skró-
cie – �e problem: 

(...) jest jednym z najbar-
dziej dramatycznych wyzwa	 
wspó�czesno�ci. (...) Najbar-
dziej aktualne badania wska-
zuj�, �e zawarto�� dwutlenku 

w�gla w atmosferze wzros�a w 
ostatnich dwustu latach o ok. 
25 %. (...) Emisja gazów szko-
dliwych (nade wszystko CO2) 
uruchamia ca�y szereg proce-
sów przyrodniczych w atmos-
ferze, biosferze, hydrosferze, 
prowadz�cych do globalnego 
ocieplenia. (...) 

Skutki – zdaniem naukow-
ców oczywi�cie negatywne 
– pojawi� si� w rolnictwie, 
hydrologii, demografii. W tej 
ostatniej z tego powodu, �e 
prawie 1/4 ludzko�ci nie b�-

dzie mia�a dost�pu do wody 
pitnej. 

Nast�pnie pojawia si� od-
niesienie do opublikowanego 
miesi�c wcze�niej raportu 
specjalnego Programu ONZ 
do Spraw Rozwoju i apelu 
IPCC – Mi�dzynarodowego 
Panelu ds. Zmian Klimatycz-
nych. W zwi�zku z tym, jest: 

(...) powinno�ci� nauki 
polskiej (...) w��czy� si� (...) 
nada� priorytet (...) wypraco-
wa� w�a�ciwe �rodki technicz-
ne (...) 

W konkluzji za� pojawia si� 
propozycja utworzenie pod 
auspicjami PAN specjalnego 
Programu Przeciwdzia�ania 
Zagro�eniom Klimatycznym 
i ich Skutkom. Wszystko to 
razem zajmuje nieca�� stron� 
maszynopisu. Wieje z niej jed-
nak groz�. 

Jak w wielu innych spra-
wach, �rodowisko naukowe 
jest podzielone. By� mo�e 
dlatego w lutym tego roku 
Komitet Nauk Geologicznych 
PAN wystosowa� (w�asne? od-
r�bne? niepokorne?) stanowi-
sko w sprawie zagro�enia glo-
balnym ociepleniem, w którym 
zwraca uwag� na: 

(...) 10 fundamentalnych 
aspektów tego problemu (...) 
których znajomo�� powinna 
le�e� u podstaw racjonalnie i 
odpowiedzialnie podejmowa-
nych decyzji ingeruj�cych w 
geosystem. (...) 

Dziesi�� powodów             
do namys�u

Przedstawimy je tak�e w 
du�ym skrócie, bowiem jest to 
dokument bardzo obszerny. 

Po pierwsze – jak pisz� 
geolodzy, na nasz klimat 
wp�ywa wiele ró�norodnych 
oddzia�ywa	. Wymie	my za 
nimi: roczny obieg Ziemi wo-
kó� S�o	ca, termika i zmiany 
przep�ywu wód w oceanach, 
ruch mas powietrza, uk�ad 
masywów górskich. 

Po drugie – z bada	 wynika 
niezbicie, �e zmienno�� jest 
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Jak wynika z oblicze� dokonanych przez prof. Adamczewskiego, 
od roku 2000 do 2030 tempo wzrostu �redniej temperatury 
wyniesie 0,023°C rocznie, z tego 0,014°C w wyniku dzia�al-
no�ci cz�owieka, a 0,009°C z przyczyn naturalnych. Zatem 
wp�yw czynnika antropogenicznego wynosi 60%. Wy��cznie 
w odniesieniu do l�dów.



podstawow� cech� klimatu 
Ziemi. 

Skoro tak – punkt trzeci – 
na Ziemi dochodzi�o ju� do 
okresów zarówno ocieple	, 
jak i zlodowace	, a bywa�o, �e 
klimat by� znacznie cieplejszy 
ni� wspó�cze�nie. W zwi�zku 
z tym, aby wiarygodnie pro-
gnozowa� zmiany klimatu, 
nie mówi�c ju� o ch�ci im za-

pobiegania, trzeba bra� pod 
uwag� wyniki bada	 z prze-
sz�o�ci geologicznej, a tak�e z 
czasu, gdy ludzi na Ziemi nie 
by�o, a okresy ocieplenia wy-
st�powa�y. 

Po czwarte – geolodzy kon-
statuj�, �e Ziemia znajduje 
si� w kolejnej, cyklicznej fa-
zie ocieplenia i jest w pobli�u 
jego maksimum. To „pobli�e”, 
w dokumencie nie okre�lone, 
nale�y chyba rozpatrywa� w 
kategoriach „czasu geologicz-
nego”. Nie „pojutrze”, lecz za 
dziesi�tki, czy te� raczej setki 
lat. 

Pi�ty punkt dotyczy �róde� 
gazów cieplarnianych znaj-
duj�cych si� w atmosferze, 
w�ród których dominuje para 
wodna, a w mniejszych ilo-
�ciach dwutlenek w�gla, me-
tan, tlenki azotu i ozon. Tak 
by�o zawsze, bo jest to zjawi-
sko nieroz��cznie zwi�zane z 
cyklicznym ocieplenie i ozi�-
bieniem. Okresowy wzrost 
ilo�ci gazów cieplarnianych 
w atmosferze, niekiedy nawet 
do warto�ci kilkakrotnie wi�k-
szej w porównaniu ze stanem 
obecnym, towarzyszy� daw-
niejszym ociepleniom, rów-
nie� przed pojawieniem si� 
cz�owieka na Ziemi. 

Kontynuuj�c te rozwa�ania 
przechodzimy do punktu szó-
stego: 

(...) W ci�gu ostatnich 400 
tys. lat – jeszcze bez udzia�u 
cz�owieka – zawarto�� CO2 w 
powietrzu, jak tego dowodz� 
rdzenie lodowe z Antarktydy, 
ju� czterokrotnie by�a podob-
na, a nawet wy�sza od warto-
�ci obecnej. (...) 

400 tys. lat to perspektywa 
ma�o do nas przemawiaj�ca, 
dlatego te� przytoczmy punkt 
siódmy: 

(...) W ubieg�ym tysi�cleciu, 
po okresie ciep�ym, z ko	cem 
XIII wieku, rozpocz�� si� okres 
ch�odny trwaj�cy do po�owy 
XIX w, po czym znów nasta�o 
ocieplenie, w którym w�a�nie 
�yjemy. Obserwowane dzi� 

zjawiska, w szczególno�ci 
przej�ciowy wzrost globalnej 
temperatury, wynikaj� z natu-
ralnego rytmu zmian klimatu. 
(...) 

W kolejnym – ósmym – 
punkcie zwraca si� uwag� na 
fakt, �e szczegó�owy monito-
ring parametrów klimatycz-
nych prowadzony jest raptem 
od ponad 200 lat i na dodatek 
nie dotyczy ca�ego globu. Po-
nadto, niektóre stacje klima-
tyczne niegdy� umieszczane 
na obrze�ach miast, obecnie 
znajduj� si� w ich obr�bie, 
co istotnie wp�ywa na wzrost 
mierzonej przez nie tempera-
tury. Systematyczne badania 
temperatury powierzchni oce-
anów zacz��y by� prowadzone 
znacznie pó�niej. Konkluzja 
– tak krótki okres pomiarowy 
(...) nie daje pe�nych podstaw 
(...) do tworzenia wiarygod-
nych modeli zmian klimatycz-
nych na Ziemi. Geolodzy w 
swoim raporcie zalecaj� wi�c 
daleko id�c� pow�ci�gliwo�� 
w przypisywaniu cz�owiekowi 
dominuj�cej roli w tworzeniu 
gazów cieplarnianych, gdy� 
prawdziwo�� tej tezy – ich za-
daniem – nie zosta�a udowod-
niona. 

Niemniej jednak, w dzie-
wi�tym punkcie uznaj�, �e 
pewna ilo�� CO2 powsta�a w 
wyniku ludzkiej dzia�alno�ci, 
wskazane jest zatem podej-
mowanie dzia�a	 w celu jej 
ograniczenia na zasadach 
zrównowa�onego rozwoju. 
Zwracaj� tak�e uwag� na 
takie zjawiska, jak wycinanie 
lasów, szczególnie w rejo-
nach tropikalnych. 

jedynie w charakterze aneg-
doty. 

W roku 1968 ukaza�a si� 
w Stanach Zjednoczonych 
ksi��ka podpisana przez Joh-
na Doe – to taki ameryka	ski 
odpowiednik Jana Kowal-
skiego – nosz�ca tytu� „Iron 
Mountain”. Mia�a by� rodza-
jem przecieku, dokonanego 
przez jednego z ekspertów 
tajnego zespo�u powo�anego 
w roku 1963, za prezydentu-
ry Johna F. Kennedy’ego. 
Czym mia� si� zajmowa� ów 
zespó�? Rozwa�aniami na te-
mat przysz�o�ci Stanów Zjed-
noczonych, a tak�e �wiata, w 
sytuacji osi�gni�cia trwa�ego 
pokoju. Pocz�tkowo ksi��ka 
zosta�a potraktowana w kate-
goriach „political fiction”, ale... 
z czasem... 

Ju� tytu� sugerowa�, �e co� 
w tym jest, bo przecie� Iron 
Mountain to nazwa schronu 
przeciwatomowego umiesz-
czonego w Hudson niedaleko 
Nowego Jorku, gdzie mia�o 
si� odby� pierwsze z serii 
spotka	 zespo�u. Ka�dy z jego 
ekspertów mia� opracowa� 
inne zagadnienia. W efekcie 
ich pracy mia� powsta� wspól-
ny raport. O jego ustaleniach 
mowa jest w ksi��ce. Ich pod-
staw� jest konstatacja, �e woj-
na jest potrzebna, niezb�dna 
wr�cz, albowiem zewn�trzne 
zagro�enie konsoliduje naród, 
uzasadnia istnienie w�adzy 
pa	stwowej, jest lokomotyw� 
dla przemys�u. Bez niej grozi 
nam destabilizacja, likwidacja 
narodów, kl�ska systemów 
ekonomicznych, wstrz�sy 

Ostatni� ju� – dziesi�t� – 
kwesti� jest oczywiste stwier-
dzenie: 

(...) T�umaczenie zjawisk 
przyrodniczych, oparte na jed-
nostronnych obserwacjach, 
bez uwzgl�dniania wielo�ci 
czynników decyduj�cych o 
konkretnych procesach w geo-
systemie, prowadzi z regu�y 
do nadmiernych uproszcze	 i 
b��dnych wniosków. (...) B��d-
ne te� oczywi�cie b�d� decy-
zje na takiej podstawie podej-
mowane. (...) 

I dalej: 
(...) Podejmowanie radykal-

nych i ogromnie kosztownych 
dzia�a	 gospodarczych zmie-
rzaj�cych do ograniczenia 
jedynie wybranych gazów cie-
plarnianych, w sytuacji braku 
wielostronnej analizy zacho-
dz�cych zmian klimatu, mo�e 
doprowadzi� do zupe�nie in-
nych skutków ni� oczekiwane. 
(...) 

Nawi�zuj� tu mi�dzy inny-
mi do sk�adowania CO2 np. w 
wyeksploatowanych z�o�ach 
kopalni. 

Spiskowa teoria?
Przy tego typu wyra�nym, 

logicznym i opartym na rze-
telnej, weryfikowalnej wiedzy 
stanowisku nale�y si� zasta-
nowi�, dlaczego histeria za-
gra�aj�cego ludzko�ci CO2 
trwa i ma si� dobrze. Gdy nie 
wiadomo, o co chodzi... Ale o 
tym by�a mowa ju� wcze�niej. 
Mo�e jednak jest te� inny 
aspekt tej sprawy. Umiesz-
czam go na ko	cu, bo by� 
mo�e nale�y go traktowa� 
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Czy raport z Iron Mountain to „political fiction”, czy satyra na bardzo 
wa�ne i bardzo tajne kolejne komisje powo�ywane przy rz�dach, 
m.in. USA? A mo�e autentyczny przeciek zaniepokojonego rozwo-
jem sytuacji naukowca? Czy puszka Pandory zosta�a otwarta?
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spo�eczne – jednym s�owem 
anarchia. To oczywi�cie w naj-
wi�kszym skrócie. Czyli pokój 
nie jest korzystny? Owszem 
wskazany, ale pod warunkiem 
zast�pienia wojny czym�, co 
spe�nia� b�dzie jej funkcje. 
Musi to by� czynnik silny, mo-
tywuj�cy i zewn�trzny. 

Pomys�ów by�o kilka. Mi�-
dzy innymi zagro�enie ze 
strony kosmitów, eksploracja 
Kosmosu, ochrona przed fa-
natycznymi sektami, globalna 
walka z przest�pczo�ci� oraz 
zagro�enie �rodowiska natu-
ralnego. Wybrano podobno 
ten ostatni, ale w latach 60. 
– raport powsta� podobno w 
roku 1966, za prezydentury 
Lyndona B. Johnsona i zo-
sta� przez niego utajniony – 

zagadnienia te by�y ma�o po-
pularne. Nale�a�o wi�c podj�� 
okre�lone dzia�ania, by ten 
stan rzeczy zmieni�. Szaco-
wano, �e potrzeba jednego 
do dwóch pokole	, by sytu-
acja ulega�a zmianie, a strach 
przed globalnym, gro��cym 
samozag�ad� ludzko�ci nisz-
czeniem �rodowiska sta� si� 
czynnikiem równie silnym, jak 
obawa przed wojn�. 

By� mo�e to fikcja, by� 
mo�e autentyczny przeciek, 
ale nic tak dobrze nie robi 

uwiarygodnieniu informacji, 
jak jej zdementowanie. Tym-
czasem rz�d USA kilkakrotnie 
to w�a�nie czyni�. 

Poniewa� wielu ludzi uwa-
�a, �e nic nie dzieje si� bez 
przyczyny, a spiskowa teoria 
dziejów ma si� dobrze, wi�c 
wydarzenia – widziane z na-
szej, dzisiejszej perspekty-
wy – uk�adaj� si� w logiczn� 
ca�o��. Wszak wy�cig ko-
smiczny by� faktem, strach 
czy te� raczej histeria przed 
najazdem kosmitów, zw�asz-
cza w USA, równie�. Wysyp 
fanatycznych sekt te� mamy 
za sob�. Nie by�y to jednak 
czynniki, które mog�yby nas 
– w skali globu – zaanga�o-
wa�. Tymczasem zagro�enie 
�rodowiska naturalnego, a 

�ci�lej, b�d�ca obecnie na 
pierwszym miejscu, walka o 
zmian� klimatu na Ziemi – ow-
szem. Ju� w latach 70. ukazy-
wa�y si� liczne publikacje na 
ten temat. Powstawa�y tak�e 
„tematyczne” organizacje (w 
roku 1971 Greenpeace), par-
tie zielonych. A� – przypo-
mnijmy – w roku 1992 ukaza-
�a si� ksi��ka Ala Gora „Earth 
in the Balance”, która stawia 
ochron� �rodowiska na pierw-
szym miejscu, jako istotn� dla 
wszystkich istot na Ziemi. W 
roku 2007 otrzyma� on, wraz 
z Mi�dzynarodowym Panelem 
ds. Zmian Klimatu, pokojow� 
Nagrod� Nobla za wysi�ki na 
rzecz upowszechniania wie-
dzy dotycz�cej zmian klimatu 
oraz dzia�ania zmierzaj�ce do 
walki z tym zjawiskiem. 

Je�li we�miemy pod uwag�, 
zaznaczony w raporcie, fakt o 
up�ywie czasu odpowiadaj�-
cego pokoleniu lub dwóm, to 
od 1966 do dzi�... Wszystko 
si� zgadza. 

Jasne, �e nie wszystko, 
bowiem trwa�ego pokoju na 
�wiecie nie uda�o si� osi�gn�� 
– alternatywa wojny zosta�a. 
Wraz globalnym ociepleniem.

Pod koniec ubieg�ego roku 
�wiat obieg�a informacja o 

mailach wykradzionych z 
komputerów w centrum klima-
tologii jednego z brytyjskich 
uniwersytetów. Rozp�ta�a si� 
„Climategate”. Dlaczego? Z 
tej wykradzionej korespon-
dencji wynika bowiem, �e nie 
wszyscy naukowcy akceptuj� 
tezy o globalnym ociepleniu. 
Jest nawet gorzej. Zawarte 
w niej ironiczne komentarze 
i rady, jak dyskredytowa� opi-
nie sceptycznych naukowców 
mog� – zdaniem niektórych – 
wskazywa� na tendencyjno�� 
w analizie danych. Celow�, 
zmierzaj�ca do udowodnie-
nia potrzebnej politykom tezy. 
Czy zatem opinia Mi�dzyna-
rodowego Panelu ds. Zmian 
Klimatycznych, zgodnie z 
któr� na zmian� klimatu ma 
wp�yw g�ównie CO2 antropo-
genicznego pochodzenia jest 
prawdziwa, czy to tylko gigan-
tyczna manipulacja?

Tym bardziej �e w�adze Wy-
dzia�u Bada	 Klimatycznych 
University of East Anglia przy-
zna�y, i� ujawniona korespon-
dencja zosta�a ukradziona z 
ich komputerów. Tu ju� nawet 
nie chodzi o zdementowanie 
czegokolwiek, to co� znacznie 
wi�cej. 

Nowa religia?
Moda na ekologi� jest fak-

tem, rosn�ce na ni� nak�ady 
tak�e. Staje si� powoli now� 
religi�, której podstaw� jest 
wiara, �e ludzie maj� istotny 
wp�yw na ocieplenie klimatu. 
CO2

 to nowy antychryst, sza-
tan, z którym trzeba walczy�. 
Jak ka�da wiara, ta równie� 
powinna by� jednak dobrowol-
na, tymczasem staje si� ona 
religi� niemal wszech�wia-
tow�, dekretowan� w oficjal-
nych dokumentach i na do-
datek finansowan� z naszych 
pieni�dzy. Eko...logia na o�ta-
rzu finansuje eko...nomi� od 
zakrystii. 

Na dodatek wzrost odpo-
wiedzialnego za globalne 
ocieplenie antropogenicznego 

CO2 czyni si� równie� g�ów-
nym winowajc� podnoszenia 
poziomu oceanów – znikn� 
wyspy, archipelagi, cz��ci 
kontynentów – oraz wyst�po-
wania tajfunów, huraganów, 
tr�b powietrznych i suszy. Za 
gradobicie i koklusz odpowia-
da mój znajomy, który sam si� 
do tego przyznaje. 

Mówi�c jednak powa�nie 
– zanieczyszczanie �rodowi-
ska naturalnego jest faktem. 
Wyrzucamy beztrosko odpa-
dy, których cz�sto po�owicz-
ny czas rozpadu liczy si� w 
dziesi�tkach lub setkach lat. 
Deklaratywny, a nie rzeczy-
wisty – tak�e w naszym kraju 
– jest recykling. Opór przed 
uprawami ro�lin genetycznie 
modyfikowanych, prowadz�-
cy do rabunkowej gospodarki 
rolnej i masowego wycinania 
lasów – to tak�e nasz grzech. 
Mo�na by d�ugo wylicza�, co 

robimy niew�a�ciwie i co ma 
znaczenie nie tylko dla lokal-
nych, ale i globalnych ekosys-
temów. Je�li chodzi o tech-
nologie z dodatkiem „bio”, 
nale�y je rozwija�, tylko z 
zupe�nie innych powodów ni� 
nasze – wynikaj�ce z pychy, 
koniunkturalnych interesów i 
nierzetelnej analizy faktów – 
przekonanie, �e CO2

  to ca�e 
z�o tego �wiata. I �e emituj�c 
go – podcinamy ga���, na któ-
rej siedzimy. 

JOANNA KOSMALSKA
Ilustr. Joanna Majewska, 

Micha� Le	niewski 

Europejski System Handlu Emisjami okre�la sposób oraz zakres, 
w jakim maj� nast�powa� ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych. Na zasadach wolnego rynku sprzedaje si� prawa do emisji 
– to tak naprawd� istota i sens tego przedsi�wzi�cia.

Zakopywanie dwutlenku w�gla, aby 
nie ociepli� klimatu – to najnowszy 
pomys� dotycz�cy walki ze zmiana-
mi klimatu. Mo�na na tym nie	le 
zarobi�. Czy na pewno? Pieni�dze, 
które UE przeznacza na ten cel, a 
Polska chce z nich tak�e co� nieco� 
uszczkn��, nie bior� si� z niczego. 
To tak�e nasze pieni�dze.
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Pierwsze radary dzia�a�y na nast�pu-
j�cej zasadzie: du�a antena skupia�a 

fale elektromagnetyczne, wysy�a�a bardzo 
krótki impuls, a nast�pnie rejestrowa�a jego 
powrót. Mierz�c czas, który min�� od wys�a-
nia do ponownego zarejestrowania sygna�u, 
mo�na by�o obliczy�, jak daleko znajduje si� 
wykryty obiekt.

S�owo RADAR pochodzi od angielskiego 
okre�lenia Radio Detection And Ranging, 
oznaczaj�cego radiowe wykrywanie i pomiar 
odleg�o�ci. 

Radar wysy�a impuls i rejestruje jego po-
wrót. Wystarczy, �eby powracaj�cy sygna� 
by� silniejszy ni� szumy otoczenia. Dzi�ki 
radarowi mo�na okre�li� odleg�o�� zareje-
strowanego obiektu, mierz�c czas pomi�dzy 
impulsem nadanym i odbitym. Mo�na rów-
nie� zmierzy� k�t, je�eli antena obraca si� 
i skanuje przestrze	. Dzi�ki temu wiemy, w 
jakim kierunku porusza si� namierzony sta-
tek lub samolot. 

– Moc odbitego impulsu zale�y od czwar-
tej pot�gi odleg�o�ci, dlatego bardzo szybko 
spada. 
eby zobaczy� obiekt znajduj�cy si� 
dwa razy dalej, trzeba u�y� szesna�cie razy 
wi�cej mocy – t�umaczy dr Krzysztof Kul-
pa z Instytutu Systemów Elektronicznych 
mieszcz�cego si� na Wydziale Elektroniki i 
Technik Informacyjnych.

Ka�dy przedmiot inaczej odbija fale, jed-
nak precyzyjna identy� kacja materia�u, z 
jakiego zosta� wykonany, jest bardzo trudna. 
Radar najcz��ciej pracuje na falach metro-
wych i centymetrowych, czasami milimetro-
wych. eby rozpozna� struktur� materia�u, 
trzeba wej�� w wymiary atomowe. Dlatego 
do tego typu zada	 zazwyczaj stosuje si� 
fale o wy�szej cz�stotliwo�ci, z zakresu pod-
czerwieni lub roentgena.

Wspó�czesne radary najcz��ciej sterowa-
ne s� elektronicznie. Do budowy ich anten 
u�ywa si� tysi�cy tzw. anten elementarnych. 
Je�li dostarczymy do nich odpowiednio do-
brane sygna�y – zostanie uformowana elek-

troniczna wi�zka, któr� mo�na sterowa� za 
pomoc� komputera. Tego typu antena nie 
wymaga mechanicznego obracania i dzia�a 
szybciej ni� tradycyjna.

Stosowane dzisiaj radary potra� � rozpo-
zna� obiekty znajduj�ce si� bardzo blisko 
siebie, nawet w odleg�o�ci kilkunastu centy-
metrów. Jednym z zastosowa	 jest kontrola 
ruchu lotniczego. Coraz cz��ciej si�ga po 
nie tak�e przemys� samochodowy i wykorzy-
stuje w systemach wspomagania kierowców. 
U�atwiaj� one przeprowadzanie manewru 
wyprzedzania, informuj�c czy przeciwny 
pas jest pusty, a tak�e kontrolowanie strefy 
tzw. martwego punktu. Auta lepszej klasy 
s� wyposa�ane w uk�ady automatycznego 
utrzymywania bezpiecznego odst�pu. Jest 
to system, który mierzy odleg�o�� dziel�c� 
nas od poprzedniego samochodu i dosto-
sowuje do niego nasz� pr�dko��. Znakomi-
cie sprawdza si� na autostradach podczas 
d�ugich podró�y. Wykorzystywane do tego 
radary s� ma�e i najcz��ciej montuje si� je 
w zderzakach.

Uciec fali
Wysy�ane i odbierane fale maj� inn� cz�-

stotliwo��. Odpowiada za to efekt Dopplera. 
eby go zrozumie�, wystarczy przypomnie� 
sobie odg�os p�dz�cej ulic� karetki. Kiedy 
zbli�a si� w nasz� stron�, ton jej sygna�u jest 
wy�szy, ni� gdy si� oddala.

Pomiar ró�nicy cz�stotliwo�ci pomi�dzy 
impulsem wys�anym i odebranym pozwala 
na okre�lenie pr�dko�ci, z jak� obiekt poru-

sza si� w naszym kierunku. Na takiej zasa-
dzie dzia�aj� radary policyjne. Stacjonarne, 
umieszczone na s�upach przy drodze, emitu-
j� fal� ci�g��. Je�li ró�nica cz�stotliwo�ci jest 
za du�a, oznacza to, �e jedziemy za szybko. 
Jak uciec przed radarem? Kierowcy maj� 
swoje sposoby. Komunikuj�c si� przez CB–
radio przekazuj� mi�dzy sob� informacje o 
miejscach lokalizacji radarów stacjonarnych 
oraz postoju patroli policyjnych. Niektórzy 
stosuj� urz�dzenia popularnie nazywane an-
tyradarami. 

– W rzeczywisto�ci antyradar to tak zwa-
ny odbiornik rozpoznawczy, który wykrywa, 
czy znajdujemy si� w zasi�gu fal – mówi dr 
Kulpa.

Urz�dzenie informuje nas o tym i je�li od-
powiednio szybko naci�niemy na hamulec, 
nie zostaniemy namierzeni. Ta metoda nie 
sprawdza si� jednak, kiedy tra� my na patrol. 
Radary r�czne, popularnie nazywane su-
szarkami, nie wykorzystuj� fali ci�g�ej. Dzia-
�aj� impulsowo, tylko po naci�ni�ciu spustu. 
Kiedy antyradar „zauwa�y” fale, zazwyczaj 
jest ju� za pó�no, poniewa� zostali�my na-
mierzeni.

Prawdziwe antyradary dzia�aj� na zupe�-
nie innej zasadzie. Po zarejestrowaniu fali 
musz� zmodulowa� j� do cz�stotliwo�ci, któ-
ra pozwoli im oszuka� radar. S� to bardzo 
drogie urz�dzenia i niedost�pne w normal-
nym handlu.

Niedoceniony wynalazek
Niewiele osób wie, �e pierwszy radar zo-

sta� zbudowany w roku 1904. Dokona� tego 
niemiecki in�ynier Christian Huelsmeyer. 
By� �wiadkiem kolizji dwóch statków na rze-
ce Weser ko�o Bremy. Postanowi� stworzy� 
urz�dzenie, które mog�oby zapobiega� takim 

wypadkom. Skonstruowa� 
system nadawczo-odbior-
czy, który za pomoc� sygna-
�ów radiowych wykrywa� na 
odleg�o�� metalowe obiekty. 
Wykorzysta� do tego znany 
ju� telegraf bez drutu. Urz�-
dzenie opatentowa� i nazwa� 
telemobiloscopem. 

– Telegraf bez drutu sk�a-
da� si� z dwóch elementów: 
iskrownika i koherera, czyli 
prostego odbiornika fal elek-
tromagnetycznych – wyja-
�nia dr Kulpa. 

Huelsmeyer po��czy� je w 
jedno, ale odizolowa� za po-
moc� metalowej p�ytki, �eby 
zapobiec natychmiastowe-
mu rejestrowaniu iskry i za-
instalowa� na statku. Udan� 

Wynalezienie radaru na pocz�tku XX 
wieku wywar�o du�y wp�yw na rozwój 
nauki i techniki, a podczas II wojny 
�wiatowej urz�dzenie to przyczyni�o 
si� do pokonania niemieckiego lotnic-
twa w bitwie o Angli�.

Niezwyk�y i wszechstronny
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prób� przeprowadzi� jeszcze w tym samym 
roku. Gdy telemobiloscop zarejestrowa� zbli-
�aj�cy si� statek, w��czy� si� ostrzegawczy 
dzwonek. Urz�dzenie mia�o zasi�g oko�o 3 
mil morskich. Mo�liwe, �e w�a�nie dlatego 
nie zosta�o docenione i posz�o w zapomnie-
nie, mimo �e jego twórca planowa� zbudo-
wanie kolejnego, o trzykrotnie wi�kszym 
zasi�gu. Dzisiaj wynalazek Huelsmeyera po-
strzegamy jako prymitywny, ale wówczas by� 
czym� doskona�ym i zdecydowanie wyprze-
dza� swoj� epok�. Gdyby takie urz�dzenie 
znajdowa�o si� na Titanicu, prawdopodobnie 
by nie zaton��. Góra lodowa zosta�aby odpo-
wiednio wcze�nie zauwa�ona, a statek zd�-
�y�by j� omin��.

Uwaga: leci samolot!
W Anglii za twórc� radaru uwa�a si� 

Roberta Watson-Watta, szkockiego � zy-
ka. Zlecono mu badanie promieni �mierci 

i opracowanie metody, dzi�ki której za ich 
pomoc� mo�na by�oby str�ca� samoloty. 
Jednak, kiedy przyst�pi� do skomplikowa-
nych oblicze	, stwierdzi�, �e nie jest w sta-
nie tego dokona�, poniewa� potrzebowa�by 
olbrzymich mocy. Za to przyszed� mu do g�o-
wy pomys�, �eby skonstruowa� urz�dzenie 
wykrywaj�ce samoloty. Pierwsze do�wiad-
czenie, które przeprowadzi� 26 lutego 1935 
roku w okolicach Daventry, by�o ekspery-
mentem pasywnym. Watson–Watt wykorzy-
sta� nadajnik dzia�aj�cy na falach krótkich 
BBC – Empire Radio Station. W odleg�o�ci 
kilku mil od niego ustawi� dwie anteny, które 
po��czy� z aparatur� odbiorcz� znajduj�c� 
si� w samochodzie. Kiedy na niebie pojawi� 
si� bombowiec typu Heyford, okaza�o si�, 
�e wida� go na ekranie oscyloskopu pe�ni�-
cego rol� detektora. Samolot zosta� wykryty 
z odleg�o�ci 8 mil. W eksperymencie Da-
ventry bra� tak�e udzia� Arnold Wilkins – 
operator oraz brytyjski � zyk Albert Percival 
Rowe. Dzi�ki temu osi�gni�ciu otrzymali 
oni pieni�dze na budow� sieci Chain Home. 
Jej zadaniem by�a ochrona Anglii od roku 
1939. Sie� sk�ada�a si� z radarów dalekie-
go zasi�gu, zamontowanych na olbrzymich 
wie�ach metalowych oraz drewnianych, 

które w przypadku zniszczenia mo�na by�o 
szybko odbudowa�. 

System Chain Home obs�ugiwa�o wielu lu-
dzi. Wykonywali skomplikowane obliczenia, 
których wyniki pozwala�y okre�la� kierunek 
oraz wysoko�� lotu niemieckich bombow-
ców. Osobna grupa ustawia�a na planszach 
miniatury samolotów. W taki sposób funkcjo-
nowa�a obrona przeciwlotnicza. Chain Home 
zapewni� �wietn� metod� wczesnego ostrze-
gania. Uzupe�nia�o j� jednak wielu ludzi, któ-
rzy tworzyli specy� czn� sie� obserwatorów. 
G�ównym narz�dziem ich pracy by� dobry 
s�uch i lornetka.

W pracach nad nowym urz�dzeniem 
Niemcy nie pozostawali w tyle. W roku 1934 
Hans Hollman skonstruowa� radar morski o 
zasi�gu 10 kilometrów, a rok pó�niej impul-
sowy.

Jedn� z niemieckich konstrukcji by� tak�e 
radar pasywny nie emituj�cy impulsów, lecz 
odbieraj�cy wysy�ane przez kogo� innego. 
Podczas II wojny �wiatowej Niemcy budowa-
li radary pasywne wzd�u� francuskiego wy-
brze�a i odbierali sygna�y nadawane przez 
angielski Chain Home. Ogromne anteny 
rejestrowa�y zarówno sygna� nadany, jak i 
odbity. Na tej podstawie okre�lano po�o�enie 
samolotów.

Natomiast Francuzi, ju� w roku 1934, zbu-
dowali radar funkcjonuj�cy na pa�mie 16 
centymetrów. Wówczas by�o to niezwykle 
zaawansowane urz�dzenie. Jednak z nie-
znanych powodów nie zosta�o wprowadzone 
do u�ycia wojskowego. 

SAR – polski radar
Dr Kulpa ju� od dziesi�ciu lat prowadzi 

badania, których wyniki zosta�y wykorzysta-
ne do skonstruowania pierwszego polskiego 
radaru SAR (Synthetic Aperture Radar). Zo-
sta� on zamontowany na pok�adzie samolotu 

„Bryza” s�u��cego do patrolowania obszarów 
morskich – odnajdywania rozbitków, a tak�e 
kontrolowania nielegalnej imigracji. Niedaw-
no samolot bra� udzia� we wspólnej akcji stra-
�y granicznych Unii Europejskiej u wybrze�y 
Grecji. Polski radar jako jedyny rejestrowa� 
ludzi przebywaj�cych na pontonach z odle-
g�o�ci 15–20 kilometrów. 

SAR jest tak�e u�ywany do wykonywania 
zdj��. Jeden z pierwszych obrazów pocho-
dzi z okolic �eby. Wyra�nie wida� jezioro, 
port, stacj� kolejow�, lini� energetyczn�, 
drog� prowadz�c� do �eby, rosn�ce wzd�u� 
niej drzewa i rzucany przez nie cie	. 

– Zdj�cie zosta�o wykonane pod k�tem i z 
odleg�o�ci 20 kilometrów – wyja�nia dr Kul-
pa.

Jego rozró�nialno�� jest lepsza ni� 1 metr. 
Dzi�ki temu mo�na nie tylko wykry� jad�ce 
drog� samochody, ale równie� zmierzy� 
pr�dko��, z jak� si� poruszaj�.

Wspó�czesne radary to zaawansowane 

technicznie urz�dzenia, cz�sto o znakomitej 
dok�adno�ci. Rejestruj� najmniejsze zmia-
ny: ruch cz�owieka, zmian� biegu w samo-
chodzie, a nawet w��czenie lub wy��czenie 
silnika. S� popularne nie tylko w wojsku i lot-
nictwie, ale tak�e w meteorologii do monito-
rowania tras huraganów. Geologom u�atwia-
j� prowadzenie bada	, a w kosmosie s�u�� 
do �ledzenia satelitów. Dzi�ki nim mo�na 
wykonywa� zdj�cia, identy� kowa� obiekty i 
zatrzymywa� piratów drogowych.

Tekst i zdj�cia: JOANNA MAJEWSKA

Wspó�czesny radar jest urz�dzeniem, 
które nie tylko pozwala wykry� obiekt, ale 
tak�e umo�liwia narysowanie jego profi-
lu. W ten sposób mo�na zidentyfikowa� 
samolot na niebie lub statek na wodzie. 
Radarowy rysunek sk�ada si� z tysi�cy 
drobnych punktów.

Pierwowzorem radaru jest nietoperz u�ywa-
j�cy echolokacji do namierzania „posi�ków”. 
Gwi�d��c – emituje fale, a odbiera je za 
pomoc� dobrze rozwini�tego zmys�u s�uchu.
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Organizacje non-pro� t, wed�ug podzia�u 
aktywno�ci spo�eczno–gospodarczej 

nowoczesnych pa	stw demokratycznych 
na trzy sektory – pa	stwowy, biznesowy i 
organizacji pozarz�dowych, stanowi� ten 
ostatni. Do pierwszego zaliczana jest ad-
ministracja publiczna, do drugiego wszel-
kie instytucje i organizacje, których dzia�al-
no�� jest nastawiona na zysk, do trzeciego 
nale�y ogó� prywatnych organizacji, dzia�a-
j�cych spo�ecznie, nie dla zysku.

Podstawowymi formami prawnymi pro-
wadzenia przez nie dzia�alno�ci s� sto-
warzyszenia i fundacje, które zajmuj� si� 
takimi dziedzinami, jak pomoc spo�eczna, 
ochrona i promocja zdrowia, ekologia, 

dzia�ania na rzecz osób niepe�nospraw-
nych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i tradycji, upowszechnianie kultury � zycz-
nej i sportu, przeciwdzia�anie patologiom 
spo�ecznym.

W Polsce zarejestrowanych jest w sumie 
oko�o 67 tysi�cy stowarzysze	 i fundacji. 
Przy czym liczba tych drugich waha si� od 
7 do 9 tysi�cy. Wnosz�c z do�wiadcze	 
krajów rozwini�tych, mo�na przyj��, �e w 
przysz�o�ci sektor ten b�dzie si� jeszcze 
rozbudowywa�.

Sprzyjaj� temu europejskie tendencje do 
pobudzania inicjatyw oddolnych i kierowa-
nia do nich �rodków � nansowych. Oddol-
nymi inicjatywami s� w�a�nie dzia�ania or-
ganizacji pozarz�dowych, nazywanych te� 
NGO (od angielskiego non–governmental 
organization), które zast�puj� pa	stwo w 
�wiadczeniu us�ug spo�ecznych, a tak�e 
bardziej racjonalnie – ni� administracja 
pa	stwa lub samorz�dowa – wydaj� prze-
kazywane im �rodki.

Mimo �e funkcjonuj� w warunkach 
gospodarki rynkowej, metody zarz�dza-
nia tymi organizacjami ró�ni� si� od tych 

stosowanych w przedsi�biorstwach ko-
mercyjnych i sektorze pa	stwowym, co 
potwierdzi�y badania dr. in�. Jaros�awa 
Doma�skiego z Wydzia�u Zarz�dzania 
PW, prowadzone w ramach grantu habili-
tacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego – „Zarz�dzanie strategiczne or-
ganizacjami non-pro� t w Polsce”.

– Zainteresowa�em si� tym problemem, 
gdy� zauwa�y�em, �e w Polsce nie prowa-
dzi si� bada	 zwi�zanych z zarz�dzaniem 
organizacjami pozarz�dowymi, chocia� 
na �wiecie jest to do�� szeroki nurt dzia-
�alno�ci naukowej, szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych, Anglii czy te� Australii, 
gdzie trzeci sektor jest bardzo rozbudowa-
ny i okrzep�y – mówi dr Doma	ski, który w 
ramach projektu zanalizowa� jeden z pod-
sektorów – podmioty o statusie organizacji 
po�ytku publicznego.

Wspó�praca zamiast wojny
O status OPP, wed�ug ustawy o dzia-

�alno�ci po�ytku publicznego i o wolonta-
riacie, mog� ubiega� si� wy��cznie orga-
nizacje pozarz�dowe, z wyj�tkiem partii 
politycznych i fundacji przez nie tworzo-
nych, zwi�zków zawodowych i organizacji 
pracodawców, samorz�dów zawodowych 
oraz fundacji, których jedynym fundatorem 
jest Skarb Pa	stwa lub jednostka samo-
rz�du terytorialnego. Cho� s� wyj�tki, jak 
na przyk�ad fundacje prowadz�ce dzia�al-
no�� statutow� w zakresie nauki, czy te� 
na rzecz nauki.

Dr Doma	ski zbada�, jak metody zarz�-
dzania organizacji po�ytku publicznego 
wygl�daj� z punktu widzenia zasad zarz�-
dzania strategicznego.

Wed�ug de� nicji Encyklopedii Zarz�dza-
nia – zarz�dzanie strategiczne jest proce-
sem informacyjno-decyzyjnym, wspoma-
ganym funkcjami planowania, organizacji, 
motywacji i kontroli. Celem tego procesu 

jest rozstrzyganie o kluczowych proble-
mach dzia�alno�ci przedsi�biorstwa, o jego 
przetrwaniu i rozwoju, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem oddzia�ywa	 otoczenia i 
w�z�owych czynników w�asnego potencja-
�u wytwórczego. Metoda ta – akcentuj�ca 
rol� planowania, replanowania, racjonalno-
�ci dzia�ania, strategii opartych na celach, 

strategii kontroli – sprawdza si� w kierowa-
niu organizacjami komercyjnymi.

Pytanie badawcze brzmia�o, na ile jest 
ona odpowiednia dla organizacji non-pro-
� t. Okaza�o si�, �e w przypadku polskich 
organizacji odpowied� jest negatywna.

Jedna z zasadniczych ró�nic mi�dzy or-
ganizacjami biznesowymi a spo�ecznymi 
dotyczy podej�cia do konkurencji.

Wszystkie szko�y zarz�dzania strate-
gicznego koncentruj� si� w pierwszej ko-
lejno�ci na uzyskiwaniu tak zwanej prze-
wagi konkurencyjnej, na walce z konku-
rencj�, na osi�gni�ciu czego�, co wyró�ni 
„nasz�” � rm� od „cudzej”. Mówi si� wr�cz 
o wygrywaniu wojny. Tymczasem w NGO 
zjawisko konkurencji wyst�puje w bardzo 
ma�ym zakresie.

– Jedno z pyta	 w mojej ankiecie doty-
czy�o relacji z innymi organizacjami. Re-
spondenci mieli swoj� ocen� wskaza� na 
skali, na której kra	cach znajdowa�y si� 
niemal przeciwstawne zjawiska, konkuren-
cja i wspó�praca – wyja�nia dr Doma	ski. 

– Zdecydowana wi�kszo�� 
ankietowanych organizacji 
wskazywa�a wspó�prac�, 
jako rodzaj relacji mi�dzy ni� 
a innymi podmiotami, nawet 
dzia�aj�cymi na tym samym 
polu.

Misja si� nie zmienia
O tym, �e nie s� to tylko puste deklara-

cje, �wiadcz� takie sytuacje, kiedy przed-
stawiciele jednej organizacji pomagaj� 
„konkurencji” w wype�nianiu wniosków o 
przyznanie grantów na dzia�alno��. Cho-
cia� wiadomo, �e pula jest ma�a, wi�c im 
mniej dobrych wniosków, tym wi�ksze 
szanse na pozyskanie �rodków.

Wyniki bada� pokazuj�, �e organiza-
cjami, których celem nie jest znisz-
czenie konkurencji, tylko dzia�anie dla 
dobra publicznego, nie mo�na zarz�-
dza� metodami sprawdzonymi w fir-
mach komercyjnych.


ród�em finansowania organizacji pozarz�dowych 
s� dotacje, sk�adki cz�onkowskie, �rodki od admi-
nistracji publicznej, subwencje, darowizny i zbiór-
ki publiczne, przychody z 1 % podatku PIT, op�aty, 
ulgi oraz praca wolontariuszy.

NGO maj� od pocz�tku jasno okre�lon� 
misj� i nie zmieniaj� jej do ko�ca istnie-
nia, a tak�e – w przeciwie�stwie do orga-
nizacji komercyjnych – nie rywalizuj� ze 
sob�, tylko staraj� si� wspó�pracowa�.
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Innym przyk�adem s� dwie kwesty – od-
bywaj�cy si� w styczniu Fina� Wielkiej Or-
kiestry �wi�tecznej Pomocy oraz pa�dzier-
nikowa publiczna zbiórka pieni�dzy pod 
has�em „Dzielmy si� mi�o�ci�”, Fundacji 
Dzie�o Nowego Tysi�clecia. 

Pierwsza przeznacza zebrane �rodki na 
sprz�t medyczny dla szpitali oraz programy 
medyczne i edukacyjne, druga przyznaje 
stypendia szczególnie uzdolnionej i jedno-
cze�nie ubogiej m�odzie�y szkolnej z zanie-
dbanych terenów wiejskich i ma�ych miast.

Dr Doma	ski zwraca uwag�, �e one 
ze sob� nie konkuruj�, nie tworz� reklam 
porównawczych, nie podwa�aj� zaufania 
do „rywali”. Dotyczy to tak�e innych orga-
nizacji po�ytku publicznego. 
W okresie rozliczania podatku 
dochodowego, w mediach i na 
bilbordach pojawiaj� si� apele 
o przekazywanie 1% tej lub in-
nej organizacji, ale �adna nie 
promuje si� wykazuj�c s�abo-
�ci innych.

W badaniu ankietowym, 
przeprowadzonym w�ród osób 
zarz�dzaj�cych z 200 OPP, na 
pytanie o postrzeganie konku-
rencji w sektorze, ponad 63% 
respondentów wskazywa�o 
odpowiedzi: „brak”, „bardzo 
s�aba” lub „s�aba”. Natomiast 
„siln�” i „bardzo siln�” dostrze-
ga�o 22%.

Druga istotna ró�nica mi�dzy 
organizacjami pozarz�dowymi 

a komercyjnymi wi��e si� z misj�, czyli ce-
lem, dla którego organizacja istnieje.

Organizacje nono-pro� t s� cz�sto na-
zywane misyjnymi, bo powo�uje si� je dla 
realizacji konkretnej misji. Cel, który chc� 
one realizowa�, jest formu�owany przez za-
�o�ycieli jeszcze przed powstaniem organi-
zacji albo na samym pocz�tku dzia�ania i 
nie zmienia si� w czasie jej funkcjonowa-
nia.

W � rmach komercyjnych pierwotna wizja 
ulega niejednokrotnie zmianie.

– Standardowy proces zarz�dzania stra-
tegicznego � rmami komercyjnymi obejmu-
je rede� nicj� misji, a nast�pnie prze�o�enie 
jej na cele d�ugookresowe, na strategi�, a 
potem na najbli�sze plany – t�umaczy dr 
Jaros�aw Doma	ski.

Inaczej jest w OPP – ich misje nie podle-
gaj� zmianom. Je�eli wyczerpie si� mo�li-
wo�� realizowania misji, organizacja prze-
staje dzia�a�.

Kolejna ró�nica wi��e si� ze sposobem 
formu�owania ogólnej strategii dzia�ania. W 
przypadku przedsi�biorstw – sztab ludzi 
siada i j� wymy�la. W organizacjach non-
pro� t – tworzona jest ona w sposób ewo-
lucyjny. Na proces taki wp�ywaj� za�o�enia 
misyjne i cele krótkookresowe, ale tak�e 
grupa strategii funkcjonalnych – marke-
tingowa, � nansowa, dotycz�ca zasobów 
ludzkich oraz strategie nadarzaj�cych si� 
okazji.

Bardzo wiele NGO jest zarz�dzane pro-
jektowo lub okazjonalnie. Przy nap�ywie 
�rodków unijnych z Programu Operacyjne-
go Kapita� Ludzki oraz grantów pa	stwo-
wych i samorz�dowych, w pewnym sensie 
ich dzia�alno�� jest sterowana tymi fundu-
szami, które umo�liwiaj� realizacj� celów.

Inn� form� takiego zarz�dzania jest 

dzia�anie „od imprezy do imprezy”. Od 
balu charytatywnego w karnawale, po-
przez piknik na wiosn�, po aukcj� jesie-
ni�. Przez kilka miesi�cy trwaj� przygoto-
wania do takiego wydarzenia, a po jego 

zako	czeniu zaczynaj� si� kolejne przy-
gotowania.

���
Drugim nurtem bada	 dr Doma	skiego 

by�a analiza grup strategicznych organiza-
cji non-pro� t. W sektorze biznesowym s� 
to przedsi�biorstwa podobne do siebie, ze 
wzgl�du na obran� strategi� rozwoju.

Doktor podj�� prób� identy� kacji takich 
grup w trzecim sektorze, w�ród organizacji 
dzia�aj�cych na polu nauki, kultury, edukacji 
i wychowania. Podda� analizie strony inter-
netowe oko�o dwustu podmiotów – ogólno-
polskich i z województwa mazowieckiego 

– wyszukanych na podstawie bazy danych 
stowarzyszenia Klon/Jawor.

Uda�o mu si� zidenty� kowa� pi�� grup 
strategicznych w organizacjach ogólnokra-
jowych oraz trzy w mazowieckich. Efekty 
tego badania mog� pos�u�y� organizacjom 
w poszukiwaniu partnerów do wspó�pracy, 
pomóc zorientowa� si�, które z nich s� im 
bliskie.

Wyniki zosta�y tak�e opublikowane w 
ameryka	skim pi�mie Nonpro� t and Volun-
tary Sector Quarterly.

W swojej rozprawie habilitacyjnej dr Ja-
ros�aw Doma	ski przedstawi� te� opra-
cowany przez siebie model zarz�dzania 
strategicznego w organizacjach, w których 
mierniki � nansowe nie s� celem funkcjono-
wania. Uwzgl�dni� w nim te cechy podmio-
tów trzeciego sektora, które ró�ni� je od 
przedsi�biorstw komercyjnych. Osoby za-
rz�dzaj�ce NGO b�d� mog�y wdro�y� ten 
model w swoich organizacjach i usprawni� 
ich funkcjonowanie.

ANNA ABRAMCZYK
Fot. Anna Abramczyk, Micha� Le	niewski

Na proces planowania strategicznego w 
organizacjach non-profit wp�ywaj� za�o�enia 
misyjne i cele krótkookresowe, a tak�e grupa 
strategii funkcjonalnych – marketingowa, 
finansowa, dotycz�ca zasobów ludzkich oraz 
strategie nadarzaj�cych si� okazji.

Efektem przeprowadzonych bada� i analiz jest 
model zarz�dzania strategicznego uwzgl�d-
niaj�cy specyfik� organizacji non-profit.

Nie dla zysku
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Od zawsze fascynowa�y j� nauki przyrodnicze, ale pierwszym powa�nym i w 
pe�ni �wiadomie wykonanym krokiem, który pozwoli� jej rozwija� te zainte-
resowania, by� wybór studiów. Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej 
– kierunek z pogranicza nauk przyrodniczych i technicznych. Sk�adaj�c prac� 
magistersk�, MARTYNA KUCHARSKA, doktorantka z Wydzia�u In�ynierii 
Chemicznej i Procesowej, wcale nie my�la�a o prowadzeniu bada� nauko-
wych, a tym bardziej o wyró�nieniu, które j� spotka�o.

Wtedy, tak jak ka�dy, zastanawia�a si�: co 
dalej i gdzie szuka� pracy. Z�o�y�a kilka 

aplikacji, ale postanowi�a równie� zdawa� na 
studia doktoranckie. Zupe�nie niespodziewa-
nie znalaz�a si� w komfortowej sytuacji. Oka-
za�o si�, �e otrzyma�a propozycj� pracy i zo-
sta�a przyj�ta na studia. Pozosta�o dokonanie 
wyboru. Zdecydowa�a, �e zostaje na uczelni. 
Nie tylko dlatego, �e z�y�a si� z lud�mi z wy-
dzia�u oraz zaprzyja�ni�a ze swoim promo-
torem, dr. Tomaszem Ciachem, który teraz 
jest jej prze�o�onym, ale równie� ze wzgl�du 
na mo�liwo�ci, jakie wi��� si� z doktoratem. 
Zrobi�a kalkulacj� i okaza�o si�, �e prowadze-
nie w�asnych bada	 naukowych przyniesie jej 
o wiele wi�ksz� szans� na realizacj� marze	 
ni� podj�cie pracy zawodowej. Chcia�a robi� 
co� kreatywnego, co�, co j� wci�gnie, b�dzie 

ciekawe. Nie mog�a wyobrazi� sobie, �e zo-
stanie wpisana w wykonywanie codziennych, 
o�miogodzinnych, rutynowych zada	. Jak na 
razie jej marzenia si� spe�niaj�. Od trzech 
lat pracuje w Laboratorium In�ynierii Bio-
medycznej, dzia�aj�cego w ramach Katedry 
In�ynierii Procesów Zintegrowanych, któr� 
kieruje prof. Leon Grado�. Bada i rozwi�zuje 
tajemnice dotycz�ce biomateria�ów stosowa-
nych w in�ynierii tkankowej. Jest to zupe�nie 
inne zagadnienie ni� to, którym zajmowa�a 
si� podczas pisania pracy magisterskiej. W 
pewnym stopniu ukierunkowa� j� dr Ciach, 

który zaproponowa�, �eby zaj��a si� tymi za-
gadnieniami. Okaza�o si�, �e dokona� w�a�ci-
wego wyboru.

Tak musia�o by�
Trzy miesi�ce temu Martyna zosta�a laure-

atk� II edycji konkursu Scopus – Perspekty-
wy Young Researcher Award. Ide� konkursu 
jest promowanie m�odych, polskich naukow-
ców, którzy nie uko	czyli 30. roku �ycia, a 
ich osi�gni�cia maj� znaczenie mi�dzyna-
rodowe. Kandydatów zg�aszaj� rektorzy lub 
opiekunowie naukowi. Jednak w przypadku 
Martyny by�o troch� inaczej... 

Mia�a kiepski dzie	. Szykowa�a si� do 
z�o�enia wniosku projektowego, nad którym 
d�ugo pracowa�a. Niestety, z przyczyn formal-
nych nie uda�o jej si� tego zrobi�. By�a z�a, 
rozczarowana, zrezygnowana i zm�czona. 
Wracaj�c do domu s�ucha�a radia i wtedy do-
wiedzia�a si� o konkursie. Od razu przekaza�a 
informacj� kole�ankom z wydzia�u i przygoto-
wa�a dokumenty. Musia�a przedstawi� tema-

Ca�y czas do przodu
tyk� swoich bada	 i zaprezentowa� dorobek. 
Nast�pnego dnia mija� ostateczny termin wy-
sy�ania zg�osze	. Powiedzia�a o tym swoje-
mu prze�o�onemu i z�o�yli aplikacj�. 

Po dwóch tygodniach kapitu�a konkursu 
og�osi�a 10 nominowanych spo�ród 300 
zg�oszonych kandydatów. Okaza�o si�, �e 
Martyna znalaz�a si� w�ród nich. W zwi�zku 
z tym wzi��a udzia� w uroczystej gali. Spo-
tkanie odby�o si� 25 listopada 2009 roku. 
Wtedy dowiedzia�a si�, �e zosta�a tak�e 
wyró�niona tytu�em laureata i otrzyma�a na-
grod� � nansow�.

Stworzy� materia� doskona�y
Martyna zajmuje si� badaniem, a przede 

wszystkim otrzymywaniem materia�ów stoso-
wanych do wype�niania uszkodzonych ko�ci. 
Do tego celu wykorzystuje biodegradowalne 
polimery. Badania polegaj� na otrzymywaniu 
implantów-rusztowa	, które maj� nie tylko 
wspiera� mechanicznie i funkcjonalnie ubytki 
kostne, ale tak�e – z czasem – prowadzi� do 
zast�powania sztucznego materia�u natural-
n� tkank�. Takie jest zadanie in�ynierii tkan-
kowej. Aby tego typu implanty mog�y spe�ni� 
swoj� rol�, powinny by� wykonane z materia-
�ów biodegradowalnych i charakteryzowa� si� 
porowat� architektur�, która umo�liwi komór-
kom ko�ciotwórczym zasiedlenie materia�u 
oraz wnikni�cie naczyniom krwiono�nym do 
jego wn�trza. Kolejn� wymagan� cech� jest 
biozgodno�� zapewniaj�ca dobr� integracj� 
z otaczaj�c� tkank�. Po otrzymaniu materia�u 
i nadaniu mu niezb�dnych w�a�ciwo�ci, Mar-
tyna przeprowadza wst�pne testy. Polegaj� 
one mi�dzy innymi na ocenie morfologii, de-
gradacji oraz stabilno�ci geometrii

M�oda doktorantka wspó�pracuje z Wydzia-
�em In�ynierii Materia�owej oraz Zak�adem 

Fizjologii i Anatomii Cz�owieka 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Dzi�ki temu mo�e 
ocenia� w�asno�ci mechaniczne 
swoich materia�ów oraz przepro-
wadza� testy biologiczne na ko-
mórkach ludzkich.

Ostatnio coraz wi�cej mówi si� 
na temat szeroko poj�tej regene-
racji, a nawet medycyny regene-
racyjnej. Biologicznie aktywne 
materia�y staj� si� popularne, a 
mo�liwo�ci ich zastosowania co-
raz wi�ksze. Mo�na je wykorzy-
stywa� do leczenia z�ama	 po-
��czonych z fragmentacj�, czyli 
rozpadem ko�ci na ma�e kawa�ki 
b�d�cym skutkiem nieszcz��li-
wych wypadków, jako wype�nie-
nia ponowotworowe, kiedy tera-
pia wymaga usuni�cia z ko�ci 

Pracownicy Laboratorium In�ynierii 
Biomedycznej, w którym Martyna Kucharska 
realizuje prac� doktorsk�, planuj� w najbli�-
szym czasie rozszerzenie dzia�alno�ci. Chc� 
zaj�� si� hodowl� komórek ludzkich. Dzi�ki 
temu b�d� mogli obserwowa� interakcje 
zachodz�ce pomi�dzy komórkami ludzkimi a 
wytwarzanymi materia�ami.
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skupiska komórek rakowych lub torbieli oraz 
w przypadku osteoporozy. Kolejn� dziedzin�, 
w której znajduj� zastosowanie, jest stoma-
tologia. U�ywa si� ich do wype�niania z�bo-
do�ów po resekcji z�bów, gdy pacjent planuje 
za�o�enie tradycyjnych implantów z�bowych. 
W takich sytuacjach istnieje potrzeba regene-
racji tkanki w z�bodole po to, �eby po kilku 
miesi�cach mo�na by�o za�o�y� implant.

– Sposób wprowadzania materia�u biolo-
gicznie aktywnego do organizmu oraz jego 
forma zale�� od rodzaju i wielko�ci ubytku – 
wyja�nia Martyna.

W in�ynierii tkankowej oraz w przypad-
ku materia�u zast�puj�cego naturaln� ko�� 
mo�na u�ywa� gotowych form, które chirurg 
wykonuj�cy zabieg musi doci�� do wymaga-
nego kszta�tu. Ostatnio, zamiast r�cznego 
formowania, stosuje si� metod� odwzoro-
wania, szczególnie w przypadku rozleg�ych 
ubytków. Produkuje si� tzw. implanty custom 
made, czyli dostosowane do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. W tym celu najpierw zbiera 
si� dane i analizuje obrazy z tomogra� i kom-
puterowej, a nast�pnie, wykorzystuj�c za-
awansowane techniki obliczeniowe, tworzy 
materia� odpowiadaj�cy cechom konkretne-
go pacjenta.

W najbli�szym czasie Martyna b�dzie zaj-
mowa� si� tak�e wykonywaniem materia�ów 
p�ynnych, które mo�na wstrzykiwa� do istnie-
j�cych ubytków. Dopiero tam zmieniaj� one 
posta� i – utwardzaj�c si� – osi�gaj� w�a�ci-
wy kszta�t. Taka metoda rozwi�zuje problem 
indywidualizacji. 

które uniemo�liwiaj� mi zrealizowanie tych 
za�o�e	 – opowiada Martyna. 

Pojawiaj� si� najró�niejsze problemy, do-
datkowe zagadnienia, nad którymi musi si� 
skoncentrowa� i znale�� rozwi�zanie, a to, co 
zaplanowa�a, prze�o�y� na nast�pny dzie	. 
Najcz��ciej sytuacje nieprzewidywalne doty-
cz� bada	 naukowych. Martyna nie pracuje 
sama, ca�y czas ma kontakt ze studentami. 
Zdarza si�, �e prowadz�c do�wiadczenia, 
otrzymuj� zupe�nie inne wyniki, ni� si� spo-
dziewali. I nawet nie wiadomo, kiedy wpadaj� 
w wir gor�cej dyskusji, zawzi�cie analizuj� 
ca�y proces i poszukuj� przyczyny. Ju� wiele 
razy przekonali si�, �e wst�pne, teoretyczne 

za�o�enia cz�sto nie sprawdzaj� si� w prak-
tyce. Wtedy trzeba na chwil� si� zatrzyma�, 
zastanowi�, jeszcze raz wróci� do �róde�. 

W ramach studiów doktoranckich prowadzi 
zaj�cia dydaktyczne dla studentów. Ca�y czas 
towarzyszy jej �wiadomo��, �e jeszcze tak nie-
dawno by�a w�ród nich. Nigdy nie zapomina, �e 
studiowa�a i dlatego stara si� by� wyrozumia�a 
w stosunku do swoich m�odszych kolegów. 

Oprócz bada	 naukowych musi sprosta� 
wielu innym obowi�zkom. Dlatego czasem 
chcia�aby mie� kilka dni tylko dla siebie i prze-
znaczy� je na realizacj� tego, co sobie za�o�y�a. 
Codzienno�� na uczelni wymaga umiej�tnego 
planowania, a bycie naukowcem, prowadzenie 
bada	 oraz odnoszenie w tej dziedzinie suk-
cesów wcale nie jest �atwe. Wymaga nie tylko 
determinacji i cierpliwo�ci, ale równie� – jak 
przyznaje Martyna – ogromnej samodzielno-
�ci, samozaparcia i niepoddawania si�. 

– Bywaj� takie momenty, w których trzeba 
podej�� do problemu analitycznie. Spojrze�, 
co mamy, czego nie mamy, zastanowi� si� i 
rusza� do przodu nawet w przypadku niepo-
wodzenia. Nie mo�na ca�y czas tkwi� w tym 
samym punkcie.

JOANNA MAJEWSKA
Fot. z arch. Martyny Kucharskiej

Zespó�, do którego nale�y, 
pracuje nad kilkoma metodami. 
Na razie wykorzystuj� jeden po-
limer pochodzenia naturalnego 
– chitozan – oraz polimer wyst�-
puj�cy w uk�adzie z ceramik�. 
S� to materia�y w postaci sta�ej, 
wymagaj�ce dopasowania do 
konkretnego ubytku. 

Techniki stosowane w in�y-
nierii tkankowej i regeneracji 
maj� sta� si� alternatyw� dla 
przeszczepów ko�ci. Co praw-
da wyniki przeszczepów s� 
rewelacyjne, poniewa� tego 
typu materia� biologiczny zna-
komicie si� przyjmuje, ale s� 
to zabiegi bolesne i wymagaj� 
d�ugiej rekonwalescencji. Poza 
tym przeszczep ko�ci to meto-
da bardzo inwazyjna. Materia� 
kostny jest pobierany w czasie 
operacji z jednego miejsca – 
najcz��ciej z �eber lub talerza 
biodrowego – i wszczepiany w 
inne podczas nast�pnego za-

biegu chirurgicznego. Dla pacjenta zawsze 
wi��e si� to z du�ym cierpieniem. Kolej-
nym ograniczeniem towarzysz�cym prze-
szczepom jest ilo�� dost�pnej tkanki, któr� 
mo�na pobra�. Cz�sto nie jest wystarcza-
j�ca w stosunku do istniej�cego zapotrze-
bowania. Dlatego dzia�ania Martyny oraz 
zespo�u, w którym pracuje, zmierzaj� do 
udoskonalenia metody sztucznego wspar-
cia naturalnych procesów prowadz�cych 
do odtwarzania tkanki kostnej oraz zmniej-
szenia inwazyjno�ci konwencjonalnej prak-
tyki chirurgicznej.

Zwyk�y dzie�?
Ka�dy dzie	 w laboratorium jest inny. Nie 

ma ani rutyny, ani nudy i to jest dla niej naj-
wspanialsze. Zdarza si�, �e w ci�gu paru 

godzin tyle si� wydarzy, �e ma si� wra�enie, 
jakby min��o kilka dni. Ale taki rytm pracy jej 
odpowiada. Cieszy si�, jak co� si� dzieje i 
lubi zmiany. Z tego czerpie energi�. 

– Kiedy przyje�d�am do pracy, mam w g�o-
wie konkretny plan. Jednak cz�sto zdarzaj� 
si� kompletnie nieprzewidywalne sytuacje, 

POSTACIE

Do drugiej edycji konkursu Scopus – 
Perspektywy Young Researcher Award 
zosta�o zg�oszonych 300 m�odych naukow-
ców. Spo�ród nich kapitu�a konkursu wy�o-
ni�a 10 zwyci�zców. Ka�dy otrzyma� statu-
etk�. Dodatkowo trzy osoby, w�ród których 
znalaz�a si� Martyna Kucharska, zdoby�y 
tytu� laureata i nagrod� finansow�.

Lubi zmiany w swoim otoczeniu. Dlatego 
co jaki� czas bierze p�dzel, farby i prze-
malowuje �azienk� lub pokój albo prze-
sadza ro�liny w przydomowym ogrodzie. 
W�asnor�cznie wykonane prace daj� jej 
ogromn� satysfakcj�.



Jak zapewne powszechnie wiadomo, Politechnika 
Warszawska istnieje w obecnym miejscu od roku 1899, 
kiedy rozpocz�to budow� Gmachu G�ównego wed�ug pro-
jektu Stefana Szyllera. Kiedy przyst�powano do budowy, 
okolice dzisiejszego Terenu G�ównego znajdowa�y si� na 
po�udniowych kra�cach Warszawy.
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Ujazdowskiego, który znajdowa� 
si� przy ko�ciele �w. Anny i �w. 
Ma�gorzaty. Trudno ustali� do-
k�adn� lokalizacj� tej �wi�tyni. 
Wiadomo, �e by�a to budowla, 
która – w zale�no�ci od pisanych 
�róde� – znajdowa�a si� albo na 
dziedzi	cu Belwederu, albo bar-
dziej na pó�noc, w pobli�u jego 
o� cyn. Ta ostatnia informacja wy-
daje si� bardziej wiarygodna.

Cmentarz Ujazdowski zosta� 
zlikwidowany w zwi�zku z pla-
nowan� rozbudow� Belwederu, 
cho� nie jest to wiarygodna in-
formacja, bo siedziba  wielkiego 
ksi�cia Konstantego powsta�a w 
latach 1819–1822, a wi�c pra-
wie dziesi�� lat wcze�niej. Mo�e 
po prostu brat cara, zwierzchnik 

Warto jednak pokusi� si� o 
to, aby si�gn�� pami�ci� 

jeszcze dalej i sprawdzi�, co 
znajdowa�o si� na terenie naszej 
uczelni, zanim wbito pierwsze 
�opaty pod budow� uczelnianych 
gmachów.

Kwarta� wspó�czesnych ulic: 
Alei Niepodleg�o�ci, Koszyko-
wej, Noakowskiego i Nowowiej-
skiej, który zajmuje obecnie Po-
litechnika Warszawska, w XIX 
wieku zajmowa�y od wschodu 
– Nowy Cmentarz Ujazdowski, 
a od zachodu – podmok�e ��ki i 
place, na których odbywa�a si� 
musztra wojskowa.

Ówczesny opis terenu „przed-
politechnicznego” zacznijmy od 
cmentarza. Powsta� w roku 1830 
pomi�dzy ulicami Koszyki, drog� 
Nowo Wiejsk�, a nieistniej�c� 
jeszcze Topolow�, przemiano-
wan� w drugiej po�owie lat 30. 
na Aleje Niepodleg�o�ci. Za�o�o-
ny zosta� na polecenie wielkiego 
ksi�cia Konstantego, który rezy-
dowa� w Belwederze. Nekropo-
lia przej��a funkcj� Cmentarza 

lekko zatarty tekst mówi�cy, �e 
spoczywa�a tam Michalina Zie-
mi�cka, zmar�a 5 pa�dziernika 
w wieku 32 lat. Roku �mierci ju� 
nie dawa�o si� odcyfrowa�. Dru-
gi, wykonany z kamienia grób 
informowa� o miejscu wiecznego 
spoczynku intendenta General-
nego Skarbu Królestwa Polskie-
go, Antoniego Bobrowskiego, 
zmar�ego 10 marca 1833 roku w 
wieku 68 lat.

Po zamkni�ciu cmentarza i 
rozebraniu murów okalaj�cych 
nekropoli�, na jej miejscu urz�-
dzono... ogródek warzywny. Nie-
stety, nie wiadomo, co sta�o si� 
z prochami pochowanych tam 
osób. Pó� wieku pó�niej, Alfons 
Grodkowski, który pe�ni� funk-
cj� g�ównego in�yniera miej-
skiego, powi�kszy� teren nie-
dawnego cmentarza z 37 do 42 
tysi�cy metrów kwadratowych, 
ponownie go ogrodzi� i zaprojek-
towa� tam szklarni� oraz szkó�k� 
drzew, które nast�pnie sadzono 
w ca�ej Warszawie.

Pó� wieku pó�niej – w po�owie 
lat 20. XX wieku, na dawnym te-
renie Nowego Cmentarza Ujaz-
dowskiego powsta�y nowocze-
sne gmachy Politechniki War-
szawskiej. Zabudow� rozpocz�-
to od strony ulicy Koszykowej. W 
miejscu, gdzie sto lat wcze�niej 
zlokalizowano wej�cie na teren 
cmentarza, w latach 1929–1934 
wzniesiono Gmach Technolo-
gii Chemicznej wed�ug projektu 
znanego architekta okresu mi�-
dzywojennego, Czes�awa Przy-
bylskiego.

Od ��ki do wystawy
Zupe�nie inny charakter mia� 

dzisiejszy Teren G�ówny Poli-
techniki Warszawskiej, le��cy 
u zbiegu wspó�czesnych ulic 
Noakowskiego i Nowowiejskiej. 
A� do lat 20. XIX wieku plac, na-
zwany dzisiaj Placem Politechni-
ki, le�a� poza granicami miasta. 
Mimo w��czenia go do Warsza-
wy, przez 70 lat znajdowa�y si� 
tu ��ki i pola uprawne.

Sytuacja zmieni�a si� dopiero 
w roku 1896, kiedy zorganizo-
wano na tych terenach II Wysta-
w� Higieniczn�. Higiena sta� si� 
niezwykle modnym tematem na 
prze�omie XIX i XX wieku. Wi�-
za�o si� to z dzia�alno�ci� dr. Jó-
zefa Polaka, który uko	czy� Wy-
dzia� Lekarski na Uniwersytecie 
Warszawskim. Przez pewien 
czas prowadzi� w�asn� praktyk� 

polskich si� zbrojnych, nie chcia�, 
aby jego siedziba s�siadowa�a z 
cmentarzem.

Na nowo powsta�ym cmen-
tarzu, który nazwano Nowym 
Ujazdowskim albo potocznie 
„na Koszykach”, mieli znale�� 
miejsce ostatniego spoczyn-
ku �o�nierze zmarli w szpitalu 
ujazdowskim, mieszcz�cym si� 
w dzisiejszym Zamku Ujazdow-
skim. Wed�ug niektórych �róde� 
mia� te� s�u�y� jako cmentarz 
para� i ko�cio�a �w. Aleksan-
dra.

Osiem lat cmentarza
Nekropolia zajmowa�a teren 

o powierzchni niemal 37 tysi�cy 
metrów kwadratowych. Mimo �e 
powsta�a w roku 1830, to jej po-
�wi�cenia dokonano rok pó�niej, 

30 lipca 1831 roku. Zosta�a oto-
czona murem oraz rowem. Na 
terenie zosta�y wytyczone trzy 
aleje g�ówne oraz siedem mniej-
szych, prostopad�ych alejek. 
Wszystkie zosta�y wysadzone 
grabami. W ten sposób powsta-
�o dwana�cie kwater. Znalaz�o 
si� te� miejsce na dzwonnic� 
oraz dom dla grabarza. G�ówne 
wej�cie znajdowa�o si� od strony 
Koszyków, czyli dzisiejszej ulicy 
Koszykowej, niedaleko zbiegu z 
ulic� Wilcz�.

ywotno�� cmentarza, je�li 
mo�na tak to okre�li�, by�a bar-
dzo krótka. Zosta� zamkni�ty 
ju� po o�miu latach. O tym, jak 
krótka mo�e by� ludzka pami��, 
mo�e �wiadczy� fakt, �e w ju� 
po�owie XIX wieku napisy na 
grobach i wi�kszo�ci z prawie 

dwustu drewnianych krzy�y 
by�y nieczytelna, a tre�� mo�-
na by�o odczyta� tylko z dwóch 
pomników nagrobnych. Jeden 
z nich, wykonany z piaskowca, 
przedstawia� rzymskiego wo-
jownika, który trzyma� wieniec 
laurowy, a na marmurowej tabli-
cy z wij�cym si� w��em widnia� 

Na cmentarzu i na wystawie

Trudno przewidzie�, jak mo�e potoczy� si� historia jednego miej-
sca. W przypadku Politechniki Warszawskiej, zanim powsta�y 
mury uczelni, na jej miejscu znajdowa� si� cmentarz, a pó	niej 
zorganizowano tu wystaw� po�wi�con� higienie.
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we W�oszczowej. Mieszkaj�c i 
pracuj�c na prowincji, wielokrot-
nie mia� do czynienia z choro-
bami, które wynika�y z braku ja-
kiejkolwiek wiedzy o utrzymaniu 
higieny w�ród mieszka	ców wsi. 
Postanowi� to zmieni�. Przeniós� 
si� do Warszawy, aby zaintere-
sowa� tym problemem sto�ecz-

n� inteligencj�. Za�o�y� nawet 
czasopismo „Zdrowie”, które 
propagowa�o zasady zdrowe-
go od�ywiania oraz utrzymania 
czysto�ci.

By� jednym z wspó�organiza-
torów II Wystawy Higienicznej, 
któr� z rozmachem przygotowa-
no w granicach dzisiejszego Te-
renu G�ównego. W jej granicach 
znalaz�a si� te� szkó�ka drzew, 
umiejscowiona na terenie daw-
nego cmentarza. Wed�ug ów-
czesnych dziejopisów, by�o to 
jedno z najwi�kszych europej-
skich przedsi�wzi��. Na do-
tychczasowych ��kach powsta� 
ogromny teren zielony. Zosta� 
podzielony alejkami, obsadzony 
kwiatami i krzewami. Autorem 
tego za�o�enia by� Franciszek 
Szanior. W�ród zieleni zbudo-
wano pawilony oraz neogotycki 
Pawilon G�ówny, zaprojektowa-
ny przez Edwarda Goldberga. 
U zbiegu ulic Koszykowej i To-
polowej (dzisiejsze Aleje Nie-
podleg�o�ci) wzniesiono drew-
nian�, zwie	czon� wie�� hal� 

mniej wi�cej o pó� metra. Sal� 
gimnastyczn� przerobiono na 
mieszkania dla przysz�ych pra-
cowników uczelni. W roku 1901 
uko	czono budow� Gmachu 
G�ównego, Gmachu Chemii 
oraz budynku mieszkalnego dla 
profesorów PW od strony ulicy 
Koszykowej. Rok pó�niej odda-
no do u�ytku budynek Wydzia�u 
Fizyko-Chemicznego, w którym 
mie�ci si� dzisiaj Wydzia� Fizy-
ki oraz Gmach Administracyjny  
znajduj�cy si� przy ulicy Nowo-
wiejskiej.

Przy okazji warto wspomnie� 
te� o I Wystawie Higienicznej z 
roku 1887. Trudno jednoznacz-
nie stwierdzi�, gdzie si� odby-
wa�a. Jedne �ród�a historyczne 
umiejscawiaj� j� na terenie II 
Wystawy, inne lokuj� j� na placu 
Ujazdowskim, czyli na terenach 
pomi�dzy Placem na Rozdro-

�u a ulic� Pi�kn�. Najbardziej 
prawdopodobna jest ta druga 
lokalizacja, wymieniana przez 
Boles�awa Prusa w jego „Kroni-
ce tygodniowej”.

Wracaj�c jednak do historii te-
renów Politechniki Warszawskiej, 
trudno nie pokusi� o re� eksj�, �e 
plany dr. Polaka i jego wspó�pra-
cowników nie do ko	ca spali�y 
na panewce. Od ponad stu lat, 
zamiast �wicze	 � zycznych, na 
tym samym terenie uprawia si� 
�wiczenia umys�owe, sprzyjaj�-
ce higienie psychicznej.

MICHA
 LENIEWSKI
Ilustr. Z publik. Anny Agaty 

Wagner „Architektura 
Politechniki Warszawskiej”. 

Wyd. OWPW, 2001.

Przy pisaniu artyku�u korzysta�em 
z nast�puj�cych publikacji: W�ady-
s�aw Wójcicki – „Cmentarz Pow�z-
kowski pod Warszaw�”, Warszawa, 
1855, reprint 1970; Jerzy Kasprzycki 
– „Korzenie miasta. Warszawskie po-
�egnania”, tom 1, �ródmie�cie Po�u-
dniowe, VEDA, Warszawa, 2004; 
Jaros�aw Zieli	ski – „Atlas dawnej 
architektury ulic i placów Warszawy”, 
TOnZ, Warszawa, 2006; oraz stron 
internetowych: http://www.cmenta-
rium.sowa.website.pl, http://www.
biblioteka.warszawa1939.pl, http://
www.srodmiescie.warszawa.pl.

gimnastyczn� oraz boisko. Od 
strony Topolowej powsta� Plac 
Olimpijski, którego du�� cz��� 
zajmowa�a fontanna w kszta�cie 
zaokr�glonego krzy�a równora-
miennego. Jedno z wej�� znaj-
dowa�o si� dok�adnie w miej-
scu, gdzie dzisiaj stoi Gmach 
G�ówny PW. By�a to du�a bra-

ma, o wysoko�ci kilku pi�ter, z 
dwiema drewnianymi wie�ami 
po bokach.

Tramwajem do higieny
Organizatorzy wystawy za-

dbali równie� o to, aby mieszka	-
cy Warszawy oraz go�cie mogli 
wygodnie dojecha� na tereny 
zajmowane przez ekspozycj�. 
W tym celu zosta�a uruchomiona 
linia tramwajowa. Bieg�a ona od 
ulicy Marsza�kowskiej, ulic� Ka-
liksta (dzisiejsza �niadeckich). 
Niektóre �ród�a podaj� te�, �e 
tramwaj na tej ulicy dzia�a� ju� od 
roku 1880. Druga nitka linii tram-
wajowej bieg�a Nowowiejsk� do 
Alei Ujazdowskiej.

Poszczególne ekspozycje II 
Wystawy Higienicznej podzielo-
no na dzia�y obejmuj�ce miesz-
kanie, od�ywianie, fabryki oraz 
szpitale i uzdrowiska. Ca�o�� 
zosta�a zorganizowana na zasa-
dach reklamy i czego�, co dzisiaj 
mo�emy nazwa� sponsoringiem. 
W ka�dym z pawilonów prezen-
towali si� producenci „higie-

nicznych” towarów. W�ród nich 
znalaz� si� na przyk�ad „Pierw-
szy Specjalny Zak�ad Ke� rowy” 
nale��cy do Klaudii Sigaliny, 
który mia� swoj� siedzib� w ka-
mienicy przy Królewskiej 31. Za 
swoje produkty, których recep-
tura wywodzi�a si� pono� z gór 
Kaukazu, otrzyma�a z�oty medal 
„za rozpowszechnianie ke� ru i 
wyborow� produkcje tego�”. Fir-
ma zajmowa�a si� te� produkcj� 
innych rodzajów nabia�u, takich 
jak �mietanka i mleko sterylizo-
wane.

Zaprezentowano te� publi-
kacje po�wi�cone zdrowemu 
trybowi �ycia. W�ród nich zna-
laz�a si� praca Bronis�awa
Koskowskiego, z wykszta�cenia 
aptekarza, a z zawodu dyrek-
tora szko�y farmaceutycznej we 
Lwowie oraz dyrektora ró�nych 
� rm w bran�y farmaceutycznej. 

Koskowski pisa� o od�ywianiu i 
warunkach �ycia mieszka	ców 
ma�ych miasteczek. By�a to po-
dobno jedyna tego rodzaju pozy-
cja w krajowej literaturze.

Spo�ród innych �wiatowych 
„higienicznych rewelacji” po-
kazanych na wystawie mo�na 
wymieni� urz�dzenie do prze-
�wietlania promieniami Roe-
ntgena, a nawet... fonograf, czyli 
gramofon, który umo�liwia� zapi-
sywanie i odtwarzanie d�wi�ku. 
Zaprezentowano równie� plany 
Williama Lindleya, dotycz�ce 
wodoci�gów i kanalizacji.

Wystawa odnios�a 
niebywa�y sukces. Pro-
pagatorzy higieny mieli 
nadziej�, �e po jej za-
ko	czeniu, tereny wy-
stawowe zostan� prze-
kszta�cone w olbrzymi 
park z siedzib� organi-
zacji gimnastycznej.

Zamiast parku
Tak si� jednak nie 

sta�o. Po zako	cze-
niu wystawy magistrat 
przekaza� ten obszar 
pod budow� Instytu-
tu Politechnicznego. 
Wi�kszo�� terenu zo-
sta�a wyrównana i pod-
niesiona o �okie�, czyli 

W roku 1896, w miejscu Gmachu G�ównego znajdowa�a si� drewniana 
brama z dwiema wie�ami. Wchodzi�o si� przez ni� na teren II Wystawy 
Higienicznej, która odby�a si� dzi�ki staraniom dr. Józefa Polaka.

Nowy Cmentarz Ujazdowski, który znajdowa� si� w zachodniej 
cz��ci dzisiejszego Terenu G�ównego, istnia� nieca�e osiem lat: 
od roku 1830 do 1838. Po jego likwidacji, w miejscu nekropolii 
urz�dzono ogródek warzywny i szkó�k� drzew.
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niektórych za�o�eniach oraz ich 
realizacji. 

CWM jest odpowiedzialne 
za koordynacj� zadania nr 39 
w Programie Rozwojowym Po-
litechniki Warszawskiej pod 
tytu�em „Podniesienie poziomu 
mi�dzynarodowej oferty edu-
kacyjnej uczelni z uwzgl�dnie-
niem strategii rozwoju europej-
skiego”. W nim w�a�nie wpisa-
na jest organizacja przyjazdów 
wyk�adowców z zagranicznych 
uczelni i instytucji. 

– Bud�et projektu jest ogra-
niczony – mówi Marek Polak. 
– Liczyli�my, �e uda si� za-
prosi� dwudziestu naukowców 
rocznie. Okazuje si� jednak, �e 
zainteresowanie wydzia�ów i ich 
zapotrzebowanie jest znacznie 
wi�ksze. Dlatego w�a�nie na ten 
cel b�dziemy si� stara� uszczk-
n�� co nieco z innych pozycji. 

Pierwszym etapem zapro-
szenia naukowca jest z�o�enie 
wspólnego wniosku przez dwa 
wydzia�y. Musi by� on poparty 
pismem przewodnim, w którym 
opisane s� dokonania osoby, 

Od roku Politechnika War-
szawska ma przyjem-

no�� go�ci� w swoich murach 
kilku wyk�adowców z zagranicy. 
To nie tylko zaszczyt dla uczelni, 
ale tak�e mo�liwo�� wykazania 
takiego faktu w ró�nego rodzaju 
rankingach i plebiscytach. Naj-
lepsze uczelnie na �wiecie co 
roku zapraszaj� do siebie po 
kilkuset naukowców z ró�nych 
zak�tków globu. Dzi�ki temu wy-
grywaj� podwójnie. Zarówno w 
rankingach, jak i w sferze nauki 
oraz zdobywania wiedzy przez 
studentów. Powoli i systematycz-
nie odnajduje si� w tej dziedzinie 
tak�e Politechnika Warszawska.

Rok ubieg�y by� prze�omowy. 
W maju po raz pierwszy w mu-
rach naszej najlepszej uczelni 
technicznej pojawi� si� „profe-
sor wizytuj�cy”. 

Zagraniczne wsparcie
Wej�cie Polski w struktury 

Unii Europejskiej spowodowa�o, 
�e mo�emy pozyskiwa� �rodki 
� nansowe z Brukseli. Jednym 
z priorytetów UE jest podwy�-
szenie poziomu nauki w kra-
jach, które od niedawna s� jej 
cz�onkami. Jednym z dzia�a	 
jest wymiana naukowa, za-
równo w dziedzinie nauki, jak i 
bada	. Od lat Politechnika War-
szawska wspó�dzia�a z wielo-
ma zagranicznymi jednostkami 
naukowymi. Po raz pierwszy w 
historii sto�ecznej uczelni tech-
nicznej, od roku akademickiego 
2009/2010, zacz�� dzia�a� pro-
gram, dzi�ki któremu wydzia�y 
mog� zaprasza� wybitne oso-
bowo�ci �wiata nauki. Podob-
ne projekty dzia�aj� na ca�ym 
�wiecie. Liczba zapraszanych 
naukowców jest jednym z istot-
niejszych kryteriów branych 
pod uwag� w ró�nego rodzaju 
rankingach. 

– W porównaniu z uczelniami 
z pierwszej dziesi�tki �wiato-
wych rankingów, Politechnika 
Warszawska wypada s�abo – 
mówi Marek Polak, dyrektor 
CWM. – W ubieg�ym roku od-
wiedzi�o nas jedynie jedenastu 
„profesorów wizytuj�cych”. W 
tym, dzi�ki pozyskanym �rod-
kom, liczba ta b�dzie pi�cio-
krotnie wi�ksza. Dla porówna-
nia Uniwersytet w holenderskim 
Delft zaprasza jednocze�nie 
ponad dwustu pi��dziesi�ciu, a 
rocznie oko�o pó� tysi�ca profe-
sorów.     

W roku 2008 Politechnika 
Warszawska otrzyma�a pot��ny 
zastrzyk � nansowy w postaci 
Programu Rozwojowego b�d�-
cego projektem wspó�� nanso-
wanym przez Uni� Europejsk� 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo�ecznego, dzia�anie 
4.1.1. Programu Operacyjnego 
Kapita� Ludzki. 

(...) G�ównym celem pro-
jektu jest poprawa jako�ci 
kszta�cenia oraz dostosowanie 
oferty dydaktycznej Politech-
niki Warszawskiej do potrzeb 
rynku pracy (...) – czytamy na 
stronie Centrum Wspó�pra-
cy Mi�dzynarodowej PW. (...) 
Realizacja projektu przyczyni 
si� do zmniejszenia dystansu 
dziel�cego Uczelni� od najlep-
szych na �wiecie. Zapropono-
wany Program Rozwojowy ma 
charakter d�ugoterminowy i jest 
realizowany od wrze�nia 2008 
r. do marca 2015 r. W ramach 
projektu zak�ada si� realizacj� 
55 zada	. (...)  

Projekt „profesorowie wizy-
tuj�cy” realizowany jest przez 
dwie jednostki Politechniki 
Warszawskiej – wspomniane 
wy�ej CWM i Centrum Studiów 
Zaawansowanych. Obie dzia�a-
j� autonomicznie i ró�ni� si� w 

W swoim dorobku naukowym maj� wiele ciekawych osi�-
gni��. To, co inni traktuj� jak nauk�, dla nich jest pasj�, 
któr� chc� si� dzieli�. Sposobem na to jest podró�owanie 
po innych krajach i prowadzenie wyk�adów. Status profeso-
ra wizytuj�cego jest dla nich najwi�kszym wyró�nieniem.

Profesorowie niezwyczajni
któr� chcemy go�ci�. Jednym 
z warunków jest tytu� naukowy. 
Projekt przewiduje zapraszanie 
doktorów lub profesorów. Na 
podstawie z�o�onych dokumen-
tów komisja akceptuje wniosek. 
W przypadku CWM program 
przewiduje krótkie pobyty na-
ukowców – od dwóch tygodni 
do miesi�ca. Zaproszony na-
ukowiec otrzymuje wynagro-
dzenie, z którego musi pokry� 
transport, wy�ywienie i noclegi, 
a tak�e swoje honorarium. 

– Oczywi�cie, je�li trzeba, 
CWM pomaga zaproszonym 
osobom, cho�by w znalezieniu 
noclegu – mówi Dominika Ja-
si�ska, koordynator projektu z 
ramienia CWM.

Pierwszy profesor przyjecha� 
w maju i by� go�ciem Wydzia-
�u In�ynierii Produkcji. W ci�gu 
dwóch tygodni da� trzydzie�ci 
godzin wyk�adów. Z za�o�enia 
– wszystkie odbywaj� si� w 
j�zyku angielskim. Za spraw� 
CWM tylko w roku 2009 na PW 
go�ci�o o�miu wyk�adowców. W 
bie��cym – Centrum zawiesi�o 
ju� przyjmowanie wniosków. 
Zainteresowanie przekroczy�o 
mo�liwo�ci. W roku 2010 Poli-
technik� odwiedzi z wyk�adami 
ponad dwudziestu naukowców 
z ca�ego �wiata, w tym z USA, 
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w dziedzinie teoretycznych i 
eksperymentalnych bada	 nad 
struktur�, dynamik� i funkcj� 
polipeptydów i bia�ek. eby 
wymieni� wszystkie jego doko-
nania, nie starczy�oby miejsca 
przeznaczonego na ten artyku�. 
W swoim dorobku posiada 1200 
publikacji. Jest cz�onkiem wielu 
wybitnych gremiów z dziedziny 
chemii. Mimo �e od kilkunastu 
lat jest na emeryturze, ci�gle 

prowadzi badania na zlecenie 
ameryka	skiego rz�du. 

Najd�u�ej dotchczas, bo czte-
ry miesi�ce, go�ci� na Politech-
nice Warszawskiej prof. Stege-
man. Natomiast najkrócej, tylko 
miesi�c, wyk�ada� prof. Giblin.

– W tym przypadku stypen-
dium by�o dwumiesi�czne, ale 
naukowiec podzieli� wizyt� na 
dwa miesi�czne bloki wyk�a-
dów – mówi Anna �ubrowska, 
koordynator projektu z ramienia 
CSZ. 

Zasady przyj�te w projekcie 
na to pozwalaj�. W tym roku 
na Politechnice Warszawskiej 
wyk�ada� b�dzie 7 profeso-
rów. Ka�dy z nich jest w swojej 
dziedzinie wybitnym naukow-
cem. 

Podobnie jak w przypadku 
CWM, ka�dy przyje�d�aj�cy 
profesor otrzymuje stosow-
n� ga��, z której musi pokry� 
noclegi, wy�ywienie, transport i 
swoje wynagrodzenie. 

– Centrum mie�ci si� w In-
stytucie Matematyki Polskiej 
Akademii Nauk przy ulicy �nia-
deckich, czyli kilkaset metrów 
od Politechniki – mówi Anna 
ubrowska. – W budynku dys-
ponujemy kilkoma pokojami go-
�cinnymi, w których dotychczas 
zatrzymywali si� wyk�adowcy.

Nieopodal, przy ulicy Polnej, 
znajduje si� hotel Politechniki 
Warszawskiej dysponuj�cy po-
kojami, z których go�cie tak�e 
mog� skorzysta�. 

Chc�c zaprosi� profeso-
ra, nale�y do Centrum z�o�y� 
wniosek i komplet dokumentów. 
Podlegaj� one wnikliwej anali-
zie specjalnie powo�anej komi-
sji. Podobnie jak w CWM, tak i 
tu wyk�adowca musi na pocz�t-

Japonii i Wietnamu. Po ka�dej 
takiej wizycie na wydzia�ach 
pozostaj� konspekty wyk�adów 
oraz prezentacje, a studenci 
maj� mo�liwo�� otrzymania 
wpisu do indeksu. Niektóre jed-
nostki wpisuj� wyk�ady „profe-
sorów wizytuj�cych” do progra-
mu i przyznaj� za ich zaliczenie 
punkty.    

Plan na rok nast�pny to za-
proszenie kolejnych trzydziestu 
wyk�adowców. Wydzia�y, które 
po przeczytaniu tego artyku�u 
wpadn� na pomys� aplikowania 
do projektu, powinny od razu 
rozpocz�� starania. 

– Na razie mamy zabezpie-
czone �rodki do roku 2015 – 
mówi Marek Polak. – Co b�dzie 
pó�niej, zobaczymy. Na pewno 
b�dziemy stara� si� pozyska� 
fundusze na lata kolejne.

Wybitni specjali�ci
Krótkie pobyty to specjalno�� 

CWM. Natomiast Centrum Stu-
diów Zaawansowanych, po-
wo�ane do �ycia w roku 2008, 
proponuje kontrakty d�ugotermi-
nowe: od miesi�ca do pó� roku. 
Pomys�odawcami, w przypadku 
CSZ, byli prof. Stanis�aw Ja-
neczko i dr Rafa� Ruzik. 

W przeciwie	stwie do CWM, 
tu zaproszony naukowiec musi 

posiada� tytu� profesora. We 
wrze�niu, jako pierwszy, Poli-
technik� Warszawsk� odwiedzi� 
prof. George Stegeman z USA. 
Jest on pionierem i wiod�cym 
badaczem zastosowa	 optyki 
nieliniowej w strukturach falo-
wodowych. Przez cztery mie-
si�ce studenci z Wydzia�u Fizyki 
mieli mo�liwo�� s�uchania jego 
wyk�adów, a tak�e spotykania 
si� z nim w laboratorium. 

Od pa�dziernika do grudnia 
na Politechnice Warszawskiej 
go�ci�o pi�ciu wyk�adowców. 
Wspomniany wcze�niej prof. 
Stegeman, prof. Peter Giblin 
z University of Liverpool, prof. 
Andrei Timerbaev, chemik z 
zespo�u Vernadsky Institute of 
Geochemistry and Analytical 
Chemistry, prof. Tomasz Skot-
nicki, absolwent Wydzia�u Elek-
troniki Politechniki Warszaw-
skiej, na co dzie	 pracuj�cy w 
Ecole Polytechnique Federale 
w Lozannie oraz emerytowany 
prof. Harold Scheraga, �wia-
towej s�awy chemik, ekspert 

ku pokry� wszystkie koszty z 
w�asnych �rodków. Dopiero po 
zrealizowaniu, podpisywanej z 
ka�dym z profesorów, umowy 
nast�puje wyp�ata pieni�dzy. 
Okazuje si�, �e stawka, jak� 
proponuje Politechnika, jest 
na dobrym europejskim pozio-
mie. To stwarza szans�, �e co 
roku w murach naszej uczelni 
b�dzie go�ci�o kilkudziesi�ciu 
wybitnych uczonych. Obecnie 
– od stycznia – Centrum Stu-
diów Zaawansowanych zapra-
sza na wyk�ady prof. Jerzego 
Ru�y��o, wybitnego specjalisty 
w dziedzinie teorii i in�ynierii 
pó�przewodnikowej. Profesor 
jest absolwentem Wydzia�u 
Elektroniki i Technik Informa-
cyjnych Politechniki Warszaw-
skiej. Obecnie pracuje w De-
partment of Materials Science 
and Engineering w Penn State 
University. Podczas swojego 
pobytu na PW, oprócz wyk�a-
dów, b�dzie tak�e prowadzi� 
badania. Jest tak�e pomys�, 
by z tej wizyty zrodzi�a si� sta-

�a wspó�pracy pomi�dzy Poli-
technik� Warszawsk� a Penn 
State University. Prof. Ru�y��o 
b�dzie go�ci� u nas przez trzy 
miesi�ce. 

���
Program, który ogólnie mo�na 

nazwa� „profesorowie wizytuj�-
cy”, wprowadza now� jako�� na 
uczelni. Dla naszej kadry jest to 
szansa na wymian� do�wiad-
cze	 i nawi�zanie wspó�pracy. 
Studenci i doktoranci mog�, 
bez potrzeby opuszczania kra-
ju, uczy� si� od najlepszych. 
Ka�dy z przyje�d�aj�cych na-
ukowców to zapaleniec, który 
stara si� podzieli� swoj� wiedz� 
i do�wiadczeniem, „zarazi�” 
nimi innych. W czasach, gdy 
tak strasznie boimy si� wirusów 
– te s� bezpieczne i potrzebne. 
Oby takich jak najwi�cej. 

ZBIGNIEW ZAJ�C
Fot. z arch. CSZ

Wynagrodzenia, jakie otrzymuj� 
profesorowie wizytuj�cy, utrzy-
muj� si� na dobrym, europej-
skim poziomie. To stwarza szan-
s�, �e co roku b�dziemy go�ci� 
kilkudziesi�ciu �wiatowej s�awy 
naukowców.

Tylko w roku 2010 Politechnik� Warszawsk� odwiedzi oko�o 
pi��dziesi�ciu wybitnych naukowców reprezentuj�cych ró�ne 
dziedziny nauki: od chemii po in�ynieri� materia�ow�.
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O tym, �e zostanie in�ynierem, wiedzia� 
ju� od dzieci	stwa. Pierwsze tech-

niczne szlify zdoby� ju� jako dziecko – dzi�-
ki miesi�cznikowi „Mi�”. Publikowano w nim 
wycinanki, które przykuwa�y jego uwag�. Za-
cz��o si� od kartonowego modelu kolejki lino-
wej. Kiedy mia� jakie� pi�� lat, pomóg� nieco 
starszym kolegom z�o�y� wagoniki. I tak si� 
zacz��o.

Nieco pó�niej swoje hobby realizowa� w 
jednym z lubelskich klubów modelarskich. 
Ju� wtedy, w szkole podstawowej, wiedzia�, 
�e �ycie zwi��e z technik�. Na pocz�tku lat 
70., podobnie jak wielu jego rówie�ników, za-
interesowa� si� cybernetyk� i robotami.

Impulsem, który pchn�� go w stron� stu-
diów na Politechnice, by� artyku� w „�wiecie 
M�odych”, po�wi�cony badaniom fal mózgo-
wych. Wierzy�, �e ten rodzaj komunikacji, 
zwi�zany z propagacj� fal ma przysz�o��. 
Zanim zda� na Politechnik�, zainteresowa� si� 
automatyk�. Wydzia� Elektroniki Politechniki 
Warszawskiej wydawa� si� dobrym pomys�em 
na zdobycie wiedzy w interesuj�cej go dzie-
dzinie, tym bardziej �e w kraju wydzia� mia� 
ugruntowan� pozycj�. Wydawa�o mu si�, �e 
studia s� absorbuj�ce, ale postanowi� rzuci� 
si� na g��bok� wod�. Pó�niej czyni� to jesz-
cze kilka razy i za ka�dym razem okazywa�o 
si�, �e zawsze dokonywa� dobrych wyborów. 
Uwa�a�, �e dzi�ki tym studiom uda mu si� 
zrealizowa� plany �yciowe.

Najbardziej fascynowa�a go teoria stero-
wania, której po�wi�ci� prac� dyplomow�. 
Wymaga�o to wykonania oblicze	 kompute-
rowych. Jedna z niewielu wówczas w kraju 
maszyn licz�cych znajdowa�a si� na Wydziale 

Czasami trudno przewidzie�, na jakie 
tory skieruje nas los. Zdarza si�, �e 
�ycie jest dzie�em przypadku, wsparte-
go determinacj� i konsekwentn� reali-
zacj� planów �yciowych, popartych 
solidn� wiedz�. Tak by�o w przypadku 
LESZKA SZA�KA, absolwenta Wydzia�u 
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. 
Zrobi� in�yniersk� karier� w Stanach 
Zjednoczonych, ale nigdy nie praco-
wa� w Polsce.

Elektroniki. Zakupi� j� w pierwszej po�owie lat 
80. – dzi�ki czemu�, co mo�na dzisiaj nazwa� 
grantem rz�dowym – ówczesny docent, a dzi-
siejszy profesor Krzysztof Malinowski. By� 
to komputer MERA.

Leszek Sza�ek by� jednym z pierwszych 
na wydziale studentów, którzy zajmowali si� 
zastosowaniem teorii sterowania do manew-
rowania robotami. Tym aplikacjom po�wi�ci� 
swoj� prac� dyplomow�. Wed�ug za�o�e	, 
mia�a zosta� przebadana na dzia�aj�cym mo-
delu, który budowano w warszawskim Prze-
mys�owym Instytucie Maszyn Precyzyjnych. 
Niestety, ten plan nie zosta� zrealizowany, ze 
wzgl�du na problemy z robotem. Sko	czy�o 
si� na czysto teoretycznych symulacjach.

Okaza�o si�, �e komputer na Wydziale 
Elektroniki jest zaj�ty niemal ca�� dob�. Dzi�-
ki znajomo�ciom jednego z kolegów, uda�o im 
si� za�atwi� praktyki w PIMP-ie. Tam mieli do 
dyspozycji tak� sam� maszyn� licz�c�, jaka 
znajdowa�a si� na Politechnice. By�a to kopia 
ameryka	skiego komputera, wykonana w 
krajach socjalistycznych.

Przychodzili wi�c rano, uruchamiali j� i 
wykonywali potrzebne obliczenia. Jak si� nie-
bawem okaza�o, Leszek Sza�ek i kolega byli 
jedynymi osobami korzystaj�cymi z tego kom-
putera. Przy maszynie sp�dzali ca�e dnie. Kie-

dy zbli�a�a si� pi�tnasta, pracownicy instytutu 
wyrzucali ich, bo chcieli i�� do domu.

Gazeta i �rubka
W�a�nie wtedy studenci dokonali ciekawego 

spostrze�enia – komputera nikt nie u�ywa�. Le-
szek Sza�ek wspomina jednego z in�ynierów, 

który przez pi�� dni w tygodniu, osiem godzin 
dziennie czyta� gazet�. Raz podj�� in�yniersk� 
decyzj�, w którym miejscu nale�y umie�ci� ja-
k�� �rubk�. Po czym powróci� do lektury. D�ugo 
tak funkcjonowa� nie by�o mo�na.

W dalszej karierze m�odego elektronika 
pomóg� przypadek. W czasie jednego ze stu-
denckich wyjazdów autostopowych Leszek 
pozna� par� m�odych Niemców, którzy zabrali 
go z autostrady pod Norymberg�. Zaprzyja�ni� 
si� z nimi. Podczas jednej z rozmów zapytali, 
czy chcia�by wyjecha� do USA. Odpowiedzia�, 
�e zawsze by�o to jego cichym marzeniem. 
Niestety, aby wyjecha� za ocean, nale�a�o 
mie� zaproszenie od ameryka	skiego obywa-
tela. Okaza�o si�, �e jego niemieccy przyjaciele 
maj� znajomego w Kalifornii, który mo�e – od 
strony formalnej – wszystko za�atwi�.

Leszek Sza�ek sko	czy� studia w roku 1985 
i zacz�� rozgl�da� si� za mo�liwo�ci� emigra-
cji. Wci�� uwa�a�, �e za granic� b�dzie móg� 
pracowa� w interesuj�cym go zawodzie. 
Rozwa�a� ró�ne mo�liwo�ci: Niemcy, Angli�, 
Australi�. W pewnym momencie pojawi�a si� 
mo�liwo�� wyjazdu do Nowej Zelandii. Ale do 
podj�cia tego wyzwania musia� si� przeko-
na�. Jednym z argumentów „za” sta�y si� tam-
tejsze góry, bo wspinaczka by�a jedn� z jego 
pasji, drugim – brak informacji od niemieckich 
znajomych. W jego g�owie pojawi� si� plan: 
Anglia, a potem Nowa Zelandia.

Sprawy wizowe
Mia� wyjecha� na pocz�tku sierpnia 1986 

roku. Kilka dni przed wyjazdem dosta� list ze 
Stanów Zjednoczonych, od znajomego nie-
mieckich przyjació�. W kopercie znajdowa�o 
si� zaproszenie za ocean. Nie bardzo wie-
dzia�, co robi�. Z Lublina zadzwoni� do amery-
ka	skiego konsulatu z pytaniem o mo�liwo�� 
otrzymania wizy. Odpowied� brzmia�a: ma 
takie same szanse, jak ka�dy inny. Pojecha� 
wi�c do Warszawy. Na Wydziale Elektroniki 
wykona� kserokopie potrzebnych dokumen-
tów i z�o�y� je w konsulacie, nie maj�c wi�k-
szych nadziei na wiz�. Ku olbrzymiemu za-
skoczeniu – upragniony dokument dosta�.

Zanim trafi� do kolebki nowoczesnej elek-
troniki w USA – Doliny Krzemowej - przez 
kilka miesi�cy, w latach 80., w�drowa� 
po Europie i próbowa� dosta� si� za 
ocean. Jego droga wiod�a przez Niemcy, 
Belgi� i Wielk� Brytani�.

Do odwa�nych �wiat nale�y. To powiedzenie 
potwierdza historia Leszka Sza�ka, absol-
wenta Politechniki Warszawskiej. Wiedza 
zdobyta na Wydziale Elektroniki pozwoli�a 
mu zrobi� karier� in�yniersk� w Stanach 
Zjednoczonych.
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ABSOLWENCI PWTeraz móg� realizowa� swój plan. Tak rozpo-
cz��a si� jego kilkumiesi�czna podró� po Euro-
pie Zachodniej. Z Niemiec próbowa� dosta� si� 
do Francji, Belgii i Holandii. Ca�y czas praco-
wa� dorywczo, aby zarobi� pieni�dze na dalsz� 
podró�. Po ró�nych perypetiach uda�o mu si� 
zdoby� wiz� belgijsk� i dotrze� do Anglii. Po 
miesi�cu mia� ju� bilet lotniczy do Nowego Jor-
ku. Tam, dzi�ki „Krewnym I Znajomym Królika”, 
znalaz� na jaki� czas prac�. Jednak jgo celem 
by�a Kalifornia i znajduj�ca si� tam Dolina 
Krzemowa – kolebka nowoczesnej elektroniki.

Po miesi�cznym pobycie w Nowym Jorku, 
dotar� do San Francisco. Wtedy jego �ycie 
zmieni�o si� o diametralnie. Na lepsze. W 
Kalifornii przyj�� go wystawca zaproszenia do 
USA i powiedzia�, �e mo�e zosta� tak d�ugo, 
jak zechce. To znaczy�o bardzo wiele. Kiedy 

l�duje si� na drugim ko	cu �wiata i nie zna si� 
nikogo, wa�ne jest, �eby mie� dach nad g�ow�. 
Leszek Sza�ek zaci�gn�� d�ug wdzi�czno�ci.

Po zwiedzeniu San Francisco i okolic, za-
cz�� szuka� pracy w zawodzie. Napisa� swój 
pierwszy �yciorys, czyli to, co znamy dzi� jako 
cv. Rozes�a� go do ró�nych � rm. Tra� � do � r-
my otwartej na przybyszów z zagranicy. Byli 
gotowi nawet sponsorowa� pozwolenie na 
prac�. By� tylko jeden problem. Firma dzia�a 
w bran�y, której za bardzo na studiach nie lu-
bi� – w technologii pó�przewodników. Nie móg� 
jednak wybrzydza�, tym bardziej �e rozmowa 
kwali� kacyjna przebieg�a pomy�lnie. Zacz�� 
prac�. Pierwsz� w �yciu na etacie.

Musia� si� wdro�y�. Otrzyma� dokumen-
tacj� i kilka dni, aby wgry�� si� w temat. Po 

dwóch godzinach powiedzia�, �e jest goto-
wy. Podkre�la, �e b�yskawiczne zapoznanie 
si� z now� prac� sta�o si� mo�liwe dzi�ki 
wykszta�ceniu, jakie otrzyma� na Politechni-
ce Warszawskiej. Sprawdzi�o si� od razu w 
warunkach ameryka	skich, a szczególnie 
w tak wymagaj�cym �rodowisku, jak � rmy 
dzia�aj�ce w Dolinie Krzemowej. Na do-
datek jeden ze wspó�pracowników powie-
dzia�, �e jest to specy� czna � rma. Je�li w 
niej wytrzyma, poradzi sobie w ka�dej innej. 
Chodzi�o o wysokie wymagania zarówno 
merytoryczne, jak i czasowe. Kiedy patrzy 
na to z perspektywy, przyznaje, �e tak by�o 
faktycznie. Czasami jednak dobrze jest rzu-
ci� si� na g��bok� wod�, bo wtedy cz�owiek 
szybciej uczy si� p�ywa�. Terapia szokowa 
jest bolesna, ale skuteczna. 

Ca�y czas poszukiwa� pracy w swoim za-
wodzie. Wertuj�c literatur� tematu, sporz�dzi� 
list� interesuj�cych go � rm. Napisa� kolejne 
cv, uwzgl�dniaj�ce prac� w Dolinie Krzemo-
wej. Pod koniec roku 1987 wys�a� je do ponad 
stu przedsi�biorstw. Pierwsze odpowiedzi 
otrzyma� w lutym nast�pnego roku i wtedy 
te� zacz�� je�dzi� na rozmowy. Z jednej z 
� rm przysz�a oferta pracy. Rozmow� przepro-
wadza� szef, który mówi� po polsku, a jedno 
z pierwszych pyta	 brzmia�o: „jak si� miewa 
profesor W�adys�aw Findeisen”. 

Okaza�o si�, �e przysz�y prze�o�ony Leszka 
Sza�ka by� absolwentem Instytutu Automatyki 
na Wydzia�u Elektroniki. Co wi�cej – równie� 
pochodzi� z Lublina. Ró�ni�o ich jedynie to, �e 
chodzili do dwóch konkuruj�cych ze sob� lu-

belskich liceów. No i wiek.
Mia� napisa� program dla robota, 

który wykonywa� ró�ne sekwencje ru-
chów przy przenoszeniu p�ytek krze-
mowych pomi�dzy kolejnymi etapami 
produkcji twardych dysków. Po kilku 
dniach zademonstrowa� wyniki swo-
jej pracy. W�a�ciciel � rmy powiedzia� 
wtedy, �e po raz pierwszy widzi tak� 
precyzj� w dzia�aniu robota. By�o to 
bardzo wa�ne, bo ka�de odchylenie 
wi�za�o si� z du�ymi stratami. Tak 
precyzyjne zaprogramowanie robota 
by�o mo�liwe dzi�ki temu, czego na-
uczy� si� na swoim wydziale. Leszek 
Sza�ek wspomina o tym, aby zach�ci� 
m�odych ludzi do studiowania, prze-
kaza� im, �e Politechnika jest bardzo 
dobr� uczelni�. Warto wk�ada� wysi-
�ek w to, co si� robi, w��cznie z nauk� 
j�zyków. I nie i�� na skróty.

Z NASA i Boeingiem
Potem przysz�y nast�pne za-

dania i zdobywanie kolejnych do-

�wiadcze	: praca dla NASA i dla armii ame-
ryka	skiej oraz dla wojskowego oddzia�u 
koncernu lotniczego Boeing. Leszek by� 
wtedy odpowiedzialny za ca�y dzia� stero-
wania, programowania i uruchomienia zro-
botyzowanego systemu. Po tej wspó�pracy 
otrzyma� propozycj� pracy dla Boeinga, ale 
odmówi�.

Nadszed� rok 1992. Postanowi� odwie-
dzi� Polsk�. O tym, co si� dzia�o w ojczy�-
nie, wiedzia� tyle, ile przeczyta� w amery-
ka	skiej prasie. Mia� kilka pomys�ów, któ-
re chcia� zrealizowa� w kraju. Jednak oka-
za�o si�, �e polski rynek nie by� jeszcze 
do tego przygotowany. Wci�� zachodzi�y 
przemiany ustrojowe. Sytuacja wygl�da�a 
tak, �e rozwi�zania techniczne kupowano 
od du�ych mi�dzynarodowych koncernów, 
a nie od ma�ej ameryka	skiej � rmy.

Powróci� do USA i za�o�y� w�asn� � rm�, 
zajmuj�c� si� tworzeniem systemów stero-
wania. Zaprojektowa� mi�dzy innymi spe-
cjalnego robota z zestawem mikrofonów do 
badania d�wi�ku na potrzeby uniwersytetu 
McGill w Montrealu. Tak�e takiego, który 
mo�e porusza� si� po wysokich konstruk-
cjach, takich jak maszty telekomunikacyj-
ne. Chodzi�o o konserwacj� i monitorowa-
nie tego typu urz�dze	. Pomys� wyszed� z 
Departamentu Obrony USA. Firma Leszka 

Sza�ka pracuje te� nad robotami na potrze-
by medycyny.

Zaanga�owa� si� równie� w dzia�alno�� 
spo�eczn� w Polish-American Engineers 
Club w Dolinie Krzemowej, którego jest pre-
zesem. Organizacja zdobywa coraz wi�k-
sz� popularno��. Sta�a si� cz�onkiem Rady 
Polskich In�ynierów w Ameryce Pó�nocnej, 
która skupia podobne organizacje lokalne w 
USA i Kanadzie.

W rzadkich momentach wolnych od 
pracy zajmuje si� wspinaczk� górsk�, 
której jest wierny od czasów studenckich, 
a tak�e narciarstwem. Obie pasje ��czy 
z fotografi�. Mimo �e od lat pracuje z 
najnowszymi technologiami, dopiero nie-
dawno zacz�� dojrzewa� do kupna apara-
tu cyfrowego.

MICHA
 LENIEWSKI
Fot. z arch. Leszka Sza�ka

Bra� udzia� w przedsi�wzi�ciach realizo-
wanych dla NASA, armii ameryka�skiej i 
Boeinga. Do�wiadczenia, które zebra�, 
pozwoli�y mu na za�o�enie w�asnej firmy. 
Dzi�ki temu mo�e samodzielnie realizowa� 
si� w zawodzie, który wybra� jako dziecko.

Skok na g��bok� wod�
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W nauce oprócz prowadzenia bada�, 
bardzo wa�ne jest dzielenie si� ich 
wynikami. Obecno�� na konferen-
cjach jest nieodzownym elementem 
pracy naukowców. Wyjazdy zagra-
niczne s� niezwykle kosztowne. 
Dlatego konferencje warto organizo-
wa� u nas, w Polsce.

Dla wielu, szczególnie m�odych, na-
ukowców wydanie kilkuset euro 

za udzia� w konferencji zagranicznej jest 
nierealne. Ani oni, ani ich uczelnie nie s� w 
stanie tych kosztów pokry�. Okazuje si�, �e 
studenci z wielu krajów, m.in.: Ukrainy, Li-
twy, Indii, Cypru wol� przyjecha� do Polski. 
Tym bardziej, gdy konferencja od lat pre-
zentuje wysoki poziom. Tak jest w�a�nie z 
– organizowanym od roku 2002 przez Ko�o 
Naukowe Chemików „Flogiston” z Wydzia-
�u Chemicznego Politechniki Warszawskiej 
– Mi�dzynarodowym Kongresem M�odych 
Chemików „YoungChem”. Jednym z jego z 
pomys�odawców by� wtedy student, a obec-
nie doktor – Micha� Bieniek. Pocz�tkowo 
w konferencji brali udzia� tylko studenci z 
Polski. Od kilku lat uczestnicz� w nim tak-
�e m�odzi chemicy z zagranicy. 

– Od pocz�tku ide� „YoungChem” by�o 
organizowanie go przez studentów dla 
studentów – mówi prezes ko�a Aneta Ko-
piczko. – Staramy si� w ten sposób do 
minimum ograniczy� koszty, które pó�niej 
pokrywaj� uczestnicy. 

Gdy organizowano kongres po raz 
pierwszy, cz�onkowie „Flogistonu” chcieli 
przede wszystkim pochwali� si� swoimi 
dokonaniami, a tak�e stworzy� tak� szan-
s� innym studentom – chemikom. Z roku 
na rok liczba uczestników wzrasta�a. Do 
tego stopnia, �e w pewnym momencie or-
ganizatorzy musieli j� ograniczy�. W prze-
ciwnym wypadku kongres musia�by trwa� 
ponad tydzie	. Obecnie s� to cztery dni, 
podczas których m�odzi chemicy przed-
stawiaj� prezentacje swoich dokona	 oraz 
maj� mo�liwo�� wys�uchania wyk�adów za-
proszonych s�aw. 

Jednak nie sam� chemi� cz�owiek �yje. 
Wieczorami uczestnicy maj� czas, aby si� 
pozna� i wymieni� spostrze�enia, a tak�e 
– by zobaczy� „kawa�ek” Polski. Co roku 
„YoungChem” odbywa si� w innym miejscu 
kraju. Chemicy bawili ju� nad morzem oraz 
nad Zalewem Zegrzy	skim, a w przysz�ym 
roku wybieraj� si� do Wroc�awia. 

Ostatni kongres odby� si� w pierwszej 
po�owie pa�dziernika 2009 roku. Uczest-
niczy�o w nim sze��dziesi�ciu chemików z 
ca�ego �wiata, w tym z Malezji, Iranu, Alba-
nii i Niemiec. 

– „YoungChem” to jedna z najwi�kszych 
imprez tego typu w Europie – podkre�la 
Aneta. – Z wielu powodów jest atrakcyjna 
dla studentów. Pierwszym jest na pewno 
kwota, jak� trzeba zap�aci� za udzia�. Dru-
gim – poziom. S� studenci, którzy przyje�-
d�aj� tu po raz kolejny lub polecaj� nasz 
kongres swoim kolegom. 

Jako go�ci specjalnych „Flogiston” za-
prasza wybitnych polskich i zagranicznych 
chemików. Dziel� si� oni swoj� wiedz� i 
do�wiadczeniem. Po wyk�adach mo�na – 

Zapraszamy wszystkich

w lu�nej atmosferze, przy kawie – zapyta� 
profesorów o nurtuj�ce kwestie. W tym 
roku zaproszono prof. Georga Whiteside-
sa, prof. Ernö Pretscha, prof. Thomasa 
Carella i prof. Paw�a Kulesz�. Kongres 
stwarza mo�liwo�� nawi�zania wspó�pra-
cy z profesorami, a tak�e mi�dzy samymi 
uczestnikami. 

eby dobrze taki kongres przygoto-
wa�, trzeba rozpocz�� jego organizowa-
nie nied�ugo po zako	czeniu poprzednie-
go. Pierwsza czynno�� to wybór miejsca. 
Studenci ustalili kilka kryteriów, którymi 
si� kieruj�. Pierwszym jest dobre po��-
czenie komunikacyjne ze �wiatem, czyli 
niewielka odleg�o�� od lotniska. Drugim 
– odpowiedni hotel z zapleczem konfe-
rencyjnym, przynajmniej na 150 osób. 
Oczywi�cie region, w którym ma si� od-
by� „YoungChem”, tak�e musi by� inte-
resuj�cy. 

Gdy wiadomo ju� „gdzie i kiedy”, wysy-
�ana jest informacja do uczelni polskich 
i zagranicznych. Czas oczekiwania na 
zg�oszenia jest wype�niony staraniami 
o sponsorów. Od lat m�odym chemikom 
sztuka ta si� udaje. Okazuje si�, �e s� 
firmy, które w zamian za mo�liwo�� bez-
po�redniego kontaktu i prezentacji swojej 
marki, chc� wy�o�y� pieni�dze na potrze-
by m�odych naukowców. Jedni maj� mo�-
liwo�� zaprezentowania swoich dokona	,  
drudzy – dotarcia do wybitnych m�odych 
chemików. �rodki wyk�adane przez spon-
sorów nie s� jednak wystarczaj�ce. Od 
pocz�tku inicjatyw� wspiera rektor Poli-
techniki Warszawskiej i dziekan Wydzia�u 
Chemicznego.   

O wyborze i zaproszeniu profesorów de-
cyduj� studenci z „Flogistonu”. Zapewniaj� 
im przelot i udzia� w kongresie. W zamian 
za to prosz� o wyk�ad. W historii „Young-
Chem” zdarza�y si� przypadki, �e wybitny 
student nawi�zywa� wspó�prac� z profeso-
rem, w wyniku której mia� mo�liwo�� obro-
nienia dyplomu w renomowanej uczelni za 
granic�. 

W tym roku chemicy konferowa� b�d� 
we Wroc�awiu. Nied�ugo wybior� si� tam, 
�eby obejrze� hotel i uzgodni� szczegó�y. 
Kogo zaprosz� – na razie nie chc� zdra-
dza�.

– B�d� to wybitni chemicy – mówi Aneta. 
– Nie chcemy jednak zapeszy�. 

Mo�e w tym roku zaprosz� noblist�? 
Przed nimi kilka miesi�cy wyt��onej pra-
cy. Wyjazdy, e–maile, zg�oszenia, roz-
mowy ze sponsorami i w�adzami uczelni. 
Potem kilka dni kongresu i... wszystko od 
pocz�tku. 

– W „YoungChem” mog� bra� tak�e 
udzia� ci studenci, którzy chc� tylko wys�u-
cha� wyk�adów i prezentacji – mówi Aneta 
Kopiczko. – Dlatego zapraszamy wszyst-
kich. 

ZBIGNIEW ZAJ�C
Fot. z arch. ko�a    
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Po�ród wielkiego boru znajdu-
je si� osada ludu zwanego Industro 
S�owianie. Mieszkaj� w grodzisku 
podobnym do biskupi�skiego, lecz 
zbudowanym ze stali. Co jaki� czas 
mieszka�cy osady s� nawiedzani przez 
hordy strzyg.

Nie jest to fragment ksi��ki Andrzeja 
Sapkowskiego, lecz fabu�a gry 

RPG, jak� tworz� studenci z Ko�a Nauko-
wego Twórców Gier „Polygon” z Politechniki 
Warszawskiej. Niewielu jednak wie, �e histo-
ria gier komputerowych si�ga lat pi��dziesi�-
tych. 

W roku 1947, czyli dwa lata po wojnie, po-
wsta�a pierwsza gra komputerowa. Jej twór-
cami byli amerykanie Thomas T. Goldsmith 
Jr. i Estle Ray Mann. Symulowa�a ona lot 
rakiety wystrzelonej ze stacjonarnej wyrzut-
ni. Za pomoc� ga�ek mo�na by�o regulowa� 
k�t wyrzutni i si�� wystrza�u. Potem powsta-
�a kolejna gra, tym razem symuluj�ca gr� 
w kó�ko i krzy�yk. Otrzyma�a nazw� OXO. 
By�a to pierwsza gra potwierdzaj�ca tez� o 
mo�liwo�ci interakcji mi�dzy komputerem a 
cz�owiekiem.

Wielu za twórc� gier komputerowych uwa-
�a Williama Higinbothama, który w roku 
1958, w celu zabawiania zwiedzaj�cych 
elektrowni� atomow� Brookhaven National 
Laboratory w Nowym Jorku, stworzy� na 
oscyloskopie Tennis for Two. Pokazywa�a 
ona symulacj� gry w tenisa widzian� z boku 
kortu. Twórca, co ciekawe, wprowadzi� w niej 
algorytm przyci�gania ziemskiego dzia�aj�-
cego na pi�k� tenisow�. W latach sze��dzie-
si�tych pojawi�a si� gra Spacewar, stworzo-
na przez studentów z MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) oraz Chase, której 
twórc� by� Ralph Baer. Na uwag� zas�uguje 

2002, skrzykn�� kilku studentów o podob-
nych zainteresowaniach, którzy spotykali si� 
i razem opracowywali projekty nowych gier. 
Sz�o im tak dobrze, �e za�o�yli � rm�. Pawe�, 
po obronie pracy magisterskiej, zda� na stu-
dia doktoranckie. Okaza�o si�, �e wielu stu-
dentów nadal interesuje si� tworzeniem gier. 
Na pierwszym spotkaniu doszli do wniosku, 
�e dobrze by�oby za�o�y� ko�o naukowe. 
Obecnie maj� zarejestrowanych stu dzie-
si�ciu cz�onków. To du�o – zainteresowanie 
tematem jest ogromne. 

– Wielu z nich wybra�o w�a�nie PW w na-
dziei, �e czego� si� tu o tworzeniu gier na-
ucz� – mówi Pawe�. – Ko�o jest odpowiedzi� 
na to oczekiwanie. W dorobku grupy, dzia�a-
j�cej jeszcze przed za�o�eniem ko�a, s� trzy 
uko	czone gry, które na razie nie doczeka�y 
si� jeszcze wydania. 

Studenci z ko�a nie chc� by� gorsi od swo-
ich poprzedników. Pierwsza gra zosta�a ju� 
stworzona. Jej bohaterami s� kuleczki. Auto-
rem gry jest Darek Wawer, który na jej napi-
sanie po�wi�ci� jedynie dwa wieczory. Obec-
nie g�ównym projektem ko�a jest „GRÓD”. 
Studenci dok�adnie opracowali fabu�� gry i 
jej elementy. Jednak, aby w pe�ni dzia�a�a, 
potrzeba jeszcze du�o pracy. Przyda�oby si� 
jakie� pomieszczenie oraz zastrzyk gotówki, 
w postaci grantu, na zakup komputerów. 

Kolejnym z projektów jest „Sky full of 
stars”. Ma to by� gra strategiczna osadzona 
w przestrzeni kosmicznej. Gracz stawa�by 
si� kosmicznym przywódc�, którego zada-
niem by�oby rozwijanie w�asnego imperium 
tak, aby sta�o si� dominuj�ce. Pomys� gry 
nie jest nowy. Podobne ju� istniej�, tak�e 
w wersjach on–line. Studenci chc� jednak 
zastosowa� w niej kilka nowatorskich pomy-
s�ów. Ma by� stworzony specjalny algorytm 
odpowiadaj�cy za informacj�. Wraz z roz-
wojem technologicznym mia�aby wzrasta� 
szybko�� przemieszczania si� informacji o 
poczynaniach naszej kosmicznej � oty. Ma to 
urzeczywistni� (Real Time Strategy) gr�.

Studenci z „Polygonu” grami si� bawi�. Na 
w�asne potrzeby opracowali kilka projektów, 
„wprawek”. W ten sposób przygotowuj� si� 
nie tylko do tworzenia bardziej zaawansowa-
nych gier, ale tak�e trenuj� przed konkursa-
mi, w których chcieliby wystartowa�.

Obecnie staraj� si� uruchomi� stron� ko�a 
pod adresem polygon.pw.edu.pl. Ich podanie 
tra� �o do Centralnego O�rodka Informatyki, 
lecz wróci�o na Wydzia� EiTI. Szkoda, �e tak 
to dzia�a. Dobrze by przecie� by�o, �eby nie 
tylko za spraw� MIESI
CZNIKA PW, ale tak-
�e internetu, spo�eczno�� akademicka mog�a 
pozna� dokonania studentów z KNTG. 

ZBIGNIEW ZAJ�C
Fot. Micha� Le	niewski

szczególnie druga z nich. Baer pracowa� nad 
stworzeniem konsoli pod��czanej do odbior-
nika i to mu si� uda�o. Gra mog�a by� poka-
zywana na ekranie telewizora. Dzi�ki konsoli 
mo�na by�o gra� tak�e w tenisa sto�owego i 
strzela� do celu. 

Z roku na rok powstawa�y nowe ods�o-
ny starych gier, pojawia�y si� tak�e nowe. 
Zacz�to te� upatrywa� w nich sposobu na 
sukces � nansowy. I nie pomylono si�. W 
roku 1972 na rynku pojawi�a si� � rma Atari. 
Pierwsz� wydan� przez ni� gr� wideo by� 
automat z gr� Pong, który okaza� si� wielkim 
sukcesem. W sumie � rma sprzeda�a 19 000 
maszyn. 

Jednak dopiero pod koniec lat siedem-
dziesi�tych i osiemdziesi�tych rozwój kom-
puterów domowych spowodowa� lawinowe 
powstawanie gier. Pocz�tkowo kody �ród�o-
we mo�na by�o znale�� w ksi��kach i czaso-
pismach. Nikomu nie przysz�o do g�owy, by 
chroni� je prawem autorskim. Trwa�o to jed-
nak nied�ugo. Osoby tworz�ce gry zak�ada�y 
ma�e � rmy dystrybuuj�ce swój produkt. Z 
czasem rozwój sprz�tu pozwala� na pisanie 
coraz bardziej zaawansowanych kodów. Gry 
pojawia�y si� jak grzyby po deszczu. Zacz�-
�y powstawa� ró�ne ich rodzaje. Tekstowe, 
FPS (First Person Shooter), RTS (Real Time 
Strategy) i wiele innych. 

Rozwój sprz�tu spowodowa�, �e obecnie 
komputer i konsola pozwalaj� korzysta� z 
gier nieporównywalnie bardziej zaawanso-
wanych ni� OXO czy Ponga. Powstanie in-
ternetu otworzy�o przed grami kolejn� furtk�. 

Nic wi�c dziwnego, �e tak rozbudowany 
rynek potrzebuje specjalistów. Mo�na ich 
znale�� tak�e w�ród ludzi m�odych. Wspo-
mniane na pocz�tku ko�o Naukowe Twór-
ców Gier na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych istnieje od roku. Zarejestro-
wane zosta�o w styczniu 2009 roku. Jego 
cz�onkowie zacz�li jednak dzia�alno�� du�o 
wcze�niej. Obecny prezes ko�a, Pawe� Ci-
chocki, ju� w szkole �redniej bawi� si� w 
tworzenie gier. Gdy zda� na studia, w roku 

KO£A NAUKOWE PW

Od OXO do GRODU



wszechstronnych mo�liwo�ci jej 
wery� kowania. 

Prof. Magierski, razem ze 
swoim doktorantem mgr Ga-
brielem Wlaz�owskim, zaj�li 
si� aspektem nadprzewodnic-
twa chmurek atomów. 

– Wykryli�my, �e po sch�o-
dzeniu, gaz atomów zaczyna 
si� zachowywa� jak nadprze-
wodnik, a �ci�lej – jak elektrony 
w bardzo nietypowym nadprze-
wodniku. 

Nadprzewodnik to metal, w 
którym pr�d p�ynie bez strat. 
Dochodzi w nim do takich od-
dzia�ywa	 pomi�dzy elektro-
nami, �e ��cz� si� one w pary, 
dzi�ki czemu, jak mówi prof. 
Magierski, nie rozpraszaj� si� 
na przeszkodach i pr�d p�ynie 
bez strat. Podobny efekt wy-
st�puje w gazach atomowych 
– atomy te� wi��� si� ze sob� 
w pary, ale tak silnie, �e uk�ad 
zachowuje si� podobnie jak 
nadprzewodnik wysokotempe-
raturowy. 

– To, co zaobserwowali�my, 
jest wynikiem i g�ównym za-
gadnieniem naszej pracy. Jakie 
mo�e mie� znaczenie? Teoria 
nadprzewodnictwa, ta, która ist-
nieje od lat 50. ubieg�ego wieku, 
nie opisuje nadprzewodników 
wysokotemperaturowych. S� 
one wci�� tajemnic� dla � zy-
ków, wi�c spostrze�enie, �e gaz 
atomowy ma takie w�a�ciwo�ci, 
dowodzi, i� jest to uk�ad, który 
si� wymyka standardowej teorii 
nadprzewodnictwa. Teoria, któ-
ra opisywa�aby te zjawiska, nie 
istnieje. Dzi�ki naszym bada-
niom b�dzie mo�na, by� mo�e, 
wyja�ni� wiele faktów nadprze-

wodnictwa wysokotemperaturo-
wego – dodaje profesor. 

Dlaczego w�a�nie gazy ato-
mowe s� dogodnym dla eks-
perymentowania i badania po-
letkiem? S� to proste uk�ady, 
którymi mo�na swobodnie ma-
nipulowa�. Znane obecnie nad-
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Chmurka, ale jaka! Mo�na j� zobaczy�, zakr�ci� ni� za 
pomoc� lasera, zrobi� zdj�cie. Albo testowa� rozmaite 
aspekty mechaniki kwantowej.

Gazy atomowe to po prostu 
gazy atomów. Ró�nych. 

eby je jednak zobaczy� i ba-
da�, nale�y je najpierw sch�o-
dzi� do bardzo niskiej tempera-
tury, rz�du nanokelwinów, tu� 
powy�ej zera bezwzgl�dnego. 

– Sch�odzenie powoduje, �e 
zaczynaj� ujawnia� si� w nich 
rozmaite efekty kwantowe. To 
wzbudzi�o du�e zainteresowa-
nie, bowiem uk�ad stu tysi�cy lub 
miliona atomów mo�na utrzymy-
wa� w pu�apce optycznej przez 
kilka minut. W skali atomowej jest 
to bardzo d�ugi okres – wyja�nia 
prof. Piotr Magierski z Wydzia-
�u Fizyki PW. – Zaczynaj� wtedy 
dominowa� w�asno�ci falowe. 
Kiedy gaz atomów si� podgrzeje, 
to aspekty falowe zanikaj�.  

Od Nobla do Nobla
W roku 1997, za sch�odze-

nie gazów atomowych, trzej 
naukowcy otrzymali Nagrod� 
Nobla z dziedziny � zyki. Byli to 
Steven Chu i William D. Phil-
lips z USA oraz Claude Cohen-
Tannoudji z Francji. Dostali j� 
za rozwój metod sch�adzania i 
pu�apkowania atomów przy u�y-
ciu lasera. 

Sch�adzanie czegokolwiek za 
pomoc� �wiat�a wydaje si� nie-
prawdopodobne, bowiem �wia-
t�o kojarzy si� raczej z ciep�em. 
Tymczasem jest to strumie	 
fotonów nios�cych p�d i ener-
gi�. Fotony mog� zarówno pod-
grzewa� uk�ad, jak i odbiera� od 
niego energi�. Gdy umiej�tnie 
o�wietlimy strumieniem �wiat�a 
z lasera p�yn�c� ku niemu wi�z-
k� atomów, mo�emy spowodo-
wa�, �e atomy b�d� oddawa� 
energi�. Dzi�ki opracowaniu tej 
techniki wzros�o zainteresowa-
nie gazami atomowymi. 

nialno�ci atomów tego samego 
rodzaju, wynikaj�cej z mechani-
ki kwantowej. 

Mo�liwo�� przej�cia materii 
w taki stan zosta�a przewidzia-
na teoretycznie przez Alberta 
Einsteina i Satyendr� Natha 
Bose’go w latach 40. ubie-
g�ego stulecia. Nikt nie potra� � 
jednak zwery� kowa� tego eks-
perymentalnie, tym bardziej �e 
taki stan w sposób naturalny 
we Wszech�wiecie nie istnieje. 
�ci�lej – nie istnia�, bo zaistnia� 
dopiero teraz, w laboratorium. 

Inspiruj�ce zabawy 
– Bardzo wielu � zyków za-

cz��o si� tymi gazami intere-

sowa� z uwagi na mo�liwo�� 
badania rozmaitych aspektów 
kwantowych, bowiem w tych 
chmurkach atomów wiele rze-
czy da si� kontrolowa�. Dzi�ki 
umiej�tnemu o�wietleniu mo�-
na ten uk�ad zakr�ci� dooko�a, 
zmienia� nat��enie oddzia�y-
wania pomi�dzy atomami. To 
taka nasza najnowsza zabaw-
ka – wyja�nia prof. Magierski. 
– Je�li chodzi o zastosowania 

praktyczne, to jest to np. bardzo 
czu�y miernik pola elektroma-
gnetycznego. Przede wszystkim 
jednak za jej pomoc� testujemy 
mechanik� kwantow�. Teori�, 
któr� znamy i wierzymy, �e jest 
prawdziwa w mikro�wiecie, ale 
do tej pory nie mieli�my tak 

Nowa zabawka fizyków

– W mechanice kwantowej 
atom nie jest punktow� cz�-
steczk�, tylko fal�. Dzi�ki ob-
ni�eniu temperatury te aspekty 
falowe mog�y si� w pe�ni ujaw-
ni� – mówi prof. Magierski. – 
Wprawdzie uk�ady kwantowe 
by�y znane, ale bardzo trudno 
by�o je obejrze�. Teraz jest to 
mo�liwe. Ponadto mo�emy 
obserwowa� ró�ne aspekty tej 
falowo�ci, które wcze�niej nie 
by�y zbadane. 

Technika opracowana przez 
jednych, przyczyni�a si� do ba-
da	 kolejnych trzech � zyków: 
Erica A. Cornella, Carla E. 
Wiemana z USA i Wolfgan-
ga Ketterle z Niemiec, którzy 
w roku 2001 równie� dostali 
Nagrod� Nobla za otrzymanie 
nowego stanu materii – tzw. 
kondensatu Bose’go–Einsteina 
– i za pierwsze badanie jego 
w�a�ciwo�ci. 

Có� to jest ten kondensat? 
To materia sch�odzona do tem-
peratury niewiele wy�szej ni� 
zero absolutne, w wysokiej 
pró�ni. Wówczas wszystkie 
atomy znajduj� si� w stanie 
kwantowym o najni�szej energii 
i zachowuj� si� jak jeden atom, 
tworz�cy jedn�, wielk�, spójn� 
fal�, któr� mo�na obserwowa� 
„go�ym okiem”. Kondensacja 
Bose’go–Einsteina jest jednym 
z najbardziej zdumiewaj�cych 
zjawisk mikro�wiata, poniewa� 
ma swoje �ród�o w nierozró�-

Gazy atomowe maj� m.in. w�a�ciwo�ci podobne do nadprzewod-
ników wysokotemperaturowych. Mo�e to pomóc opracowa� teori� 
dotycz�c� istoty tego zjawiska.

Wykonuje si� takie do�wiadczenia, w których poprzez skrzy-
�owanie wielu ró�nych wi�zek laserowych utrzymuje si� 
w stanie sch�odzenia kilka chmur atomów, które na siebie 
oddzia�uj�. To tylko do�wiadczenie. Co z tego wyniknie dla 
nauki, jeszcze nie wiadomo.
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przewodniki, b�d�ce cia�ami, 
maj� du�o bardziej skompliko-
wana struktur�. Trudniej jest je 
bada�. 

Zagl�danie                        
do Wszech�wiata

Badanie zachowania chmur 
gazów atomowych mo�e mie� 
implikacje dla wielu rozmaitych 
dziedzin � zyki. 

Gwiazdy neutronowe – nie 
trzeba chyba t�umaczy�, �e w 
naszych, ziemskich warunkach 
o zjawiskach, jakie w nich wy-
st�puj�, wiedz� mamy czysto 
teoretyczn�, bowiem w labora-
torium takich gwiazd nie da si� 
„wyprodukowa�”, ale...

– W gwiazdach neutrono-
wych tzw. materia neutronowa 
wi��e si� ze sob� dzi�ki gra-
witacji. Mo�emy tak zmody� -
kowa� w�asno�ci chmury ato-
mowej, aby atomy oddzia�ywa�y 
mi�dzy sob� tak jak neutrony 
– wyja�nia profesor. – Kolejna 
sprawa to plazma kwarkowo-
gluonowa, któr� próbuje si� 
w�a�nie uzyska� w CERN-ie. 
Otó� jej w�asno�ci mo�na te� 
spróbowa� symulowa� za po-
moc� gazów atomowych i tak 
je wymodelowa�, aby j� przy-
pomina�y. Fizycznie to s� ró�ne 
uk�ady, ale o bardzo podobnych 
w�asno�ciach. 

Wielu � zyków zainteresowa-
�y gazy atomowe, wi�c próbuj� 
dowiedzie� si� wi�cej o zja-
wiskach, których w ziemskich 

szyngton, w Seattle, otrzyma� 
specjalny grant badawczy i pro-
wadzi obecnie intensywne ba-
dania nad dynamik� gazów ato-
mowych. Dzi�ki umowie pod-
pisanej pomi�dzy Politechnik� 
Warszawsk� a National Center 

for Computational Sciences w 
USA, otrzyma� dost�p do naj-
szybszego na �wiecie kompu-
tera o nazwie Jaguar, maj�cego 
pó� miliona procesorów. Za jego 
pomoc� b�dzie analizowa� 
dane, tworzy� modele matema-
tyczne i – jak mówi – sprawdza� 
niektóre aspekty teorii kwanto-
wej.

– O to w�a�nie chodzi, o te-
stowanie powsta�ej na pocz�tku 
XX wieku teorii i sprawdzeniu, 
czy jest prawdziwa – mówi pro-
fesor. 

Za co i dlaczego dosta� grant 
badawczy? 

– Uda�o nam si� wyznaczy� 
równanie stanu i temperatur� 
krytyczn� przej�cia pomi�dzy 
faza nadciek�� i normaln� w 
gazie atomowym. Gdy si� gaz 
podgrzeje, to przy pewnej tem-
peraturze energia atomów staje 

warunkach bada� nie mo�na, 
wery� kowa� teori� kwantow�, a 
tak�e bada� ró�ne aspekty teo-
rii strun. Zach�ca do tego pro-
stota uk�adu, �atwo poddaj�ce-
go si� rozmaitym manipulacjom 
oraz fakt, �e za pomoc� gazów 

atomowych mo�na symulowa� 
inne uk�ady � zyczne. 

W stron� Nobla?
Zmierzanie wi�c do sformu�o-

wania teorii nadprzewodnictwa, 
do czego – miejmy nadziej� – 
przyczyni� si� polscy naukowcy, 
to jeden z aspektów tej sprawy. 
Z punktu widzenia badawcze-
go, wery� kacja rozmaitych teo-
rii naukowych to drugi aspekt. 
A znaczenie praktyczne gazów 
atomowych? Có�, jak przyznaje 
profesor, tego jeszcze do ko	ca 
nie wiadomo, cho� ze wzgl�du 
na to, �e s� bardzo precyzyj-
nymi miernikami pola elektro-
magnetycznego, mog�yby mie� 
zastosowanie w medycynie, np. 
w badaniach mózgu. 

Profesor Magierski, który jest 
tak�e profesorem a� liowanym 
przy Uniwersytecie Stanu Wa-

si� tak du�a, �e pary atomów 
ulegaj� rozerwaniu i efekt nad-
przewodnictwa znika. Tak� tem-
peratur� nazywamy krytyczn�. 
Jej wyznaczenie jest skompli-
kowanym zagadnieniem, a my 
zrobili�my to jako pierwsi. 

Mówi�c my, ma na my�li sie-
bie, swojego doktoranta mgr. 
Wlaz�owskiego oraz dwóch ko-
legów z uniwersytetu stanu Wa-
szyngton: prof. Aurela Bulga-
ca i jego doktoranta Joaquina 
Druta. Wyznaczyli, dodajmy, 
teoretycznie, bowiem nie maj� 
mo�liwo�ci dokonywania bada	 
eksperymentalnych. Jest na 
�wiecie kilka grup eksperymen-
tatorów i wyniki bada	 polskich 
naukowców zosta�y zwery� ko-
wane przez grup� eksperymen-
taln� prof. Johna E. Thomasa 
z Uniwersytetu Duke w USA. 

Po tym osi�gni�ciu nasu-
wa si� pytanie, kiedy mo�e-
my liczy� na Nagrod� Nobla, 
zw�aszcza �e profesor wraz z 
doktorantem nie ustaj� w ba-
daniach gazów atomowych i 
przyznaj�, �e stworzenie teorii 
takich uk�adów jest wyzwaniem. 
Entuzjazm badacza ust�puje tu 
jednak pola realizmowi � zyka. 
Niepr�dko, droga do Nobla jest 
d�uga. 

– Trzeba mie� dobry pomys�, 
wykona� mnóstwo bada	, a ju� 

uzyskane wyniki sugeruj� wie-
le nietypowych w�asno�ci tego 
uk�adu. Nast�pnie dokona� 
syntezy i sformu�owa� teori�. To 
nie jest takie proste – wzdycha 
profesor i dodaje: – Iskra Bo�a 
by si� przyda�a! 

Na razie, kolejne, uzyskiwane 
dzi�ki mo�liwo�ciom obliczenio-
wym superkomputera, wyniki 
prac teoretycznych naszych 
naukowców b�d� wery� kowane 
przez innych. 

JOANNA KOSMALSKA
Rys. Joanna Majewska

Profesor Piotr Magierski, wraz ze swoim doktorantem mgr. 
Gabrielem Wlaz�owskim oraz z kolegami z uniwersytetu 
stanu Waszyngton, jako pierwsi na �wiecie wyznaczyli 
temperatur� krytyczn� przej�cia pomi�dzy faz� nadciek�� i 
normaln� w gazie. Ich teoretyczne wyliczenia zosta�y zwery-
fikowane przez ameryka�skich naukowców.

Za pomoc� chmur gazów atomo-
wych mo�na symulowa� i bada� 
rozmaite zjawiska fizyczne, np. 
zachowanie si� gwiazd neutro-
nowych.
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Lektura nieobowi�zkowa

Ksi¹¿ki popularnonaukowe

 „W jednym, brzemiennym 
w skutki momencie, zostali�my 
obdarzeni ogromnym – o �redni-
cy co najmniej 100 miliardów lat 
�wietlnych, lecz niewykluczone, 
�e znacznie wi�kszej lub nawet 
niesko	czonej – Wszech�wia-
tem (...)”. O pocz�tku Wszech-
�wiata wiemy dzi� a� tyle i tyl-
ko tyle. Pewnie dlatego nasza 
ciekawo�� nadal nie zna granic. 
Na polu nauki owocuje to kolej-

ria...” nie jest nudnym wyk�a-
dem z mnóstwem trudnej i 
niedost�pnej dla przeci�tnego 
umys�u terminologii. To raczej 
typowo ameryka	ski styl „tel-
ling stories”, w której postaci 
naukowców opisane s� niczym 
bohaterowie powie�ci – dys-
kretnie odmalowano cechy 
ich osobowo�ci, geniuszu, czy 
te� u�omno�ci (np. zabawna 

charakterystyka zdobywcy Na-
grody Nobla w dziedzinie che-
mii – � zyka Rutherforda, któ-
ry, pomimo swego geniuszu, 
nie by� wyj�tkowo zdolnym... 
matematykiem). Dzi�ki takim 
zabiegom, autorowi uda�o si� 
prze�ama� ci��ar w�a�ciwiej 
opowie�ci, czyli mini–wyk�adów 
o maksi-sprawach – istocie 
atomu, Wszech�wiecie wed�ug 
teorii Einsteina czy te� historii 

Z�odziejstwo jest z pewno-
�ci� drugim, najstarszym co 
do wieku zawodem �wiata. Od 
strony socjologii przedstawia 
si� zgo�a ciekawie – w�ród 
swoich licznych przedstawicieli 
mia�o i psychopatów, i arysto-
kratów. Przede wszystkim za� 
zawód ten wymaga� nie lada 
skupienia, bezpardonowo�ci, 
zdolno�ci manualnych i... j�-
zykowych! W „Szemranym 
towarzystwie niegdysiejszej 
Warszawy” Stanis�aw Milewski 
przekopa� si� przez tony kro-
nik kryminalnych, archiwalnych 
numerów kurierów i tygodni-
ków, aby pokaza�, jak w daw-
nej Warszawie wygl�da�o �ycie 
tych wielowymiarowych i na 
swój sposób wyedukowanych 
sfer niechcianych.

Obok opisów wielu rodzajów 
zabójstw najcz��ciej pope�-
nianych od wieku XVIII do lat 
20., szczegó�owego omówie-
nia z�odziejskich specjalizacji, 
sposobów �apania i karania 
z�odziei, w ksi��ce znajdziemy 

nymi odkryciami, a dla tak zwa-
nego zwyk�ego zjadacza chleba 
ogrom korzy�ci p�yn�cych z 
nauki pozostaje transparent-
ny jak oddech, nad którym si� 
przecie� nie zastanawiamy. Ale 
i w g�owach mniej o�wieconych 
jednostek rodz� si� tylko na po-
zór g�upie i dziecinne pytania 
– sk�d wiemy, �e Ziemia jest 
okr�g�a, �e wszystko sk�ada si� 
z atomów, jak to mo�liwe, �e 
naukowcy zbadali, co stanowi 
j�dro Ziemi itp. Bill Bryson zde-
cydowa�, �e pora opowiedzie� o 

sprawach, nad którymi g�owi� 
si� najt��sze umys�y na �wie-
cie, w taki sposób, aby przeci�t-
nie inteligentny cz�owiek, cho� 
przez chwil�, móg� poczu� si� 
jak pe�nowarto�ciowy odbiorca 
wszystkich tych cudów nauki.

Bryson oczarowuje czytelni-
ka sposobem snucia opowie-
�ci o g�ównych zagadnieniach 
� zyki, chemii, geologii czy te� 
astronomii. Bo „Krótka histo-

te� najg�o�niejsze i najciekaw-
sze przypadki z�odziejskich �y-
wotów. I tak na przyk�ad sporo 
miejsca po�wi�cono niejakiemu 
„Szpicbródce”, s�ynnemu kasia-
rzowi, pomys�odawcy podko-
pów i w�ama	 tak misternie za-
planowanych i wykonanych, �e 
wprawiaj�cych w podziw nawet 
dzisiaj. Wszyscy pami�tamy 

� lm „Halo, Szpicbródka”, który 
- poza spor� dawk� musicalo-
wych „smaczków” - przedsta-
wi� wierny portret rzeczonego 
kasiarza. Inny � lm o sprytnych 
i wyra� nowanych z�odziejach to 
„Vabank”. Równie� i w tym ob-
razie w�amywacz-d�entelmen 
to posta� barwna i... godna 
uwagi. 

Bo �wiat dawnych z�odziei 
to �wiat ró�norodny i niejedno-
znaczny. Obok zwyk�ych rze-
zimieszków i bandytów, swoje 

gwa�t i rabunek z wyra� nowa-
n� kradzie�� anga�uj�c� naj-
t��sze g�owy. Podobnie jest i 
dzisiaj. Brakuje tylko jednego – 
z�odziejski kodeks „honornych” 
zasad przeszed� do historii, 
a wspó�czesny„Szpicbródka” 
kradnie bez wdzi�ku...

JOLANTA GOMÓ
KA

Stanis�aw Milewski, Szem-
rane towarzystwo niegdysiej-
szej Warszawy. „Iskry”, War-
szawa, 2009.

powstania �ycia na naszej pla-
necie i wielu, wielu innych. 

Zwyk�y czytelnik mo�e mie� 
jednak pewien problem z tek-
stem Brysona – otó� nie b�dzie 
w stanie stwierdzi�, na ile rze-
telne s� informacje podawane 
przez autora. Pozostaje mu tyl-
ko pogodzi� si� ze swoj� bez-
radno�ci� laika. Ale i w �wiecie 
samej nauki nic nie jest do ko	-
ca sprawdzone i sprawdzal-
ne: „Podobnie jak nie istnieje 
kraniec Wszech�wiata, nie ist-
nieje równie� jego �rodek. Nie 
ma takiego miejsca, w którym 
móg�by� stan�� i powiedzie�: 
«Tu si� wszystko zacz��o (...)». 
Wszystko jest �rodkiem wszyst-
kiego. W istocie nie wiemy tego 
z ca�� pewno�ci�, poniewa� nie 
potra� my tego matematycznie 
udowodni�”.

JOLANTA GOMÓ
KA

Bill Bryson, Krótka histo-
ria prawie wszystkiego. „Zysk i 
S-ka”, Pozna	, 2003.

Obezw�adniaj�cy bezmiar wiedzy

miejsc znale�li w nim ludzie z 
fantazj� i polotem.

Jednym z przejawów tego 
jest chyba ca�y z�odziejski �ar-
gon, którego �lad odnajdujemy 
równie� i we wspó�czesnym 
j�zyku. S�ownik z�odzieja by� 
z pewno�ci� s�ownikiem poli-
gloty – �ród�os�ów niektórych 
okre�le	 to nieprawdopodob-
na mieszanina j�zyków: pol-
skiego, angielskiego, niemiec-
kiego, �aciny, jidisz, a nawet 
greki! 

I tak: „awanty�” to pochodz�-
ca z francuskiego z�odziejska 
„korzy��”, z kolei zwrot„da� 
cynk” mia� swój pocz�tek w j�-
zyku niemieckim („Abzaichen” 
– „znak”, który potem w jidisz 
przemianowano na „abcyng”), 
a „kima”, czyli z�odziejskie okre-
�lenie snu, mia�a swe korzenie... 
w greckim „keimai” – „le��”. 

Widzimy wi�c, �e w z�odziej-
skim mikrokosmosie kon� ikt z 
prawem miesza� si� ze specy-
� czn� j�zykow� � nezj�, zwyk�y 

Ci spryciarze – poligloci
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�� �� �
9–10.01.2010 r. – „Rzeczpospolita” poinformowa�a o najwi�k-

szej na �wiecie wystawie elektroniki u�ytkowej Consumer Elec-
tronics Show, która co roku odbywa si� w styczniu w Las Vegas. 
Pierwsza mia�a miejsce w roku 1967. Przez kilka lat organizo-
wano dwie edycje w roku. Pierwsz�, w styczniu, w Las Vegas, a 
drug�, w czerwcu, w Chicago. Jednak powrócono do pierwotnej 
wersji i od roku 1994 odbywa si� ju� tylko raz, w�a�nie w stycz-
niu. Na CES prezentowane s� najnowocze�niejsze urz�dzenia 
elektroniczne. W ci�gu ostatnich dwóch lat, wystaw� odwiedzi�o 
znacznie mniej ni� dot�d wystawców i ogl�daj�cych. Zwi�zane 
jest to z ogólno�wiatowym kryzysem i spowolnieniem rozwoju 
technologii. Wiadomo, �e producentom nie op�aca si� wydawa� 
ogromnych sum na nowe technologie, gdy na starych si� jesz-
cze nie zarobi�o. Niemniej jednak w tym roku pojawi�o si� kilka 
ciekawych propozycji. Podobnie jak w roku ubieg�ym, � rmy pro-
dukuj�ce telewizory promuj� telewizj� 3D. Nowo�ci� by�a jednak 
mo�liwo�� dost�pu do internetu z poziomu telewizora. Fachowcy 
oceniaj�, �e w najbli�szym czasie nie ma co liczy� na sprzeda� 
tego typu sprz�tu, cho�by z powodu braku � lmów w technologii 
3D. Wprawdzie rok zacz�li�my od premiery „Avatara” realizowa-
nego w ten w�a�nie sposób, lecz to rodzynek w ca�ym przemy�le 
� lmowym. 

W�ród proponowanych gad�etów mo�na by�o znale�� takie, 
które maj� zrewolucjonizowa� rynek komputerowy. W tym roku 
maj� to by� tablety. S� ju� monitory z ekranami dotykowymi i o 
wiele mniejsze telefony komórkowe. Po�redni rozmiar by� dot�d 
ma�o promowany. To kategoria posiadaj�ca ogromny potencja�. 
W tym roku kilka � rm przygotowa�o propozycje w tej dziedzinie. 
Ekran dotykowy, bez klawiatury, cieniutki i por�czny, pozwalaj�-
cy czyta� i notowa� – to wspania�e narz�dzie do pracy i rozryw-
ki. Nale�y czeka� na pierwsze egzemplarze dost�pne w wersji 
komercyjnej. 

W�ród wielu niezwyk�ych propozycji mo�na by�o znale�� i ta-
kie, rodem z � lmów s–f. Telefon w zegarku to jedna z nich. Ju� 
teraz, dzi�ki technologii bluetooth, nie musimy wyjmowa� telefo-
nu z kieszeni, by zadzwoni�. Mo�e zegarek to kolejny etap mo-
dy� kacji telefonu? Niebawem b�dzie wybiera�, w czym chcemy 
mie� telefon.

�� �� �
O ociepleniu klimatu napisano ju� wiele. Styczniowy numer 

magazynu „�wiat Nauki” doniós� kolejne nowiny. Okazuje si�, 
�e nie jest tak, jak przewidywali naukowcy, �e pó� wieku ocie-
plenia klimatu wystarczy, �eby uwolni� Arktyk� od letnich lodów. 
Badania na zlecenie angielskich naukowców, jakie ostatnio wy-
konali Peter Wadhams i Nick Toberg z University of Cambridge, 
potwierdzaj�, �e wystarczy jedynie 10 lat. To pi�� razy mniej ni� 
pocz�tkowo zak�adano. Badacze – od marca do po�owy maja 
– przemierzyli 435 km, wykonuj�c badania pokrywy lodowej. 
Oszacowali, �e 80 % lodu wieloletniego, unosz�cego si� na po-
wierzchni arktycznych wód, zniknie w ci�gu dziesi�ciu lat. Po-
zosta�e dwadzie�cia b�dzie odmarza�o przez kolejn� dekad�. 
Wreszcie morze za ko�em polarnym zacznie odmarza� w ca�o�ci 
w okresie kilkunastu najcieplejszych tygodni w roku. Ju� teraz 
obrazy satelitarne czapy lodowej pokazuj�, �e jest ona mniejsza 
o 2 miliony kilometrów kwadratowych ni� 25 lat temu. Co b�dzie 
za kolejne dwadzie�cia pi��?

Oprac. zibi

Przeczytane w prasie 

Z Oficyny Wydawniczej PW
Teoria obwodów elektrycz ych

jest jedn� z dziedzin elektro-
techniki, zajmuj�c� si� zja-
wis kami wyst�puj�cym w ob-
 wodach elek trycznych, w tym
metoda mi analizy rozp�ywu pr�-
 dów i rozk�adów napi�� obwo-
dów w stanie ustalonym i nie-
ustalonym. Opiera si� ona na 
podstawowej wiedzy, np. pra-
wie Ohma, Kirchhoffa, twierdze-
niu Thevenina i Nortona.

Prezentowana ksi��ka w swej
formie i tre�ci odpowiada nowym
programom i metodyce naucza -
nia teorii obwodów. Skrypt za wie-
ra 111 zada	 dotycz�cych: li nio-
wych i nieliniowych obwodów 
elektrycznych w stanie ustalo-
nym, obwodów trójfazowych, 
obwodów o wymuszeniu okre-
sowym niesinusoidalnym oraz 
obwodów w stanie nieustalonym 
i transmitancji operatorowych. 
Zadania uszeregowane s� od
naj�atwiejszych do najtrud-
niejszych, co u�atwia stopniowe 

nabywanie umiej�tno�ci. Do 
wszystkich podane s� szcze-
gó�owe rozwi�zania. Skrypt
jest przeznaczony jest dla stu-
dentów Wydzia�u Elektrycznego
Poiltechniki Warszawskiej, ale 
mo�e by� wykorzystany na in-
nych uczelniach technicz nych.

Zygmunt Filipowicz, Zadania 
z teorii obwodów

w codziennych kontaktach, 
jak i w technice oraz nauce. 
Powoduje to konieczno�� two-
 rzenia specjalistycznych s�ow   -
ników, u�atwiaj�cych porozu-
miewanie si�, w szczególno-
�ci w sprawach zawodowych. 
P�aszczyzny po rozumienia –
za równo przed, jak i w cza-
sie prowadzenia in westycji roz-
szerzaj� si�. Rów nie wa�ne
jest dyspono wa nie oraz obrót 
handlowy nieruchomo�ciami 
ju� ist nie j�cymi nie tylko w kra-
ju rodzi mym, ale na obszarze 
Europy. I nie tylko.

Aktualna edycja s�ownika 
zawiera oko�o 35 tysi�cy hase� 
z 17 specjalistycznych dzia-
�ów. B�dzie pomocna nie tylko 
studentom, ale geodetom, in -
�ynierom budownictwa, ar chi-
 tektom, planistom i osobom
zajmuj�cym si� nie ru cho mo�-
ciami, którzy swoj� dzia�alno�� 
rozszerzaj� na inne podmio ty 
i kraje.

Jerzy Downarowicz, Hen ryk
Le	 niok, Polsko-an giel ski, 
an gielsko-polski s�ownik ter-
minów z zakresu geodezji, 
map i nieruchomo�ci. Wyd. 3 
popr. i rozszerz.

S�ownik polsko-angielski 
i angielsko-polski terminów
z zakresu geodezji, map, 
planów i nieruchomo�ci jest 
roz szerzon� wersj� edycji
z 1997 roku.

�wiadomo�� szybkiego roz-
woju nauki i techniki w ostat-
nich latach oraz przyspieszone 
odchodzenie od przestarza�ych 
i powstawanie nowych tech-
nologii sprawia, �e musimy na -
d��a� za zmianami, mierz�c 
si� z coraz wi�kszymi wyzwa-
niami cywilizacyjnymi, zwi� za-
nymi z globalizacj�.

J�zyk angielski jest pow-
szechnie u�ywany, zarówno 



Gra� w Legii i w dru�ynie Akademii Wychowania 
Fizycznego. Trenerzy ustawiali go jako jedynk� lub dwójk�, 
co w koszykówce oznacza zawodnika rozgrywaj�cego lub 
niskiego rzucaj�cego. Od wrze�nia mgr Pawe� Ceg�owski 
prowadzi koszykarki Politechniki Warszawskiej.

Przej�� zespó� po Jacku 
Urba�czyku, który wpro-

wadzi� zespó� do I ligi. Ze starej 
dru�yny zosta�o kilka zawodni-
czek, przede wszystkim nie-
zwykle skuteczna Joanna Ry-
tel i rozgrywaj�ca Anna Nizio. 
Niektóre odesz�y do wy�szych 
lig. Do zespo�u do��czy�o kilka 
m�odych zawodniczek.

– Koszykówka to gra zespo-
�owa, a od wrze�nia by�o zbyt 
ma�o czasu, �eby dru�yna 
mog�a si� zgra� – mówi tre-
ner Pawe� Ceg�owski. – Ten 
sezon traktujemy jako dotarcie 
i pozyskanie jeszcze kilku za-
wodniczek, które mog�yby nas 
wzmocni�. 

Trzeba si� utrzyma�, pod-
kre�la Pawe� Ceg�owski. Kiedy 
we wrze�niu spotka� si� z za-
wodniczkami, jako rzecz naj-
wa�niejsz� ustalili intensywne 
szkolenie. Dziewcz�ta przez 

tydzie	 codziennie przycho-
dzi�y na treningi. Pozwoli�o im 
to przygotowa� si� do pierw-
szych spotka	. 

– Liga kobieca by�a dla mnie 
zagadk� – mówi Pawe� Ce-
g�owski. – Zawsze prowadzi-
�em zespo�y m�skie. Jednak 
teraz, po zako	czeniu pierw-
szej cz��ci sezonu, jeste�my 
wszyscy m�drzejsi. Wiemy 
ju�, co potra� � inne zespo�y 
i z kim potencjalnie mo�emy 
wygra�. 

W pierwszej cz��ci sezonu 
zdarza�y si� mecze dobre i, 
niestety, wpadki z teoretycznie 
s�abszym przeciwnikiem. 

– S� momenty, �e wszystko 
wychodzi im wspaniale – mówi 
trener Ceg�owski. – Czasem 
jednak nie potra� � dziewczyn 
zrozumie�. 

Tak by�o w meczu z jedn� z 
najmocniejszych dru�yn ligi, 

�ódzkim AZS. Jest to dru�y-
na zajmuj�ca obecnie trzecie 
miejsce w tabeli, zaplecze 
pierwszego zespo�u graj�cego 
w ekstraklasie. W pierwszej 
kwarcie nasze zawodniczki 
zagra�y rewelacyjnie – zarów-
no w obronie, jak i w ataku. 
Dobrze wykona�y wszystkie 
zadania taktyczne. Da�o im 
to kilkupunktow� przewag� i 
zaskoczy�o rywalki. Niestety 
kolejne kwarty, a szczególnie 
trzecia, by�y s�abe. �odzian-
ki uciek�y na kilka punktów, 
których – mimo dobrej gry w 
ostatniej cz��ci spotkania – 
nie uda�o si� odrobi�. Szybko 
oddawane rzuty z nie przygo-
towanych pozycji i s�absza gra 
w obronie, to mankamenty gry 
naszej dru�yny. 

– Wida� jednak znaczn� po-
praw� – mówi Pawe� Ceg�ow-
ski. – Zauwa�aj� j� tak�e tre-
nerzy dru�yn przeciwnych, a 
oni przecie� nie maj� powodu 
nas chwali�.

Zespó� z�o�ony jest nie tylko 
z zawodniczek naszej uczelni. 
Mimo �e mieliby�my z czego 
wybiera� – do koszykówki gar-
nie si� ma�o dziewcz�t. A te, 
które chcia�yby gra�, cz�sto 
trzeba uczy� tak podstawo-
wych elementów, jak koz�o-
wanie lub dok�adne podanie. 
Nie przera�a to jednak trenera 
Ceg�owskiego. Podkre�la, �e 
woli nauczy� kilka studentek 

elementów podstawowych, ni� 
nie mie� z kim trenowa�. Nie-
stety, zespo�u nie sta� na za-
kupy renomowanych zawodni-
czek. Nie ma tak�e pieni�dzy 
na stypendia dla dziewcz�t. 
Te, które godz� wi�c studia 
z koszykówk� i prac�, cz�sto 
sport stawiaj� na ostatnim 
miejscu. 

– S� treningi, kiedy mam tyl-
ko pó� sk�adu – ubolewa trener. 
– Musz� wtedy reorganizowa� 
trening. Ci��ko wówczas �wi-
czy� elementy taktyki. 

Na to jednak na razie nikt 
nie ma wp�ywu. Gra w pierw-
szej lidze powoduje, �e zespó� 
musi dojecha� na mecze nie-
kiedy nawet sto kilometrów. 
�od� i Siedlce to najdalsze 
miejsca. 

Oprócz gry w lidze, cz��� 
zespo�u bierze udzia� w roz-
grywkach mi�dzyuczelnia-
nych. Do�wiadczenie, jakie 
zdobywaj� nasze studentki w 
ogólnopolskiej lidze, pó�niej 
procentuje w rozgrywkach stu-
denckich. 

Obecnie w lidze pa	stwowej 
nasz zespó� znajduje si� w po-
�owie tabeli. Pod koniec stycz-
nia odnotowali�my zwyci�stwo 
nad zespo�em LA Basket. Do 
ko	ca sezonu zosta�o jesz-
cze kilka spotka	, wi�c ka�-
dy, kto chcia�by obejrze� na-
sze zawodniczki, ma jeszcze 
szans�. Jest tak�e mo�liwo�� 

do��czenia do zespo�u. 
Szczególnie mile widziane 
s� studentki Politechniki 
Warszawskiej. Nie chce 
si� wierzy�, �eby na takich 
wydzia�ach, jak In�ynieria 
�rodowiska, Administra-
cja b�d� Zarz�dzanie nie 
by�o kilku dziewcz�t, które 
potra� �yby i chcia�y gra� w 
koszykówk�. Wystarczy 
pojawi� si� na jednym z 
treningów sekcji. Zespó� 
trenuje w poniedzia�ki, 
wtorki, �rody i pi�tki w sali 
pawilonu sportowego DS 
Riviera. Tam te� rozgry-
wane s� mecze. O ich ter-
minach mo�na dowiedzie� 
si� ze strony internetowej 
sekcji. 

Zrozumie� dziewczyny



SPORTOWCY POLITECHNIKI

Dru ga stro na    
me da lu

      
W staro�ytnej Grecji, nie bez kozery 

nazywanej kolebk� sportu olimpijskie-
go, funkcjonowa�o poj�cie „kalos k’aga-
thos”. Oznacza�o ono – pi�kny i dobry. 
Pod pierwszym poj�ciem ukrywa�a si� 
sprawno�� � zyczna, wysportowanie i 
harmonijna budowa cia�a. Pod poj�ciem 
dobra – wysoka kultura moralna, umy-
s�owa i artystyczna. Wielu wspania�ych 
antycznych sportowców, niejednokrot-
nie mistrzów olimpiad, potra� �o recyto-
wa� wiersze, gra� na instrumentach. 

W obecnym �wiecie sportu, profesjo-
nalnego, przesi�kni�tego pieni�dzmi, 
„dopalaczami” i parciem na szk�o, idea� 
„kalos k’agathos” jest zapomniany i po-
kryty kurzem czasu, jak antyczne ruiny. 
Tym bardziej mi�o, gdy spotyka si� takiego 
trenera, jak Józef Niedomaga�a, nauczy-
ciel akademicki ze Studium Wychowania 
Fizycznego Politechniki Warszawskiej. 
Pisali�my o nim w numerze 6/2004. Po-
kazywali�my go wtedy przy pianinie. Nie 
by�o to zdj�cie re�yserowane, lecz praw-
dziwy moment gry na tym instrumencie. 
Zawodnicy trenera Niedomaga�y z  przy-
jemno�ci� wspominaj� obozy, na których 
mogli pos�ucha� jego gry. 

Coraz mniej takich osób w naszym 
�wiecie sportu. Zawodnik, który marzy 
o karierze, koncentruje si� wy��cznie na 
nauce i sporcie, cz��ciej jednak na tym 
drugim. Komu do g�owy przysz�oby te-
raz, �eby Radwa	skiej kaza� uczy� si� 
gra� na przyk�ad na wiolonczeli lub gita-
rze? Nie by�aby dobra w �adnej z tych 
„dyscyplin”. Ona ma gra�, wygrywa� i 
zarabia� „kokosy”. Nie byle jakie zresz-
t�. Mo�e po zako	czeniu kariery, sie-
dz�c w swojej willi, zapragnie nauczy� 
si� gra� na jakim� instrumencie? 

Niewiele ma to jednak wspólnego 
z antyczn� ide�. Staro�ytni Grecy do-
strzegali warto�� wychowania � zycz-
nego i doceniali je. Szkoda, �e kraje 
rozwini�te maj� tak� nazw� tylko z 
powodu panuj�cego tam dobrobytu, 
który rzadko idzie w parze z rozwo-
jem kultury � zycznej. Szkoda, �e ze 
sportu antycznego pozosta� jedynie 
stadion i... nic wi�cej. Mo�e warto by 
by�o – chocia� w sferze kultury � zycz-
nej – cofn�� si� ponad dwa tysi�ce lat 
i znów, jak Pierre de Coubertin, twórca 
igrzysk nowo�ytnych, zach�ysn�� an-
tycznymi idea�ami? Prosz�, in�yniero-
wie, stwórzcie jak najszybciej wehiku� 
czasu! PROSZ!!!   

zibi

 Aktualny sk�ad zespo�u 
to: Milena Adamczyk, Aga-
ta Adamska, Klaudia By-
lak, Katarzyna Czajkowska, 
Paulina Kaczy�ska, Dorota 
Krawczykiewicz, Magdalena 
Kuli�ska, Anna Nizio, Anna 
Ruci�ska, Agnieszka Ryl-
ska, Joanna Rytel, Joanna 
Walewska, Nina Wiaderna.

Narybek
Od tego roku dzia�a tak�e 

zespó� juniorek pod nazw� 

Stowarzyszenie 93 Basket 
Family AZS PW Warszawa. 
Prowadzi je zawodniczka 
pierwszego zespo�u, Milena 
Adamczyk. M�ode koszykarki 
graj� w rozgrywkach Mazo-
wieckiej Ligi Juniorek. Mog� w 
niej wyst�powa� zawodniczki 
urodzone w latach 1992–1995. 
W lidze wystartowa�o osiem 
zespo�ów. Nasze dziewczyny, 
po ostatnim zwyci�stwie nad 
GKK Grodzisk Mazowiecki, 
zajmuj� siódme miejsce w 
tabeli. To pierwsza tak m�oda 
dru�yna b�d�ca zapleczem 
pierwszego zespo�u w historii 
Politechniki Warszawskiej. Z 
niecierpliwo�ci� czekamy na 
debiut w zespole pierwszoli-
gowym. Na razie obie dru�y-
ny spotka�y si� raz, podczas 

sparringu. Zwyci��y�y starsze 
kole�anki. 

– Chcemy podczas wakacji 
zorganizowa� wspólny obóz 
obu dru�yn – mówi Pawe� 
Ceg�owski. – To szansa dla 
wszystkich dziewczyn, by ra-
zem potrenowa�y i pozna�y si�. 
Na to jednak musz� znale�� 
si� pieni�dze, a z tym zawsze 
jest najtrudniej.   

Zespó� tworz�: Natalia 
Chojnacka, Laura Czujkow-
ska, Paulina Janczura, Mag-

dalena Kalbarczyk,  Inga Kor-
czak, Anna Le	niak, Magda 
lusiewicz, Joanna Macha-
�a, Adrianna Or�owska,  Sara 
Pender, Ewelina Piotrowska, 
Joanna Ryszkiewicz, Ju-
lia Ryszkiewicz, Agnieszka 

Sikorska, Patrycja Wróbel, 
Monika Zaj�c.

Przed obydwiema dru�ynami 
druga cz��� sezonu. Dla m�od-
szych najwa�niejsza jest gra i 
zdobywanie do�wiadczenia. Star-
sze musz� walczy� o utrzymanie 
si� w lidze. Na razie s� na czwar-
tym miejscu w tabeli. Dwie pierw-

sze dru�yny kwali� kuj� si� do 
pó�� na�ów, które odb�d� si� pod 
koniec marca. Ci�gle jest szansa, 
�e zobaczymy w nich koszykarki z 
Politechniki Warszawskiej.

ZBIGNIEW ZAJ�C
Fot. Krystian Redlarski     
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Z tej niecodziennej okazji organizatorzy 
przygotowali polsk� premier� musi-

calu „Wonderful town” z muzyk� Leonarda 
Bernsteina. Teksty, napisane przez Betty 
Comden i Adolpha Greena, powsta�y na 
kanwie sztuki „My sister Eileen” Josepha 
Fieldsa i Jeroma Chodorova, a tak�e opo-
wiada	 Ruth McKenney. Widowisko wyre-
�yserowa� Dariusz 
api�ski, a choreogra-
� � przygotowa� Jaros�aw Staniek. G�ówne 
role zagrali: Izabella K�osi�ska, znana 
doskonale mi�o�nikom cyklu Ma�gorzata 
Pa�ko, Andrzej Witlewski oraz Wojtek 
Gierlach. Opraw� muzyczn� zapewni�a, 
goszcz�ca wielokrotnie w murach uczelni, 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
oraz Media Choir.

Tre�ci� musicalu jest historia dwóch 
sióstr, które – w poszukiwaniu lepszego �y-
cia – przyje�d�aj� z Ohio do Nowego Jorku. 
Jedna z nich pragnie zosta� pisark�, druga 
– aktork�. Nie brakuje w�tków mi�osnych, 
przynosz�cych sercowe wzloty i upadki obu 
bohaterek.

„Wonderful town” po raz pierwszy wy-
stawiono 25 wrze�nia 1953 roku. Premiera 
zdoby�a a� pi�� nagród Tony: dla najlep-
szego musicalu, aktorki, scenogra� i, chore-
ogra� i oraz oprawy muzycznej.

Polska premiera charakteryzowa�a si� 
rozmachem w�a�ciwym najlepszym musica-
lowym realizacjom. Powodzenie imprezy nie 
by�oby mo�liwe bez do�wiadczenia organi-

zacyjnego zdobytego podczas poprzednich 
koncertów, tworz�cych cykl „Wielka Muzyka 
w Ma�ej Auli”. Z okazji jubileuszu warto po-
krótce przypomnie� histori� wydarzenia.

Pocz�tki si�gaj� roku 2002, kiedy ów-
czesny prorektor PW do spraw studenc-
kich, prof. Andrzej Jakubiak spotka� si� z 
przedstawicielami Samorz�du Studentów w 
sprawie kultury studenckiej. Prof. Jakubiak 
zauwa�y�, �e sinusoida studenckiej aktyw-
no�ci w tej materii niebezpiecznie zni�ko-
wa�a. Dlatego te� postanowi� zaoferowa� 
spo�eczno�ci akademickiej dost�p do tzw. 
kultury wy�szej.

Razem z ówczesnym studentem Wydzia�u 
Elektroniki i Technik Informacyjnych i �piewa-
kiem jednocze�nie, Hubertem Niewiadom-
skim oraz studentem muzykologii, Micha�em 
Sikor� stwierdzili, �e najlepszym rozwi�za-
niem b�d� kameralne wyst�py w Ma�ej Auli. 
Tak powsta�a „Wielka Muzyka w Ma�ej Auli.”

Pierwszy koncert 
pod t� nazwa odby� 
si� 29 pa�dziernika 
2002 roku. Wyst�pi� 
wtedy Warszaw-
ski Kwintet Akor-
deonowy z ów-
czesnej Akademii 
Muzycznej. Na wi-
downi znalaz�a si� 
garstka s�uchaczy, 
co – jak uwa�a prof. 
Jakubiak – by�o wy-
nikiem s�abej pro-
mocji.

Jednak na ka�-
dym kolejnym kon-
cercie pojawia�o 
si� coraz wi�cej 

publiczno�ci. Nale�a�o po prostu rozrekla-
mowa� now� mark�. Bardzo szybko, bo ju� 
w styczniu 2003 roku „Wielka Muzyka...” 
zacz��a si� rozrasta�. Wtedy pad�a propo-
zycja, aby zorganizowa� estradow� wersj� 
„Carmina burana” Carla Orffa. To pionier-
skie przedsi�wzi�cie musia�o wykroczy� 
poza Ma�� Aul�. Na szcz��cie tu� obok by�a 
Du�a Aula i tam mia�o si� odby� kolejne wi-
dowisko. Przygotowania zaj��y dwa miesi�-
ce – prób, za�atwiania i ustalania wszelkich 
mo�liwych szczegó�ów.

8 marca 2003 roku Du�a Aula – po raz 
pierwszy w ramach „wielkomuzycznego” 
cyklu – go�ci�a 250 wykonawców i ponad 
2000 s�uchaczy. Dzi�ki temu uda�o si� 

zniwelowa� pewn� akustyczn� anomali� 
tego miejsca, czyli pog�os, który powraca� 
do s�uchaczy i wykonawców po... 8 sekun-
dach.

Po tym niew�tpliwym sukcesie, organi-
zowane by�y nast�pne koncerty. Mi�o�ni-
cy „muzyki najwy�szej próby”, która sta�a 
si� znakiem rozpoznawczym cyklu, mieli 
okazj� wys�ucha� mi�dzy innymi jazzo-
wych aran�acji utworów Marka Grechuty, 
kantat Jana Sebastiana Bacha, piosenek 
Edith Piaff, recitalu Hanny Banaszak oraz 
Orkiestry Wy�szej Szko�y Technicznej 
w Zurychu „ETH Big Band”. Nie mo�na 
te� zapomnie� o regularnych wyst�pach 
Zespo�u Pie	ni i Ta�ca Politechniki 
Warszawskiej oraz Chóru Akademickie-
go PW. Niektóre z nich u�wietnia�y uczel-
niane uroczysto�ci: 90–lecie odrodzenia 
Politechniki Warszawskiej, uchwalenia 
nowego Statutu, wizyt� rektorów uczelni 
europejskich.

Co jaki� czas koncerty wymyka�y si� z 
Ma�ej Auli, tak aby muzyka mog�a wype�ni� 
równie� Du�� Aul�. Takich wydarze	 by�o 
do tej pory osiem. Po�ród kru�ganków za-
brzmia�y na przyk�ad d�wi�ki „Kandyda” z 
muzyk� Leonarda Bernsteina albo II Sym-
fonia Gustava Mahlera.

Cykl ma te� swoje efekty uboczne, jak 
najbardziej po��dane dla propagowania kul-
tury wy�szej na uczelni technicznej. Dzi�ki 
niemu powsta�a Orkiestra Rozrywkowa 
Politechniki Warszawskiej „The Engi-
neer’s Band”, kierowana przez Dariusza 

api�skiego. Samorz�d Studentów PW 
na fali „Wielkiej Muzyki...” postanowi� or-
ganizowa� cykliczne koncerty ma�ych form 
muzycznych w kawiarni „Rektorskiej”. Do 
instrumentów, wykorzystywanych podczas 
koncertów, do��czy� wyremontowany forte-
pian Bechsteina, wydobyty po dwudziestu 
latach z piwnicy klubu „Stodo�a”.

Wielu wykonawców regularnie go�ci 
w murach Ma�ej lub Du�ej Auli. Nale�� 
do nich: mezzosopranistka Ma�gorzata 
Pa�ko, dyrygent 
ukasz Borowicz oraz 
krakowska Orkiestra Akademii Beetho-
venowskiej.

Przez osiem lat „Wielka Muzyka w Ma�ej 
Auli” sta�a si� znakiem � rmowym uczelnia-
nego �ycia kulturalnego. I to dos�ownie. Na-
zwa zosta�a zastrze�ona w Urz�dzie Paten-
towym RP decyzj� nr Z–290547 z dnia 13 
grudnia 2007 roku.

Tekst i zdj�cia: MICHA
 LENIEWSKI

W sobotni wieczór, pod koniec stycz-
nia, Du�a Aula by�a wype�niona po 
brzegi. Nic dziwnego – odby� si� jubi-
leuszowy, 50. koncert w ramach cyklu 
„Wielka Muzyka w Ma�ej Auli”.

Wielki Jubileusz w Du�ej Auli


