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INSPIRACJE, PASJE,
CIEKAWO�Æ �WIATA�
Numer specjalny �¯ycia Politechniki� jest w ca³o�ci po-
�wiêcony IV Podlaskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki, po-
niewa¿ Politechnika Bia³ostocka by³a jego g³ównym orga-
nizatorem. Odby³ siê on po raz czwarty (7-13 maja
2006 r.) i cieszy³ siê du¿¹ popularno�ci¹. Ka¿da edycja ma
wiêksz¹ ilo�æ imprez, w tym roku by³o ich 240. Wybrali-
�my do tego numeru najciekawsze imprezy z ró¿nych dzie-
dzin nauki, które pokazuj¹, jak bardzo nauka towarzyszy
naszej codzienno�ci.
Festiwal organizuj¹ uczelnie publiczne i niepubliczne Pod-
lasia. Jest to dowód na integracjê �rodowiska akademic-
kiego. Festiwal to inaczej przegl¹d tego wszystkiego, czym
mo¿na siê pochwaliæ w danej dziedzinie. S¹ festiwale fil-
mów, muzyki, festiwale piêkno�ci, kulinariów. Ten Festiwal
jest �wiêtem nauki i tego wszystkiego, co najlepsze
w ka¿dej uczelni bior¹cej w nim udzia³ i gdzie naukowcy
wyja�niaj¹ to, co niezrozumia³e, a ludzie kultury inspiruj¹
do refleksji.
Festiwal obiegowo kojarzony jest z tym, ¿e adresowany
jest nie do naukowców. Praktyka pokaza³a, ¿e jest on pro-
mocj¹ nauki i sztuki, pokazuje jej owoce w postaci ba-
dañ wp³ywaj¹cych na rozwój cywilizacyjny i kulturowy,
ale te¿ pokazuje zastosowanie badañ naukowych w na-
szym codziennym ¿yciu. To uk³on w stronê tych, którzy
chc¹ poszerzyæ swoje zainteresowania, a nie s¹ zwi¹zani
z uczelni¹. Przeciêtny Kowalski podczas Festiwalu móg³
zobaczyæ do�wiadczenia chemiczne, poznaæ ¿ycie prasta-
rego plemienia Galindów, czy wzi¹æ udzia³ w warsztatach
z przedsiêbiorczo�ci lub nauczyæ siê chora³u gregoriañ-
skiego.
Popularyzacja nauki, czyli ciekawe wyja�nienie jej roli
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, jest bardzo potrzebne,
by rozbudzaæ w m³odych ludziach pasje i ciekawo�æ �wia-
ta. Mo¿e te¿ pomóc w ¿yciowych decyzjach. Od organiza-
cji i oferty takich Festiwali mo¿e zale¿eæ, czy m³ody liceali-
sta wybierze drogê akademick¹ do spe³niania swoich oso-
bistych marzeñ.
Dziêkujê wszystkim pracownikom naukowym bia³ostoc-
kich uczelni, którzy przyczynili siê do powstania tego pi-
sma, zw³aszcza za ich zaanga¿owanie i entuzjazm, bez któ-
rego trudno zaraziæ fascynacj¹ nauk¹.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy Festiwalu
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FESTIWAL PRZYCI¥GA PASJONATÓW
O IV FESTIWALU � PROF. JOANICJUSZ NAZARKO, REKTOR POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

Pragnieniem dotychczaso-
wych organizatorów by³o,
by Festiwal Nauki i Sztuki
sta³ siê corocznym �wiêtem
promuj¹cym osi¹gniêcia
�rodowiska akademickiego
Podlasia. Organizacja trzech
edycji pokaza³a, ¿e festiwa-
lowe imprezy ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców naszego re-
gionu, nie tylko m³odzie¿y
i studentów, ale te¿ innych
odbiorców. Szukaj¹ oni odpowiedzi na pytania o przy-
czyny dziej¹cych siê zjawisk, chc¹ siê rozwijaæ, szukaj¹c
inspiracji i wra¿eñ.

Nale¿y przy tym podkre�liæ, i¿ badania naukowe nie za-
wsze s¹ spektakularne, a ich przekazanie wymaga odpo-
wiedniej popularyzacji i promocji przez media. S¹ one
obiektem zainteresowania szerszego audytorium dopie-
ro wtedy, gdy dotycz¹ wielkich odkryæ na skalê �wia-
tow¹ lub kojarz¹ siê z ich wykorzystaniem w codzien-
nym ¿yciu. Natomiast wydarzenia kulturalne i artystyczne
przyci¹gaj¹ z regu³y takie audytorium, które poszukuje

innych ni¿ lansowane przez kulturê popularn¹ propozy-
cje i bod�ce.

G³êboko wierzê w to, ¿e majowy Festiwalowy tydzieñ
pomóg³ nam naukowcom w przybli¿eniu tego, co wyda-
je siê niezrozumia³e i odleg³e, bo kojarzone ze �wiatem
badaczy, intelektualistów i artystów, a organizowane
podczas Festiwalu przedsiêwziêcia choæ w czê�ci po-
mog³y w rozwijaniu zainteresowañ i pog³êbianiu pasji.
Mam te¿ nadziejê, ¿e Festiwal sta³ siê jeszcze jedn¹ wa¿n¹
form¹ promocji wydarzeñ i inicjatyw, których autorami
s¹ naukowcy, arty�ci i studenci podlaskich uczelni.

W imieniu wspó³organizatorów mam nadziejê, ¿e tego-
roczny IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki spe³ni³ swoj¹
funkcjê: przyci¹gn¹³ wielu pasjonatów szeroko rozumia-
nej kultury i nauki. My�lê te¿, ¿e ugruntowa³ w nas prze-
konanie, ¿e na Podlasiu, w�ród pracowników i studen-
tów naszych uczelni, rozwijaj¹ siê talenty, którymi mo¿-
na siê pochwaliæ nie tylko w Polsce, ale i na �wiecie.

W imieniu �rodowiskowego Kolegium
Rektorów Szkó³ Wy¿szych

prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko
Rektor Politechniki Bia³ostockiej

NAUKA MA S£U¯YÆ LUDZIOM
WYWIAD Z PROF. WALDEMAREM RAKOWSKIM,
PROPREKTOREM DS. NAUKI POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ,
PRZEWODNICZ¥CYM KOMITETU ORGANIZACYJNEGO FESTIWALU

Fot. A. Ludwiczak

W jakim celu organizo-
wany jest Festiwal Nauki
i Sztuki?
S³owo �festiwal� wiêkszo-
�ci z nas kojarzy siê zapew-
ne z imprezami artystycz-
nymi, podczas których
w �wi¹tecznym nastroju po-
znajemy nowe dzie³a mu-
zyczne, teatralne, filmowe
itp. Czêsto dzie³a te s¹ oce-
niane i nagradzane. W po-

dobnym celu organizowane s¹ festiwale nauki i sztuki.
Odkrycia naukowe s¹ wytworem intelektu nie mniej zna-
cz¹cym i czêsto równie piêknym jak dzie³a sztuki. Dla-
tego warte s¹ popularyzowania i bli¿szego poznania. Od-
krycia naukowe zmieniaj¹ jako�æ ¿ycia. Powoduj¹, ¿e staje
siê ono lepsze, ³atwiejsze, d³u¿sze. Wspó³czesny cz³o-
wiek nie jest w stanie ogarn¹æ dzisiejszej wiedzy, ale mo¿e
poznaæ wiele interesuj¹cych go zjawisk przyrody i me-

tod naukowych, je¿eli przedstawione one bêd¹ w spo-
sób przystêpny i atrakcyjny. Popularyzacja wiedzy
i twórczo�ci artystycznej to g³ówny cel festiwalu.

Jak¹ rolê odgrywa ka¿da uczelnia decyduj¹ca siê
na udzia³ w Festiwalu?
Uczelnie prowadz¹ badania naukowe i kszta³cenie naj-
czê�ciej w uzupe³niaj¹cych siê dziedzinach i dyscyplinach.
Politechnika, jak sama nazwa mówi, zajmuje siê g³ównie
technik¹, Akademia Medyczna � medycyn¹ itd. Uczelnie
przedstawiaj¹ ró¿nego rodzaju imprezy, które dotycz¹
prowadzonych w nich badañ naukowych oraz kierun-
ków kszta³cenia.

Co Pan Profesor my�li o miejscu nauki w prze-
strzeni spo³ecznej? Czy nauka mo¿e byæ ciekawa?
Uwa¿am, ¿e nauka jest bardzo ciekawa. Osi¹gniêcia
w ka¿dej dziedzinie, dyscyplinie i specjalno�ci naukowej
mo¿na przedstawiæ w sposób atrakcyjny ka¿demu, nie-
zale¿nie od jego wiedzy i przygotowania; nale¿y tylko
abstrahowaæ od szczegó³ów, które danej osobie nie s¹

Fot. R. J. Kamiñski
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IV Podlaski Festiw

al Nauki i Sztuki
potrzebne. Istotê rzeczy mo¿na przedstawiæ na bardzo
prostym modelu. Jednak¿e uproszczenia nie powinny
prowadziæ do trywializacji i wymagaj¹ od naukowca g³ê-
bokiej znajomo�ci zagadnienia oraz niew¹tpliwie talen-
tu dydaktycznego.

Co, wed³ug Pana Profesora, robi¹ naukowcy, by na-
ukê popularyzowaæ, tzn. wydobyæ jej wyniki z sal
wyk³adowych i laboratoriów, które kojarz¹ siê
ze skomplikowanymi terminami i �wiatem inte-
lektualistów?
S¹ naukowcy, których pasj¹ jest popularyzowanie upra-
wianej przez nich dziedziny wiedzy. Wielki fizyk, laureat
nagrody Nobla Richard Feynman jest autorem fascynuj¹-
cych wyk³adów z fizyki, które z zapartym tchem mo¿e
czytaæ zarówno pocz¹tkuj¹cy student, jak i profesor fizy-
ki. Je¿eli s³yszê, ¿e co� jest tak trudne, ¿e nie mo¿na tego
komu� wyt³umaczyæ, to w to nie wierzê. Podejrzewam,
¿e kto�, kto tak mówi, sam do koñca nie rozumie tego,
co mia³by wyt³umaczyæ. Wspó³czesne odkrycia s¹ bardzo
skomplikowane, ale mo¿na je zrozumieæ i siê nimi fascy-
nowaæ, nie bêd¹c specjalist¹.

Czy nauka powinna siê promowaæ? Co powinno
siê staæ, by�my wiedzieli wiêcej o tym, czego na-
ukowcy dowiaduj¹ siê ze swoich eksperymentów
i badañ?
Promowanie wyników badañ naukowych jest jak naj-
bardziej wskazane. Nie zawsze naukowiec wykonuje

badania i dochodzi do interesuj¹cych wyników na kon-
kretne zamówienie. Ka¿dy naukowiec pragnie, aby jego
praca s³u¿y³a ludziom. Poprzez �reklamê� wyniki badañ
mog¹ zainteresowaæ przemys³, który na masow¹ skalê
�zmaterializuje� owo odkrycie naukowe i stanie siê ono
spo³ecznie odczuwalne.

Jakie ma Pan Profesor przemy�lenia na temat or-
ganizacji 4 edycji Festiwalu? Politechnika by³a w tym
roku jej g³ównym koordynatorem. Czy trudno jest
zorganizowaæ takie przedsiêwziêcie w Bia³ymsto-
ku i regionie?
Tegoroczny festiwal by³ czwartym z kolei festiwalem.
Korzystali�my z do�wiadczeñ trzech poprzednich i by³o
nam na pewno ³atwiej ni¿ prekursorom, którzy organi-
zowali pierwszy festiwal. Jednak¿e starali�my siê tak¿e
o to, by ta edycja mia³a, swój odrêbny charakter w sen-
sie informacyjnym, np. now¹ stronê internetow¹, now¹
�oprawê muzyczn¹� imprezy inauguruj¹cej i zamykaj¹cej
festiwal i oczywi�cie nowe wyk³ady, pokazy, konkursy,
koncerty itp. Mogê i muszê powiedzieæ, ¿e dziêki du¿ej
ofiarno�ci sporej grupy zapalonych organizatorów imprez
i niezwyk³emu oddaniu sprawie kilkorga moich najbli¿szych
wspó³pracowników, mia³em prawdziw¹ przyjemno�æ w kie-
rowaniu tym przedsiêwziêciem. Korzystam z okazji i wszyst-
kim im serdecznie za wspó³pracê dziêkujê.

Rozmowê przeprowadzi³a
 Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

ORGANIZATORZY FESTIWALU
1. Politechnika Bia³ostocka
2. Uniwersytet w Bia³ymstoku
3. Akademia Medyczna w Bia³ymstoku
4. Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Filia w Bia-

³ymstoku
5. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie,

Wydzia³ Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku
6. Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne w Bia³ymstoku
7. Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej im. S. Staszica w Bia-

³ymstoku
8. Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku
9. Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Bia³ymstoku
10. Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Bia³ymstoku
11. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Informatyki i Przedsiêbiorczo�ci

w £om¿y
12. Bia³ostocki O�rodek Kultury
13. Kuratorium O�wiaty w Bia³ymstoku
14. Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Bia³ymstoku

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU
PRZEWODNICZ¥CY
dr hab. in¿. Waldemar Rakowski, prof. nzw., Politechnika Bia-
³ostocka

WICEPRZEWODNICZ¥CY
dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. nzw., Uniwersytet
w Bia³ymstoku
prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, Akademia Medyczna w Bia-
³ymstoku
dr Zdzis³aw Lasocki, Politechnika Bia³ostocka

KTO ORGANIZOWA£ FESTIWAL?
CZ£ONKOWIE
ks. dr Wojciech £azewski, Archidiecezjalne Wy¿sze Semina-
rium Duchowne w Bia³ymstoku
dr Wies³aw Czo³piñski, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowi-
cza w Warszawie, Wydzia³ Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku
adiunkt W³odzimierz Promiñski, Akademia Muzyczna
im. F. Chopina w Warszawie, Filia w Bia³ymstoku
dr hab. Halina �wiêczkowska, profesor Wy¿szej Szko³y Ad-
ministracji Publicznej w Bia³ymstoku
dr Kazimierz Grygutis, Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dza-
nia w Bia³ymstoku
dr Cecylia Sadowska-Snarska, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna
w Bia³ymstoku
dr Micha³ Lisowski, Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Bia³ymstoku
dr in¿. Wojciech Winogrodzki, profesor Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Przedsiêbiorczo�ci w £om¿y
dr Jan Jerzy Milewski, Instytut Pamiêci Narodowej w Bia³ym-
stoku
mgr Katarzyna Mularz, Kuratorium O�wiaty w Bia³ymstoku
mgr Gra¿yna Dworakowska, Bia³ostocki O�rodek Kultury

SEKRETARIAT FESTIWALU
Marzena Klimaszewska
Barbara Kieliszek
Tomasz Trochimczuk

RZECZNIK PRASOWY FESTIWALU
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
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INAUGURACJA
IV PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
7 MAJA 2006 R.
AULA DU¯A PRZY WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

Uroczyste otwarcie IV Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki mia³o miejsce 7 maja 2006 roku na Politechnice
Bia³ostockiej. Na uroczysto�æ przyby³o ponad 150 osób,
Rektorzy i Prorektorzy bia³ostockich publicznych i nie-
publicznych szkó³ wy¿szych, ludzie �wiata nauki, przed-
stawiciele administracji, polityki, Ko�cio³a i lokalnych
mediów oraz mieszkañcy Bia³egostoku.

Uroczysto�æ rozpocz¹³ Hejna³ Festiwalu skomponowa-
ny przez Andrzeja Makala, laureata specjalnego konkur-
su na hejna³ przeprowadzonego w 2003 roku przez
Akademiê Muzyczn¹ im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, Filiê w Bia³ymstoku. demia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia

w Bia³ymstoku. Jury, powo³ane przez Dziekana Wydzia³u Instru-
mentalno-Pedagogicznego, nagrodê g³ówn¹ przyzna³o Andrze-
jowi Makalowi oraz dyplomy: Zbigniewowi Popielskiemu i We-
ronice Ratusiñskiej.
W konkursie na logo I Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, prze-
prowadzonym przez Wydzia³ Architektury Politechniki Bia³ostoc-
kiej, jury nagrodê g³ówn¹ przyzna³o mgr in¿. arch. Annie Ci-
¿ewskiej oraz wyró¿nienie I stopnia � Bart³omiejowi Citko, wy-
ró¿nienie II stopnia � S³awomirowi Wojtkiewiczowi i wyró¿nie-
nie III stopnia � Paw³owi Wojtkiewiczowi.

PATRONI MEDIALNI

Telewizja Polska Oddzia³ w Bia³ymstoku

Polskie Radio Bia³ystok

Radio Akadera

Kurier Poranny

¯ycie Politechniki

Wrota Podlasia

Bia³ystok.pl

Bia³ystokonline

Kamerton.net

Biaman

SPONSORZY

Bank PKO SA

Akademia Startu Bia³ystok

RODEX

ASTWA

MPO

Patronat  Honorowy IV Podlaskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki objêli: prof. Micha³ Seweryñski, Mini-
ster Edukacji i Nauki,  prof. Zbigniew Religa, Minister
Zdrowia, dr Kazimierz Micha³ Ujazdowski, Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Janusz Krzy¿ewski,
Marsza³ek Województwa Podlaskiego.
W Komitecie Honorowym znalaz³y siê wa¿ne oso-
bisto�ci z ¿ycia publicznego Bia³egostoku i wojewódz-
twa podlaskiego.

KOMITET HONOROWY FESTIWALU
1. Metropolita Bia³ostocki Arcybiskup Wojciech Ziemba
2. Prawos³awny Biskup Bia³ostocki i Gdañski Biskup Jakub
3. Biskup £om¿yñskiStanis³aw Stefanek
4. Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyñski
5. Marsza³ek Woj. Podlaskiego Janusz Krzy¿ewski
6. Przewodnicz¹cy Sejmiku Woj. Podlaskiego Zbigniew Krzywicki
7. Prezydent Miasta Bia³egostoku Ryszard Tur
8. Prezydent Miasta £om¿y Jerzy Brzeziñski
9. Zastêpca Prezydenta Miasta Suwa³k Mariusz Klimczyk
10. p.o. Podlaskiego Kuratora O�wiaty Ryszard Pszczó³kowski
11. Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Marcin Na³êcz-

Niesio³owski

KTO WSPIERA£ FESTIWAL?

LOGO � mgr ANNA
CI¯EWSKA, asystenka
w Katedrze Rysunku,
Malarstwa i Rze�by
Wydzia³u Architektu-
ry PB

W pierwszej edycji Festiwa-
lu w 2003 roku, z inicjaty-
wy Komitetu Organizacyj-
nego zorganizowane zosta-
³y konkursy na hejna³ i logo
festiwalu. Konkurs kompo-
zytorski przygotowa³a Aka-

HEJNA£ I LOGO FESTIWALU

Obecni na tegorocznej majowej uroczysto�ci go�cie mogli
us³yszeæ Odê do rado�ci z IX Symfonii Ludwiga van Beetho-
vena oraz hymn Unii Europejskiej, w wykonaniu chóru Po-
litechniki Bia³ostockiej pod dyrekcj¹ Wioletty Mi³kowskiej.
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IV Podlaski Festiw

al Nauki i Sztuki
W imieniu organiza-
torów, go�ci powita³
Przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Organizacyj-
nego Festiwalu �
prof. nzw. dr hab.
in¿. Waldemar
Rakowski, Prorek-
tor ds. Nauki PB.
W swojej wypowie-
dzi podkre�li³ on
wiêksz¹ ni¿ przed
rokiem liczbê uczest-
nicz¹cych w Festiwa-
lu szkó³ wy¿szych
oraz czteroletni¹ tra-
dycjê Festiwalu, który cieszy siê coraz wiêkszym zainte-
resowaniem w�ród mieszkañców naszego miasta.

Podczas Inaugura-
cji JM Rektor Poli-
techniki Bia³ostoc-
kiej prof. zw.
dr hab. in¿. Joani-
cjusz Nazarko
odczyta³ list gratu-
lacyjny od Prezy-
denta RP Lecha
Kaczyñskiego, w
którym Prezydent
doceni³ inicjatywê
otwarcia drzwi
podlaskich uczelni
w celu popularyza-
cji badañ nauko-

wych i podkre�li³, ¿e jest to wydarzenie godne na�lado-
wania w innych regionach.

W imieniu Wojewo-
dy Podlaskiego �
Jana Dobrzyñskiego,
g³os zabra³ Marcin
Nawrocki z Kance-
larii Wojewody, od-
czytuj¹c jego list.
Wojewoda wyrazi³
w nim opiniê o inte-
gruj¹cej i promocyj-
nej roli Festiwalu. We-
d³ug niego, takie
przedsiêwziêcia integruj¹ �rodowisko akademickie Podla-
sia, s¹ wa¿nym elementem promocji naukowców oraz ba-
dañ naukowych poza murami uczelni.

Tradycyjnie ju¿, Inauguracjê Festiwalu Nauki i Sztuki
u�wietni³y trzy wyk³ady popularno-naukowe, które od-
nosi³y siê do wspó³czesnych osi¹gniêæ nauki. Pierwszy
wyk³ad pn. Sztuczna inteligencja w �rodowisku
cz³owieka XXI wieku wyg³osi³ prof. nzw. dr hab.
in¿. Miros³aw �wiercz, Dziekan Wydzia³u Elektrycz-

nego Politechniki
B i a ³ o s t o c k i e j .
Mówi³ on o zasto-
sowaniu algoryt-
mów do konstruk-
cji tzw. urz¹dzeñ in-
teligentnych, które
u³atwiaj¹ ludziom
¿ycie oraz poma-
gaj¹ w spe³nianiu
ich potrzeb. Mo¿e
to byæ m.in. lodów-
ka, która podpo-
wiada u¿ytkowni-
kowi, co ma zje�æ b¹d� zamawia zakupy przez Internet,
odpowiednio do zaprogramowanych wcze�niej preferen-
cji ¿ywieniowych u¿ytkownika lub ³ó¿ko rehabilitacyjne
automatycznie dostosowuj¹ce swoje po³o¿enie do po-
trzeb chorego.

Dr Marek Waszkiel
z Akademii Teatralnej
im. A. Zelwerowicza
w Warszawie, z Wy-
dzia³u Sztuki Lalkar-
skiej w Bia³ymstoku
opowiedzia³ o magii
azjatyckiego teatru.
W swoim wyst¹pieniu
pn. Teatr lalek � te-
atr magiczny zapre-
zentowa³ fragmenty

filmów o tradycjach wykorzystania r¹k do gry lalk¹
i o kulturowej roli teatru lalek w Indonezji, Indiach,
Japonii i Chinach. Podkre�la³ fakt, i¿ teatr w krajach azja-
tyckich zwi¹zany jest ze swego rodzaju tabu, poniewa¿
nie jest przeznaczony do masowego odbioru. Przedsta-
wienia s¹ wiêc czêsto adresowane albo do w¹skiej pu-
bliczno�ci (w �wi¹tyniach) i maj¹ formê rytua³u znanego
tylko wtajemniczonym, albo s¹ form¹ ludowego obyczaju
lokalnej spo³eczno�ci. Sztuki grane s¹ w ogrodach,
na �wie¿ym powietrzu. Niemniej jednak lalkarze s¹ bar-
dzo profesjonalnie przygotowani, a æwiczenia r¹k, na któ-
rych poruszaj¹ siê lalki, praktykuj¹ przez d³ugie tygo-
dnie i miesi¹ce. Teatr z wykorzystaniem lalek i oprawy
muzycznej na ¿ywo pokazuje tajemnicê wnêtrza cz³o-
wieka, typy charakterów oraz �wiat psychologicznych
relacji interpersonalnych.

Wyk³ad pn. Spectacu-
lum fidei (teatr wiary)
w Ko�ciele staro¿yt-
nym i wspó³czesnym
wyg³osi³ ks. dr Woj-
ciech £azewski, Rek-
tor Archidiecezjalnego
Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Bia³ym-
stoku. Zwróci³ on uwa-
gê na pogañski charak-
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ter widowiska, zwi¹zany ze znanymi z historii walkami
gladiatorów i igrzyskami, podczas których chrze�cijanie
byli rzucani lwom na po¿arcie. Prelegent wskaza³, i¿ by³y
to wydarzenia, które odcisnê³y wyra�ne piêtno na kul-
turze staro¿ytnej, poniewa¿ zmieni³y sposób postrzega-
nia przez �wiat nowo¿ytny i spektaklu, i wiary uto¿sa-
mianej z po�wiêceniem ¿ycia. Ks. dr £azewski zauwa¿y³
przy tym, ¿e wspó³czesny Ko�ció³ ¿ywi siê teatrem wia-
ry, wyp³ywaj¹cym z duchowej potrzeby cz³owieka spo-
tkania z Bogiem. Jest to teatr maj¹cy swoje urzeczywist-
nienie w Liturgii S³owa i Eucharystii, gdzie dochodzi
do spotkania wspólnoty wierz¹cych gromadz¹cych siê
wokó³ o³tarza na modlitwie.

Po wyk³adach zgromadzeni w auli go�cie mogli us³yszeæ
koncert muzyki powa¿nej: Serenadê na orkiestrê
smyczkow¹ C-dur op. 48 Piotra Czajkowskiego

w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina �Sinfonia Academica� pod dy-
rekcj¹ W³odzimierza Promiñskiego.

Inauguracja IV Festiwalu Nauki i Sztuki mia³a te¿ swój
wymiar towarzyski. O nauce, sztuce i nie tylko mo¿na
by³o bowiem podyskutowaæ przy lampce bia³ego i czer-
wonego wina oraz przy regionalnych przysmakach kuchni
staropolskiej. Szwedzki stó³ przygotowa³a firma �Lech�
dziêki sponsorowi � Bankowi Pekao S.A.

W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ sponsorom
za pomoc w przygotowaniu Inauguracji Festiwalu: Ban-
kowi Pekao S.A. oraz firmom: ASTWA, MPO, RODEX,
�Akademii Startu� Bia³ystok.

Dziêkujemy równie¿ patronom medialnym za promo-
cjê Festiwalu w bia³ostockich mediach: �Kurierowi Po-
rannemu�, �Radiu Bia³ystok� S.A., Telewizji Polskiej Od-
dzia³owi w Bia³ymstoku, Radiu �Akadera� oraz porta-
lom internetowym: www.bia³ystok.pl, www.wrotapodla-
sia.pl, www.bialystokonline.pl oraz wortalowi muzycz-
nemu www.kamerton.net.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy Festiwalu

Autor zdjêæ z inauguracji
A. Ludwiczak

Tegoroczna strona Festiwalu
by³a chwalona przez wiele osób,
które j¹ odwiedza³y. Jak Pan my-
�li, co siê na to z³o¿y³o? Co by³o
w niej najbardziej oryginalnego?

Bardzo mi mi³o z tego powodu.
Ogromnie cieszy fakt, ¿e strona
IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztu-
ki spotka³a siê z tak pozytywnym
i przychylnym przyjêciem przez Internautów. My�lê, ¿e uda³o mi siê
w niej po³¹czyæ aspekty zwi¹zane z dostêpno�ci¹, u¿yteczno�ci¹, funk-
cjonalno�ci¹ oraz odpowiedni¹ opraw¹ graficzn¹, do których d¹¿y
ka¿dy nowoczesny webmaster buduj¹cy swoj¹ witrynê WWW.
Uwa¿am, ¿e wykorzystanie nowoczesnych technologii, zgodno�æ ze
standardami sieciowymi, przejrzysty uk³ad i intuicyjna nawigacja oraz
³atwo�æ wyszukiwania imprez o zadanych kryteriach s¹ cechami, które
w znacznym stopniu przyczyni³y siê do przyjaznych opinii i popular-
no�ci strony. Dodajmy do tego oryginaln¹ grafikê nadaj¹c¹ odpo-
wiedni klimat oraz  charakter witryny.

Dlaczego Internet jest tak wa¿ny w promocji takich przed-
siêwziêæ?

Internet, od pewnego czasu dla wielu osób jest g³ównym �rodkiem
informacji. Z dnia na dzieñ staje siê coraz wiêkszym konkurentem
dla tradycyjnej poczty, radia, prasy czy telewizji. Dziêki mo¿liwo�ci
dostarczania informacji na ca³ym globie przez 24 godziny na dobê,
sta³ siê niezbêdnym �rodkiem promocji, bez którego ciê¿ko sobie
dzisiaj wyobraziæ jakiekolwiek przedsiêwziêcie. Informacje na plaka-
tach, komunikaty prasowe lub telewizyjne maj¹ bardzo ograniczony
zasiêg dzia³ania. Internet umo¿liwi³ promocjê IV Podlaskiego Festi-
walu Nauki i Sztuki nie tylko w �rodowisku lokalnym, ale równie¿
miêdzynarodowym. My�lê, ¿e Internet w bardzo du¿ym stopniu spe³-
nia swoj¹ rolê promocyjn¹. Osoby uczestnicz¹ce w imprezach tego-
rocznego Festiwalu w du¿ej mierze zdecydowa³y siê na przyj�cie

OD�WIE¯YÆ WIZERUNEK NAUKI
WYWIAD Z RAFA£EM RU£¥ Z POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ, WEBMASTEREM STRONY FESTIWALU

po odwiedzeniu strony WWW, a statystyki odwiedzin witryny mówi¹
same za siebie.

Czym siê Pan inspirowa³ tworz¹c tê stronê? Czy wzorowa³
siê Pan na stronach innych festiwali?

Moim zamierzeniem podczas tworzenia strony Festiwalu by³o to,
by przyci¹gnê³a m³odych odbiorców i aby ³¹czy³a w sobie cechy zwi¹-
zane z naszym regionem � st¹d dominuj¹cy kolor zielony, Politech-
nik¹ Bia³ostock¹, nauk¹ i sztuk¹, a jednocze�nie przemyca³a elemen-
ty nowatorskie i odbiegaj¹ce od klasycznych kanonów. Za pomoc¹
dynamicznych kolorów np. krzykliwej pomarañczy, oraz uk³adu strony,
przekaza³em w³asn¹ interpretacjê festiwalowej atmosfery. Chcia³em
przez to od�wie¿yæ wizerunek nauki, kojarzonej przez m³odzie¿
z czym� ma³o ciekawym i nudnym. Nie wzorowa³em siê na stronach
innych festiwali, ale przyznajê, ¿e przegl¹da³em je, aby zobaczyæ jak
podeszli do tego tematu inni twórcy, przekonaæ siê, co mi siê na nich
podoba, a czego mi brakuje.

Jak¹ ma Pan receptê na dobr¹ interesuj¹c¹ i ciekaw¹ stro-
nê w Internecie?

My�lê, ¿e nie ma gotowego przepisu na stworzenie dobrej i ciekawej
strony internetowej. Istniej¹ wytyczne, które wyznaczaj¹ pewien kie-
runek, którego nale¿y siê trzymaæ, aby strona by³a jak najbardziej
przyjazna dla u¿ytkowników. W tym wszystkim jednak najwa¿niejszy
jest pomys³, z którym w parze powinna i�æ wiedza oraz zapa³ do jej
stworzenia. Ka¿da strona WWW to nowe wyzwanie, w które nale-
¿y w³o¿yæ serce, umys³ i pierwiastek �tego czego��, co bêdzie czyni-
³o stronê niepowtarzaln¹, do której chêtnie siê powraca.
Je�li w przysz³ym roku równie¿ przypadnie mi zaszczyt stworzenia
strony, dla V ju¿ z kolei Festiwalu Nauki i Sztuki, to my�lê, ¿e bêdzie
to witryna jeszcze bardziej ciekawa i oryginalna, poniewa¿ ju¿ mam
w g³owie parê ciekawych pomys³ów na jej zrealizowanie.

Rozmowê przeprowadzi³a
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz



9

 ¯ycie Politechniki ! numer specjalny 2006
IV Podlaski Festiw

al Nauki i Sztuki
FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

W FOTOGRAFICZNYCH WSPOMNIENIACH

II Festiwal Nauki i Sztuki 2004

I Festiwal Nauki i Sztuki 2003

Serdecznie dziêkujemy Marcinowi ¯ukowskiemu z Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Rzecznikowi Prasowemu
Festiwalu w latach 2003, 2004, 2005 za pomoc w przygotowaniu pisma i skompletowaniu archiwalnych zdjêæ.
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Uczestnikami Festiwalu,  jak pokaza³y badania sonda¿owe
z 2005 roku, s¹ najczê�ciej uczniowie i studenci z Bia³egostoku.
S¹ to w g³ównej mierze m³odzi ludzie w wieku 16-19 lat, inte-
resuj¹cy siê kierunkami �cis³ymi: matematyk¹, ekonomi¹, fizyk¹
i informatyk¹, a tak¿e biologi¹, chemi¹, medycyn¹. Inn¹ grup¹
s¹ pracownicy umys³owi, kadra kierownicza i pracownicy na-
ukowi, a tak¿e emeryci i osoby bezrobotne.
Oferta Festiwalowa najlepiej odpowiada zainteresowaniom �ci-
s³ym i przyrodniczym, w nieco mniejszym stopniu � humani-
stycznym, twierdz¹ autorzy raportu z sonda¿u. Mówi¹ oni,
i¿ �w tandemie �nauka i sztuka� drugi z cz³onów jest zdecydo-
wanie s³abiej reprezentowany�.

Festiwal jest postrzegany przez uczestników jako impreza po-
trzebna, poniewa¿:
� umo¿liwia dotarcie do nowych informacji, poszerzenia wie-

dzy i pog³êbienia rozumienia otaczaj¹cego �wiata
� pomaga w indywidualnym rozwoju oraz w rozwoju w³a-

snych zainteresowañ
� popularyzuje osi¹gniêcia nauki i sztuki
� zachêca do dalszej edukacji, pozwala poznaæ przedmiot przy-

sz³ych studiów
� jest ciekaw¹ propozycj¹ kulturalno-edukacyjn¹.
S¹ to fragmenty wyników Raportu z sonda¿u �Uczestnictwo w III Podlaskim
Festiwalu Nauki i Sztuki, 17-25 wrze�nia 2005 r.� przygotowanego przez Fun-
dacjê Uniwersytetu w Bia³ymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, oprac.
Katarzyna Nizio³ek, Marcin ¯ukowski

FESTIWAL W OCZACH UCZESTNIKÓW
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Prof. Ewa Dubas-Urbanowicz
Koordynator Festiwalu z Uniwersytetu w Bia³ymstoku
o IV edycji Festiwalu:
Festiwal staje siê wizytówk¹ poszczególnych uczelni,
instytutów badawczych i ca³ej spo³eczno�ci akademickiej.
W przypadku UwB chodzi g³ównie o popularyzacjê idei
uczelni otwartej, bliskiej codziennym sprawom i proble-

mom mieszkañców. Mamy tak¿e nadziejê, i¿ dziêki corocz-
nym festiwalom, spo³eczno�æ akademicka Podlasia bêdzie
mia³a szansê na bli¿sze wzajemne poznanie, a w³adze mia-
sta doceni¹, czym dla rozwoju Bia³egostoku i regionu jest
silne �rodowisko akademickie�.

Uniwersytet w Bia³ymstoku w 2006 roku przygotowa³ naj-
wiêksz¹ ilo�æ imprez festiwalowych, ponad 80.

IMPREZY FESTIWALOWE

UNIWERSYTET W BIA£YMSTOKU

Badania pokazuj¹, ¿e wiêkszo�æ Polek i Polaków
nie lubi spotów reklamowych, jednak z drugiej strony
ludzie znaj¹ reklamy, a nawet o nich dyskutuj¹.
W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej
w latach 70. minionego stulecia, zaczêto zastanawiaæ
siê nad sensem i znaczeniem rozpowszechnianych
w przekazach reklamowych wizerunków p³ci. Kla-
syczn¹ pozycjê stanowi w tym wzglêdzie ksi¹¿ka
Ervinga Goffmana �Gender Advertisements�. Goffman
s¹dzi, i¿ reklamy, ilustruj¹c zachowania ludzi zaczerp-
niête z ¿ycia codziennego i powielaj¹c stereotypowe
koncepcje ról spo³ecznych, tworz¹ hiperrytualizacjê.
W Polsce obrazy kobieco�ci i mêsko�ci w reklamie
zaczêto analizowaæ w po³owie lat 90. Przed rokiem
1989 w naszym kraju praktycznie nie by³o rynku re-
klamowego; spoty zaczê³y masowo pojawiaæ siê
w polskich stacjach telewizyjnych na pocz¹tku minio-
nej dekady.

Analiza reklam emitowanych w telewizji prowadzi do wnio-
sku, ¿e zarówno kobiety, jak i mê¿czy�ni poddawani s¹
naciskowi dwóch sprzecznych koncepcji. Pierwsza z nich
pos³uguje siê stereotypami p³ci, podkre�la ró¿nice po-
miêdzy mê¿czyznami i kobietami, daje do zrozumienia,
i¿ istot¹ mêsko�ci jest realizowanie siê mê¿czyzny
w sferze publicznej, a sednem kobieco�ci jest dbanie
o w³asne cia³o i realizowanie siê w sferze domowej. Dru-
ga koncepcja rozprasza ró¿nicê p³ciow¹: akcentuje wiêk-
sze uczestnictwo mê¿czyzn w ¿yciu rodzinnym
(w opiece nad dzieckiem, obowi¹zkach domowych),
a kobiet w pracy zawodowej (np. pokazuje siê kobiety
na wysokich stanowiskach).
Typologia portretów kobiet w reklamie telewizyjnej
obejmuje takie wizerunki, jak: hedonistka, gospodyni
domowa, opiekunka dziecka, kobieta aktywna zawodo-
wo. Tworz¹c typologiê obrazów mê¿czyzn nale¿y wy-
mieniæ nastêpuj¹ce wzory zachowañ: profesjonalista,
kochanek, opiekun dziecka, mê¿czyzna w pracach do-
mowych.

Typologia wizerunków kobiet
Hedonistka
W reklamie telewizyjnej kobietê najczê�ciej pokazuje
siê jako hedonistkê. Mówi¹c o wizerunku hedonistki,
mam na my�li zarówno kobietê dbaj¹c¹ o swoj¹ urodê,
stosuj¹c¹ najró¿niejsze kosmetyki (np. Palette, Shauma,
Nivea Visage, L�oréal), jak równie¿ pos³uguj¹c¹ siê nowo-
czesnymi urz¹dzeniami (samochodami, telefonami ko-
mórkowymi), a tak¿e oddaj¹c¹ siê z rozkosz¹ jedzeniu �
bardzo czêsto s³odyczy. Podstawowym obszarem zain-
teresowania hedonistki jest jej cia³o. Od wieków kobie-
co�æ by³a kojarzona z piêknem. Reklama sugeruje wiêc,
i¿ kobieta poddaje siê najprzeró¿niejszym zabiegom
upiêkszaj¹cym z dwóch najwa¿niejszych powodów:
po pierwsze, czyni to w celu zdobycia mê¿czyzny,
po drugie, robi to z pobudek narcystycznych. W kultu-
rze wspó³czesnej cia³o piêkne, to przede wszystkim cia-
³o szczup³e i m³ode. Twórcy reklam chêtnie to wykorzy-
stuj¹, sugeruj¹c, ¿e mo¿na utrzymaæ m³odo�æ i zaprze-
czyæ procesom starzenia siê u¿ywaj¹c nowoczesnych
produktów. Ponadto w reklamie mamy do czynienia
ze zjawiskiem fragmentaryzacji cia³a. Cia³o jest, jak gdy-
by �rozk³adane� na czê�ci, w poszczególnych filmach re-
klamowych s¹ eksponowane (odpowiadaj¹ce danemu
produktowi) idealne fragmenty cia³a.

Gospodyni domowa
Gospodyni domowa przedstawiana w filmach reklamo-
wych wype³nia szereg obowi¹zków: przyrz¹dza posi³ki
domownikom, pierze ich ubrania, dba o mieszkanie
(np. Nutella, Nestle, Amica, Calgon, Persil). Reklamy suge-
ruj¹, ¿e obowi¹zki domowe to dziedzina kobieca,
co wi¹¿e siê ze stereotypowym postrzeganiem podzia-
³u ról: kobieta zajmuje siê domem, mê¿czyzna zarabia-
niem pieniêdzy. Ów tradycyjny model rodziny jest g³ê-
boko zakorzeniony w �wiadomo�ci wielu Polaków. Na-

WIZERUNKI KOBIET I MÊ¯CZYZN W REKLAMIE
dr Krzysztof Arcimowicz
Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii, UwB

Uniw
ersytet w

 Bia³ym
stoku
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le¿y wiêc zwróciæ uwagê na fakt, i¿ kobiety wykonuj¹ce
uci¹¿liwe i � przez wiele z nich � nielubiane obowi¹zki,
pokazywane s¹ w reklamówkach w taki sposób, jakby
wykonywanie tych czynno�ci nie sprawia³o im najmniej-
szego problemu, a wrêcz dostarcza³o przyjemno�ci.

Opiekunka dziecka
W polskim spo³eczeñstwie macierzyñstwo uwa¿a siê
za najlepszy sposób samorealizacji kobiet. W �wiado-
mo�ci wielu osób g³êboko zakorzeniony jest pogl¹d
o wrodzonej kobiecej potrzebie posiadania dziecka.
Ponadto s¹dzi siê, i¿ naturaln¹ powinno�ci¹ kobiety jest
sprawowanie opieki nad dzieckiem, dlatego reklamy
przedstawiaj¹ce matkê, czêsto skupiaj¹ siê na jej funkcji
opiekuñczej. Kobieta �wiadczy swojemu dziecku szereg
us³ug: podaje jedzenie, pierze brudne ubrania (np. Dano-
ne, Nutella, Vizir, Vanish). Dosyæ czêsto jest pokazywana
w trakcie sprawowania fizycznej opieki nad niemowlê-
ciem, kiedy na przyk³ad zmienia mu pieluchy. Warto przy
tym zauwa¿yæ, i¿ w filmach reklamowych emitowanych
w Polsce pomija siê rolê kobiety jako wychowawczyni,
kszta³tuj¹cej intelektualny rozwój dzieci.

Kobieta aktywna zawodowo
Coraz czê�ciej polskie reklamy telewizyjne przedstawiaj¹
te¿ kobiety pracuj¹ce zawodowo. Reklama próbuje
w ten sposób odzwierciedliæ zmieniaj¹c¹ siê rzeczywi-
sto�æ spo³eczn¹, bowiem od kilku dekad w �wiecie za-
chodnim coraz wiêksza liczba kobiet podejmuje pracê
zawodow¹. Kobiety w reklamie s¹ wiêc przedstawiciel-
kami ró¿nych zawodów, najczê�ciej pojawiaj¹ siê jako
pracownice banku, lekarki, dziennikarki, prezenterki te-
lewizyjne i sprzedawczynie. W naszym kraju, mimo ¿e
Polki s¹ lepiej wykszta³cone ni¿ Polacy, notujemy wiêk-
sze bezrobocie w�ród kobiet ni¿ w�ród mê¿czyzn, choæ
z drugiej strony � coraz wiêcej pañ zajmuje ekspono-
wane stanowiska i ten fakt zaczynaj¹ dostrzegaæ twórcy
reklam (np. PZU, Orlen).

Typologia wizerunków mê¿czyzn
Profesjonalista
W kulturze zachodniej sednem to¿samo�ci mêskiej jest
praca zawodowa. Wyobra¿enie mê¿czyzny jako profe-
sjonalisty znajduje wiêc swoje odzwierciedlenie w re-
klamie. Zazwyczaj mê¿czy�ni wystêpuj¹cy w roli profe-
sjonalisty s¹ w �rednim wieku, uosabiaj¹ niezawodno�æ,
rzetelno�æ, odwagê i inteligencjê. Mê¿czyzna, dziêki swo-
im cechom, wzbudza podziw kobiet i dzieci (np. Dekoral,
Compensa ̄ ycie). Co ciekawe, mê¿czyzna w reklamie jest
specjalist¹ równie¿ w dziedzinach, które powszechnie
uwa¿a siê za domenê kobiet: w gotowaniu, praniu, zmy-
waniu (np. Knorr, Amino, Pur Universal). Profesjonalista czê-
sto doradza kobietom, instruuj¹c i pouczaj¹c je jakiego
produktu maj¹ u¿yæ. Fakt, i¿ w reklamie telewizyjnej
mê¿czyzna o wiele czê�ciej ni¿ kobieta wystêpuje w roli
profesjonalisty, wi¹¿e siê ze stereotypami p³ci, kojarze-
niem mêsko�ci z racjonalno�ci¹ i precyzj¹, a kobieco�ci
z emocjonalno�ci¹. Nale¿y równie¿ podkre�liæ, ¿e w re-

klamach przedstawiaj¹cych profesjonalistów i ekspertów
narratorem jest z regu³y mê¿czyzna.

Kochanek
Diane Barthel twierdzi, ¿e reklama zwiêkszy³a zaintere-
sowanie mê¿czyzn swoim cia³em, bowiem mêskie cia³o
zosta³o �u¿yte� do reklamowania produktów firm ko-
smetycznych. W³a�nie w tego typu reklamach mê¿czy-
zna czêsto pojawia siê w roli kochanka. Kosmetyki
w niektórych mê¿czyznach mog¹ wzbudzaæ poczucie za-
gro¿enia ich to¿samo�ci, dlatego wiêkszo�æ reklam mê-
skich kosmetyków zawiera próbê neutralizacji obaw i nie-
pokojów panów przed ich u¿ywaniem. Czêsto w spotach
reklamowych mê¿czyznom towarzysz¹ atrakcyjne kobiety
(np. Str8, Nivea, Fructis). W wielu reklamach obserwujemy
te¿ triumf mê¿czyzny nad ¿ywio³ami przyrody (np. Old
Spice, Gillette). Inn¹ strategi¹ neutralizacji obaw mê¿czyzn
przed stosowaniem kosmetyków jest wykorzystywanie
w filmach reklamowych znanych sportowców lub akto-
rów. Spoty s¹ dobr¹ ilustracj¹ obserwowanego w kultu-
rze zachodniej zjawiska, zwi¹zanego z tym, ¿e piêkno
przestaje byæ jedn¹ z g³ównych p³aszczyzn podtrzymy-
wania ró¿nicy p³ciowej.

Opiekun dziecka
Rozpowszechnienie siê na Zachodzie partnerskiego
modelu rodziny, w którym ojciec przejmuje czê�æ zadañ
zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieckiem, znalaz³o odbicie
w reklamie telewizyjnej. Nowy wzór ojcostwa mo¿e byæ
szans¹ dla mê¿czyzn wra¿liwych, którzy chc¹ zerwaæ
z patriarchalnym wzorcem mêsko�ci i rodziny. Coraz
wiêcej reklam emitowanych przez polskie stacje telewi-
zyjne (np. Handlobank, Nivea Baby, Master Card, Deich-
mann) akcentuje blisko�æ emocjonaln¹, ale tak¿e pod-
kre�la kontakt fizyczny ojca i dziecka. W spotach tych
mê¿czy�ni przytulaj¹ dzieci, karmi¹ je, zmieniaj¹ im pie-
luchy. Reklamy tego typu prze³amuj¹ stereotyp p³ci, bo-
wiem w tradycyjnej koncepcji ról p³ciowych funkcja opie-
kuñcza przypisywana jest matce.

Mê¿czyzna w pracach domowych
Najczê�ciej reklamy prezentuj¹ce mê¿czyzn w pracach
domowych maj¹ charakter parodystyczny, sugeruj¹,
¿e s¹ to czynno�ci nie do�æ powa¿ne dla mê¿czyzn. Jed-
nak niektóre reklamy przedstawiaj¹ce mê¿czyznê w trak-
cie przyrz¹dzania posi³ku, zmywania czy sprz¹tania,
pozbawiono tego kontekstu (np. Telekomunikacja Polska,
Tefal, Dr Oetker). Spoty ukazuj¹ce mê¿czyzn wykonuj¹-
cych prace domowe stanowi¹ przyk³ady odej�cia od lan-
sowania w reklamie tradycyjnej mêskiej roli.

Reklamy a spo³eczna rzeczywisto�æ

Reklamy telewizyjne bêd¹ce zbiorami ³atwych do zapamiê-
tania, powtarzanych obrazów i sloganów mog¹ na trwa³e
i silnie wp³ywaæ na konsumenta, szczególnie na m³odych
ludzi. W wiêkszo�ci reklam relacje miêdzy mê¿czyzn¹
i kobiet¹ s¹ zgodne z tradycyjn¹ percepcj¹ miejsca przed-
stawicieli poszczególnych p³ci w ¿yciu rodzinnym i pu-
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blicznym: sfera domowa jest skorelowana z kobieco�ci¹,
natomiast w sferze publicznej realizuj¹ siê mê¿czy�ni.
Analiza filmów reklamowych pojawiaj¹cych siê w tele-
wizji polskiej prowadzi do wniosku, i¿ czêsto powielaj¹
one stereotypy p³ci, w wielu te¿ przypadkach stanowi¹
przejaskrawiony obraz rzeczywisto�ci.
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i w Sta-
nach Zjednoczonych pokazuj¹, ¿e portrety obu p³ci
ewoluowa³y na przestrzeni ostatnich kilku dekad w kie-
runku wiêkszego partnerstwa. Zmiany w sposobach
prezentowania kobieco�ci i mêsko�ci s¹ widoczne rów-
nie¿ w Polsce. Od 2000 roku w naszym kraju zaczê³o
pojawiaæ siê coraz wiêcej spotów prze³amuj¹cych ste-

reotyp mê¿czyzny, akcentuj¹cych funkcje opiekuñcze
i emocjonalne ojca, pokazuj¹cych mê¿czyzn partycypu-
j¹cych w pracach domowych. W latach 90. w olbrzymiej
wiêkszo�ci filmów reklamowych emitowanych w Pol-
sce, dzieæmi zajmowa³y siê matki, a pokazywanie ojca
w roli opiekuna ma³ego dziecka by³o czym� wyj¹tko-
wym. Wiêksza ró¿norodno�æ wzorów zachowañ mê¿-
czyzn w reklamie telewizyjnej, idzie te¿ w parze z ró¿ni-
cowaniem siê wizerunków kobiecych. Co prawda,
w spotach nadal jeszcze przewa¿aj¹ wizerunki kobiet
jako istot rodzinnych lub narcystycznych, zapatrzonych
w swoje cia³o, ale te¿ coraz czê�ciej kobiety prezentuje
siê w pracy zawodowej, tak¿e na wysokich stanowiskach.

Okre�lenia: rodzaj i gatunek filmowy zwi¹zane s¹ z jed-
nym ze sposobów klasyfikacji dzie³, z uwzglêdnieniem
sposobu produkcji dzie³a filmowego, z wykorzystaniem
schematów narracyjnych, technik i metod obrazowa-
nia oraz rozpoznawalnych typów wypowiedzi.

W krêgu filmoznawczej my�li europejskiej, tak¿e polskiej,
systematyzuje siê ca³o�æ dorobku kinematografii wed³ug
przejêtej z literaturoznawstwa koncepcji rodzajów i gatun-
ków. Natomiast amerykañska teoria filmu pos³uguje siê po-
dzia³em na kino gatunków (wypowiedzi filmowych silnie
skonwencjonalizowanych) i kino artystyczne (kino autor-
skie o niepowtarzalnym charakterze).

Z punktu widzenia przeciêtnego odbiorcy filmu najwa¿-
niejszy jest rodzaj fabularny, uto¿samiany z literackim ro-
dzajem epickim. W ramach tego rodzaju, istnieje szereg
gatunków filmowych, które wy³oni³y siê w trakcie rozwoju
kina i przemian zwi¹zanych z ewolucj¹ stylistyczn¹ i kom-
pozycyjn¹, a tak¿e z rozwojem technologii (film niemy, film
d�wiêkowy, czarnobia³y i barwny, panoramiczny, obraz elek-
troniczny etc.). Gatunek filmowy jest wiêc struktur¹ pod-
legaj¹c¹ nieustannym przemianom: jedne formy odchodz¹
w zapomnienie (jak na przyk³ad burleska czy feerie), inne
ulegaj¹ modyfikacjom, jeszcze inne natomiast powstaj¹ �
dotyczy to zw³aszcza gatunków telewizyjnych.

W�ród popularnych gatunków filmowych szczególnym
zainteresowaniem publiczno�ci ciesz¹ siê: western, hor-
ror, musical, krymina³, komedia oraz melodramat.

WESTERN
samotny je�dziec na Dzikim Zachodzie
Jest to jeden z najstarszych i najbardziej skonwencjonali-
zowanych gatunków filmowych. Pocz¹tki kszta³towania siê
tej konwencji gatunkowej siêgaj¹ pierwszych lat rozwoju
kina. Za pierwszy western uchodzi Napad na ekspres (1903)
Edwina S. Portera � czarnobia³a, krótkometra¿owa pro-
dukcja, w której ukszta³towa³ siê specyficzny dla westernu
typ bohatera. Jest nim z regu³y samotny je�dziec przyby-
waj¹cy do spo³eczno�ci ¿yj¹cej na pograniczu cywilizowa-
nego Wschodu i dzikiego Zachodu Ameryki. Bohater opo-
wiada siê po stronie dobra, pokonuj¹c w bezpo�redniej
walce z³o reprezentowane przez Indian, rewolwerowców
czy innych przestêpców. Podejmuje on samotn¹ walkê,
któr¹ z regu³y wygrywa, po czym � znowu samotnie �
odje¿d¿a tam, sk¹d przyby³.
Prze³om lat 30. i 40. przynosi prawdziw¹ falê wielkich we-
sternów, które otwieraj¹ z³oty wiek tego gatunku, trwaj¹-
cy do koñca lat 50. To w tym okresie pojawia siê równie¿
jeden z najs³ynniejszych westernów � Dyli¿ans (1939)
J. Forda, od którego rozpocz¹³ siê renesans westernów
klasy �A�. Pocz¹wszy od tego filmu, osoby podró¿uj¹ce
dyli¿ansem stanowi¹ galeriê typowych postaci gatunku,
po wielekroæ powielan¹ w kolejnych produkcjach.
Kolejne przemiany gatunkowe wy³oni³y specyficzne
odmiany: nadwestern, którego najbardziej reprezentatyw-
nym przedstawicielem by³o W samo po³udnie (1952) F. Zin-
nemana, antywestern z klasycznymi dzie³ami S. Peckinpa-
ha: Strza³y o zmierzchu (1962) oraz Dzika Banda (1969),
a tak¿e wspó³czesne wariacje gatunkowe obejmuj¹ce ta-
kie utwory, jak: Tañcz¹cy z wilkami (1990) K. Costnera, Bez
przebaczenia (1992) C. Eastwooda oraz Tajemnica Broke-
back Mountain (2005) A. Lee � film bêd¹cy propozycj¹
postmodernistycznej wersji gejowskiej.

RODZAJE I GATUNKI FILMOWE
dr Katarzyna Citko, mgr Tomasz Adamski
Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii, UwB

Fot. A. Meredyk



14

¯y
cie

 Po
lite

ch
nik

i !
 nu

me
r s

pe
cja

lny
 20

06
Un

iw
er

sy
te

t w
 B

ia
³y

m
st

ok
u

HORROR
wampiry, trupy, potwory
Horror jako gatunek ma swoje �ród³a w literaturze ro-
mantycznej, w powie�ciach gotyckich i w niemieckim eks-
presjonizmie filmowym. To w³a�nie na gruncie tego nurtu
wykrystalizowa³o siê zainteresowanie twórców filmowych
irracjonalizmem, zjawami nadprzyrodzonymi oraz �wiatem
ciemnych mocy. Sztandarowym dzie³em niemieckiego eks-
presjonizmu by³ Gabinet doktora Caligari (1919) R. Wiene�a,
w którym efekty niesamowito�ci i grozy uzyskano dziêki ca³-
kowicie sztucznym dekoracjom o charakterze ekspresjoni-
stycznym, kontrastom �wiat³a i cienia oraz przesadnej styli-
styce gry aktorskiej. Inne znane dzie³o ekspresjonizmu nie-
mieckiego to Nosferatu, symfonia grozy (1922) F. Murnaua �
klasyk bêd¹cy pierwowzorem kolejnych filmów o krwio¿er-
czym wampirze Draculi.
Zasadnicz¹ cech¹ horroru jest zderzenie rozumu z tym,
co nadprzyrodzone i niewyt³umaczalne oraz przejawy dzia-
³ania ciemnych mocy w ¿yciu codziennym. Horrory od-
wo³uj¹ siê wiêc do tego, co tkwi w ludzkiej nie�wiadomo-
�ci, co jest st³umione i ukryte, o czym pragnê³oby siê za-
pomnieæ, a co równocze�nie fascynuje i poci¹ga. Wyko-
rzystuj¹ tak¿e przyjemno�æ czerpan¹ z kontrolowanego,
bezpiecznego poczucia strachu.
Wyrazist¹ to¿samo�æ gatunkow¹ uzyska³ horror w latach
30., dziêki serii z potworami, tworzonej w amerykañskiej
wytwórni �Universal�: Dracula (1931) T. Browninga, Fran-
kenstein (1931) J. Whale�a czy Mumia (1933) K. Freunda.
W latach 70. wykrystalizowa³a siê swoista odmiana tzw.
horroru cielesnego (�gore�), którego najwybitniejszymi
przedstawicielami byli G. Romero � Noc ¿ywych trupów
(1968), T. Hooper � Teksañska masakra pi³¹ mechaniczn¹
(1974) oraz W. Craven � Wzgórza maj¹ oczy (1977). Zada-
niem filmów �gore� jest nie tyle straszenie widzów, co ra-
czej szokowanie i wzbudzanie w nich obrzydzenia, wywo³a-
nego dos³owno�ci¹ i pomys³owo�ci¹ scen zadawania tor-
tur i �mierci.
W czasach najnowszych, poczynaj¹c od lat 90., wa¿n¹ rolê
zaczyna odgrywaæ samo�wiadomo�æ gatunkowa. Powstaj¹
wiêc dzie³a prowadz¹ce intertekstualn¹ grê z widzem, takie
jak: Krzyk (1996) W. Cravena, Straszny film (2000) K. Wayan-
sa czy eXistenZ (1999) D. Cronenberga.

MUSICAL
film lekki, lecz zaanga¿owany
Musical filmowy przez szereg lat by³ jednym z najpopular-
niejszych gatunków kina d�wiêkowego. Jego narodziny
zwi¹zane s¹ z latami 1927-1933, kiedy to m³ody film d�wiê-
kowy dopiero siê kszta³towa³, poszukuj¹c nowych �rodków
wyrazu. Pierwszym przedstawicielem tego gatunku by³ �pie-
wak Jazzbandu (1927) A. Crosslanda.
Lata 1934-1937, to okres nazywany z³ot¹ er¹ musicalu.
W okresie tym gatunek stopniowo wypracowywa³ swo-
isty jêzyk, nast¹pi³a pe³na koordynacja muzyki, tañca
i piosenki. Szczególn¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê filmy
z Fredem Astair�em i Ginger Rogers. Kolejnym wybitnym
musicalem, który mo¿na uznaæ za punkt kulminacyjny
w rozwoju gatunku, by³a Deszczowa piosenka (1952)
G. Kelly�ego i S. Donena.
W latach 1960-1979 dotychczasowa formu³a gatunku ulega
wyczerpaniu � musical przesta³ byæ jedynie pogodn¹, bez-

trosk¹ komedi¹, a sta³ siê gatunkiem dramatycznym, zaan-
ga¿owanym politycznie, spo³ecznie i religijnie. To wtedy
pojawi³o siê West Side Story (1961) J. Robinsa i R. Wise�a �
film, który wprowadzi³ na ekran taniec nowoczesny i wspó³-
czesn¹ choreografiê. W drugiej po³owie lat 60. pojawi³a siê
rock-opera, której przyk-³adem jest Hair (1971) M. For-
mana oraz Jesus Christ Superstar (1973) N. Jewisona.
Nastêpnie popularno�æ zdoby³ musical-disco z Gor¹czk¹
sobotniej nocy (1977) J. Badhama i Grease (1978) R. Kleine-
ra, na czele.
Lata 80. i 90. uchodz¹ za okres schy³kowy w historii musi-
calu. Niemniej jednak pojawiaj¹ siê wspó³czesne wersje
musicali, takie jak: Moulin Rouge (2001) B. Luhrmana, Chica-
go (2002) R. Marschala czy Upiór w operze (2004) J. Schu-
machera.

KRYMINA£
przestêpcy i detektywi
Film kryminalny jest gatunkiem pogranicznym, nierzadko
zalicza siê do niego filmy sensacyjne, policyjne, s¹dowe,
gangsterskie, a tak¿e thrillery. Podstawowym tematem
poruszanym w fabule krymina³ów jest obecno�æ zagadko-
wego przestêpstwa b¹d� zbrodni, czyli zaburzenie porz¹dku
i równowagi spo³ecznej. Konieczno�æ przywrócenia ³adu
powoduje, ¿e akcja obejmuje �ledztwo prowadzone przez
detektywów lub policjantów, którego celem jest wykrycie
i schwytanie z³oczyñców.
Za pierwszy film tego gatunku zazwyczaj uznaje siê Histo-
riê zbrodni (1901) F. Zecca, jednak¿e istotn¹ rolê w jego
rozwoju mia³a twórczo�æ A. Hitchcocka: Szanta¿ (1929),
Okno na podwórze (1954), Zawrót g³owy (1958), Psychoza
(1960), Ptaki (1963). W latach 40. wykrystalizowa³a siê
odmiana gatunkowa krymina³u zwana �czarnym filmem�,
z pierwszoplanow¹ postaci¹ detektywa jako osoby kon-
trowersyjnej, a nie, jak dotychczas, jedynie �wietlanej.
Za najwybitniejsze filmy tego nurtu uwa¿a siê Soko³a mal-
tañskiego (1941) J. Hustona oraz Podwójne ubezpieczenie
(1944) B. Wildera. Natomiast w latach 60. zmieni³ siê tak-
¿e tradycyjny wizerunek przestêpcy � od czasu filmu Bon-
nie i Clyde (1967) A. Penna osoby wyjête spod prawa za-
czêto obdarzaæ pozytywnymi, a nawet wrêcz sympatycz-
nymi cechami charakteru.
Ostatnio coraz rzadziej spotyka siê klasyczny schemat fa-
bularny krymina³u. Jest on prze³amywany i dekonstruowa-
ny w rozmaitych thrillerach, takich na przyk³ad jak: Milcze-
nie owiec (1991) J. Demme�a, Seven (1995) D. Finchera
czy w filmach Q. Tarantino: W�ciek³e psy (1992), Pulp Fiction
(1994).

KOMEDIA
gatunek niski?
Komedia filmowa zawsze klasyfikowana by³a jako gatunek
niski, gdy¿ umiejêtno�æ wywo³ywania �miechu w kinie rzad-
ko bywa uto¿samiana ze sztuk¹. Komedia pojawi³a siê ju¿
w pocz¹tkach rozwoju kina i wykrystalizowa³a szereg pod-
odmian: farsê, slapstick, burleskê, komediê wyrafinowan¹,
komediodramat czy wspó³czesny gatunek telewizyjny:
sitcom.
Najwiêksza popularno�æ komedii przypad³a na okres kina
niemego, za� jej najwybitniejszymi przedstawicielami byli
Ch. Chaplin: Gor¹czka z³ota (1925), B. Keaton: Genera³
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(1927), H. Lloyd: Jeszcze wy¿ej (1923). Po wprowadzeniu
d�wiêku, szczególn¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê filmy braci
Marx: Noc w operze (1935), Kacza Zupa (1933).
Komedia, jako specyficzny gatunek filmowy, w³a�ciwie dzi-
siaj nie istnieje. Zast¹pi³y j¹ liczne hybrydy gatunkowe,
w których konwencje komediowe mieszane s¹ z drama-
tem, filmem kryminalnym, horrorem etc.
Widz od komedii filmowej zazwyczaj nie oczekuje poja-
wienia siê nowych regu³ gatunkowych. Pragnie natomiast
ich inteligentnego spe³nienia.

MELODRAMAT
zakochani z przeszkodami
Jest to gatunek o �ci�le skodyfikowanych regu³ach i kon-
wencjach. W swej podstawowej formule opowiada o mi³o-
�ci dwojga ludzi przeciwnej p³ci, którzy zakochuj¹ siê
w sobie zazwyczaj od pierwszego wejrzenia, ale na drodze
do szczê�cia staj¹ im jakie� nieoczekiwane przeszkody. Cza-
sami udaje siê im je pokonaæ i pozostaæ ze sob¹ na wieki,
czê�ciej jednak musz¹ siê rozstaæ, a niekiedy nawet roz-
dziela ich �mieræ.
Za pierwszy melodramat uchodzi Romans mi³osny (1904)
L. Nongueta i L. Heilbronna, za� pierwszym mistrzem
gatunku by³ D.W. Griffith, twórca Z³amanej lilii (1919),
Mêczennicy mi³o�ci (1920) i Bia³ej ró¿y (1923).
Melodramat wykszta³ci³ szereg odmian tematycznych,
z których najwa¿niejsze s¹: melodramat egzotyczny (Szejk,
1921 G. Melforda; Casablanca, 1942, M. Curtisa), romanse
w³adców (Królowa Krystyna, 1934, R. Mamouliana), opowie�ci
o kobiecie upad³ej (Dama Kameliowa, 1936, G. Cukora),
melodramat rodzinny (Pisane na wietrze, 1956, D. Sirka),
melodramat macierzyñski (Stella Dallas, 1937, K. Vidora;
Wysokie obcasy, 1991, P. Almodóvara), melodramat ojcow-
ski (Sprawa Kramerów, 1979, R. Bentona), wreszcie melo-
dramat gejowski, który � z powodu cenzury obyczajowej �
rozpowszechniony zosta³ dopiero w ostatnich latach (Prawo
po¿¹dania, 1986, P. Almodóvara).

Filmowe pastisze i parodie
W ostatnich latach obserwuje siê, i¿ sytuacja kina gatun-
kowego uleg³a pewnej zmianie, której symptomem jest

swoista samo�wiadomo�æ i autorefleksyjno�æ tekstu fil-
mowego. Nie polega ona na wykorzystaniu przez twór-
ców istniej¹cych ju¿ schematów narracyjnych, lecz zasto-
sowaniu ich w konwencji pastiszu. Obejmuje ona tak¿e
przytaczanie (cytowanie) lub przeciwstawianie sobie kon-
wencji gatunkowych w celu stworzenia nowej sytuacji
odbiorczej. Widz zmuszony zostaje do uruchomienia oso-
bistych procedur interpretacyjnych, które pozwalaj¹ mu
na zrozumienie tekstu na innej, metagatunkowej p³aszczy�-
nie. Mo¿na tu mówiæ o filmach, które korzystaj¹ z trady-
cyjnych wzorców gatunkowych w celu wywo³ania uczucia
nostalgii, demitologizacji konkretnego gatunku czy wresz-
cie sparodiowania jego konwencji.

CIEKAWOSTKI FILMOWE

Czy wiesz, ¿e ...
" Jedna z gwiazd musicalu, Mae West, potrafi³a niewinnie spytaæ partnera w tañcu:

�Przepraszam, czy ty masz pistolet w kieszeni, czy ja ci siê po prostu tak podo-
bam?�

" W trakcie swego rozwoju, w krajach europejskich western wykszta³ci³ szereg
ciekawych odmian podgatunkowych zwi¹zanych z realizacj¹ filmów o Dzikim
Zachodzie. Przyk³adem tego s¹ spaghetti westerny realizowane we W³oszech
czy ersatz-westerny produkowane w Niemczech. Interesuj¹c¹ odmian¹ westernu
jest tak¿e �western geriatryczny� (okre�lenie A. Ko³odyñskiego), którego bohate-
rowie maj¹ k³opoty z dosiadaniem koni, nosz¹ kalesony chroni¹ce ich od zimna
i têskni¹ za �mierci¹ jako wybawieniem z perypetii, w których siê znale�li.

" Buster Keaton, s³ynny komik amerykañski, mia³ podpisan¹ umowê z wytwór-
ni¹ filmow¹, która zabrania³a mu u�miechaæ siê zarówno na planie filmowym,
jak i w ¿yciu prywatnym, st¹d uzyska³ on przydomek: �Cz³owiek z kamienn¹
twarz¹�.

" Szczególn¹ popularno�æ krwawa odmiana horroru �gore� zyska³a sobie we W³o-
szech, gdzie uprawiaj¹ j¹ ca³e pokolenia re¿yserów, na przyk³ad Umberto Lenzi
i Ruggero Deodato. Natomiast najwiêcej horrorów � 189 wyprodukowano w 1972
roku, w tym 83 w Ameryce.

" Do kropel wody imituj¹cych deszcz w musicalu Deszczowa piosenka (1952) doda-
no mleka, po to, aby by³y one bardziej widoczne.

" Czêsto powtarzana jest anegdota, ¿e Michael Curtiz krêci³ s³ynny melodramat
Casablanca (1942) na podstawie niekompletnego scenariusza i bez pomys³u
na zakoñczenie. W rzeczywisto�ci istnia³ szczegó³owy scenopis, za� re¿yser uda-
wa³ przed ekip¹, ¿e nie zna zakoñczenia, aby aktorzy graj¹cy g³ówne role
do koñca byli niepewni losów kreowanych przez siebie bohaterów. Jedynie Hum-
phrey Bogart, jako gwiazda filmowa maj¹ca zapisane w kontrakcie prawo
do akceptacji scenariusza, zna³ ostateczne rozwi¹zanie perypetii filmowych.

W dzisiejszym �wiecie zewsz¹d s³ychaæ g³osy piêtnu-
j¹ce powszechn¹ komercjalizacjê wszystkiego. Mówi
siê o spo³eczeñstwie konsumpcyjnym, konsumpcyjnym
stylu ¿ycia, spo³eczeñstwie dobrobytu, ale i o spo³e-
czeñstwie nadmiaru. Powszechnie uznaje siê, ¿e zja-
wisko to jest czym� negatywnym, a w ka¿dym bada-
niu opinii spo³ecznej Polacy niezmiennie deklaruj¹,
¿e rodzina i mi³o�æ s¹ wa¿niejsze ni¿ praca, kariera
czy pieni¹dze (bo te wprost prowadz¹ do wzmo¿onej
konsumpcji). Zatem, jak to mo¿liwe, ¿e ilo�æ kupowa-
nych w Polsce towarów nieustannie ro�nie, a i okazji
do zakupów jest te¿ coraz wiêcej (ot, choæby wrêcza-
nie prezentów nie tylko w Bo¿e Narodzenie, ale i Mi-

ko³ajki czy Walentynki)? Jednocze�nie niemal ka¿da
osoba pytana o dochody (niezale¿nie od ich wysoko-
�ci) twierdzi, ¿e mog³yby one choæ trochê wzrosn¹æ.

Zjawisko rosn¹cej konsumpcji najczê�ciej ³¹czone jest
ze zmianami w technologii, mechanizmami ekonomicz-
nymi lub coraz wiêksz¹ rol¹ miêdzynarodowych firm,
których dzia³ania nastawione s¹ na takie sterowanie
klientem, aby zwiêkszaæ w³asne zyski. Wydaje siê jednak,
¿e wszystkie te ujêcia s¹ niepe³ne, a istota problemu
zdaje siê im umykaæ.

KUPUJÊ, WIÊC JESTEM
mgr Jakub J. Macewicz
Instytut Socjologii, UwB
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Rubin kontra plazma �
nowe technologie i nowe potrzeby
Usi¹d� wygodnie na kanapie przed swoim 32-calowym
telewizorem pod³¹czonym do zestawu kina domowego,
w³¹cz swój ulubiony film i wyobra� sobie, ¿e musisz
ten sam film ogl¹daæ na starym, poczciwym �Rubinie�
dziêki pod³¹czonemu do niego magnetowidowi. Trudne,
prawda? A teraz odwróæmy sytuacjê: wyobra� sobie,
¿e cofasz siê o 15 lat. Jest rok 1991, trwa pierwsza woj-
na w Zatoce Perskiej, niedawno, zaraz przed Bo¿ym
Narodzeniem, kupi³e� du¿y 25-calowy telewizor i trój-
g³owicowy (!) japoñski magnetowid. Ogl¹dasz w³a�nie
film z kasety, któr¹ kupi³e� na rynku na ulicy Bema
(to �dopiero trzecia kopia, czasami tylko znikaj¹ kolory�).
Oprócz Ciebie, w pokoju s¹ jeszcze Twoje dzieci oraz
kilkoro ich kolegów i kole¿anek z podwórka i s¹siedzi
z do³u. To pierwszy magnetowid na klatce! A tu nagle �
pukanie do drzwi (i to w takim momencie!). Okazuje
siê, ¿e to ankieter, który chce zadaæ parê pytañ na temat
nowoczesnych urz¹dzeñ u¿ywanych w domu, miêdzy
innymi magnetowidów. Na pytanie: �Gdyby móg³by Pan/
Pani zmieniæ co� w sposobie odtwarzania filmów ogl¹-
danych na domowych odbiornikach telewizyjnych, to co
by to by³o?�, bez namys³u odpowiadasz: �Jestem zupe³-
nie niezadowolony z mojego magnetowidu. Chcia³bym
mieæ p³aski, aluminiowy odtwarzacz DVD z mo¿liwo�-
ci¹ nagrywania obrazów oraz odtwarzania plików mp3
z piêciog³o�nikowym systemem audio (plus subwoofer)
oraz minimum 32-calowy telewizor panoramiczny.
A najlepiej to plazmê�. Czy odpowied� by³aby w³a�nie
taka? Z pewno�ci¹ nie.
Dlaczego dzi� z magnetowidu byliby�my niezadowole-
ni? Z tego prostego powodu, ¿e dzi� istnieje DVD. Naj-
prostsz¹ odpowiedzi¹ na pytanie o powód pojawiania
siê coraz wiêkszej ilo�ci lepszych, nowszych, bardziej
estetycznych, mniejszych, wiêkszych, l¿ejszych, tañszych,
prostszych, bardziej wyszukanych, lepiej zapakowanych
(tê listê mo¿na by ci¹gn¹æ w nieskoñczono�æ) produk-
tów, s¹ zmiany w technologii i odkrycia nauki. Gdyby
jednak o to samo spytaæ producentów, z pewno�ci¹ us³y-
szeliby�my, ¿e zmiany te s¹ wynikiem d¹¿eñ do lepszego
zaspokajania potrzeb klientów. A jednak dobrej klasy
magnetowid 15 lat temu by³ urz¹dzeniem na wskro�
nowoczesnym i wówczas spytani o to, czy jeste�my za-
dowoleni z naszego japoñskiego magnetowidu oraz no-
wego, du¿ego telewizora, z pewno�ci¹ odpowiedzieliby-
�my �tak�. Ponadto w wielu przypadkach, zmiany w pro-
duktach, a zatem powiêkszenie liczby mo¿liwych wybo-
rów, wcale nie s¹ zwi¹zane ze zmianami technologii.
Czêsto wystarczy zmiana opakowania, estetyki lub uwy-
puklenie cechy, która bêdzie odró¿niaæ ten produkt od
wielu innych. Mimo, ¿e oczywiste wydaje siê, ¿e rozwój
technologiczny sprzyja rosn¹cej skali konsumpcji, spro-
wadzenie tego zjawiska do problemu technologii, nie daje
wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Zmiany technologiczne nie za-
chodz¹ same z siebie. S¹ natomiast powodem czyich� ukie-
runkowanych na rozwój technologii dzia³añ. Gdy wsku-
tek tych dzia³añ pojawia siê na przyk³ad nowe urz¹dzenie,
mo¿e te¿ pojawiæ siê czyja� potrzeba posiadania go.

Wielka Siostra �
sterowanie konsumentem?
Jest te¿ i inne, kto wie czy nie bardziej popularne, wyt³u-
maczenie zjawiska rosn¹cej konsumpcji: skoro Kowalski
sprzed 15 lat sam nie wpad³by na pomys³, ¿e magneto-
wid mu ju¿ nie wystarczy i potrzebuje DVD (a go³ym
okiem widaæ, ¿e sprzeda¿ tego produktu nieustannie
ros³a), to znaczy, ¿e kto� mu ten pomys³ podsun¹³.
Jednym s³owem: kto� nim steruje. Ten �kto��, w my�l
wyk³adanej w³a�nie teorii, jest bardzo ³atwy do wskaza-
nia: Konsument jest bezwolnym trybikiem w rêkach
Korporacji. Jej jedynym celem jest zwiêkszenie swoich
zysków. Owo okre�lenie, z w³a�ciwym sobie negatyw-
nym zabarwieniem, ostatnio sta³o siê nies³ychanie po-
pularne. Korporacja, która jest wszechobecna, przybie-
ra ró¿ne formy i nazwy. Steruje nami, u¿ywaj¹c wszech-
potê¿nych mechanizmów reklamy i psychologicznych
sztuczek, czyni¹c z nas puste i nieautentyczne automaty
s³u¿¹ce konsumpcji. Nasze pragnienia i potrzeby s¹ fa³-
szywe i powierzchowne, bo tworzone przez Korpora-
cjê. Czegokolwiek ona nie wyprodukuje, nie�wiadome
niczego masy to wch³on¹. A tylko niektórzy s¹ wystar-
czaj¹co sprytni, by siê jej oprzeæ.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e w wielu przypadkach korpo-
racje rzeczywi�cie nami steruj¹, a zwiêkszenie nak³adów
na reklamê jest warunkiem zwiêkszenia zysków. Ujêcie
to jest jednak niepe³ne. Po pierwsze, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e wzrost wydatków na reklamê jest warunkiem,
ale nigdy gwarantem sukcesu. Jak bowiem wyt³umaczyæ
fakt, ¿e pomimo tego, i¿ rzeczywi�cie piosenkarka Brit-
ney Spears jest od pocz¹tku do koñca zaprojektowa-
nym produktem, który cieszy siê powodzeniem, to ist-
nieje wiele przyk³adów �wiadcz¹cych o tym, ¿e pomimo
zainwestowanych pieniêdzy, co� po prostu sprzedaje siê
s³abo b¹d� wcale? Dlaczego korporacje ponosz¹ pora¿-
ki, a ich sukces (nawet wielki) nie jest nigdy zagwaranto-
wany na przysz³o�æ? I tu pojawia siê drugi problem:
skoro potrzeby s¹ wytwarzane i fa³szywe, dlaczego
nie mo¿na ich uszyæ na miarê korporacji? Wtedy wy-
starczy³oby jedynie produkowaæ potrzeby i dok³adnie
te produkty, które by je zaspokaja³y. Czy Mandaryna jest
taka, jak¹ przemys³ medialny chce, aby by³a, czy te¿ jest
taka, jakiej chc¹ jej klienci? A je¿eli jest taka, jak¹ chcieli-
by widzieæ klienci, to gdzie tu manipulacja? Czy w takim
razie potrzeby s¹ wytwarzane, czy te¿ nie? i jak spraw-
dziæ, które z nich s¹ fa³szywe? Jakiego u¿yæ klucza? Prze-
cie¿ nikt nie wmówi nam, ¿e bez odtwarzacza DVD siê
nie obejdziemy, a mimo to pragniemy go mieæ. Sk¹d wzi¹æ
miarê do okre�lania ludzkich potrzeb konsumpcyjnych?
A nawet gdyby�my j¹ znale�li, czy mamy prawo narzu-
caæ j¹ innym?

Matrix � ob³êdny wymiar konsumpcji
Wszystkie powy¿sze próby wyt³umaczenia fenomenu
konsumpcji i �wiata, w którym ¿yjemy ponosz¹ fiasko,
bo sprowadzaj¹ je do niew³a�ciwego wymiaru (techno-
logii, ekonomii lub kreowania potrzeb), b¹d� próbuj¹ je
uj¹æ jako zjawisko przez kogo� sterowane. Tymczasem,
jak zauwa¿a francuski filozof i socjolog Jean Baudrillard,
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problemu konsumpcji nie da siê wyja�niæ po prostu przez
pryzmat zaspokajania coraz to nowych materialnych
potrzeb, ani przez analizowanie problemu dostatku czy
bogactwa, ani te¿ w perspektywie pojawiania siê nowych
i zaniku starych technologii, ani te¿ z punktu widzenia
mechanizmów czysto ekonomicznych. Dlaczego? Prze-
cie¿ ka¿dy wie, ¿e samochód kupuje siê po to, by nim
je�dziæ. Jednocze�nie oczywistym jest, ¿e ka¿dy z nas
kupuje samochód taki, który nie tylko je�dzi, ale i zaspo-
kaja nasze inne specyficzne potrzeby (np. przyk³ad auto
dostawcze, rodzinne, miejskie etc.). Wydawa³oby siê rów-
nie¿, ¿e nie nabywamy tego, na co nas nie staæ. Ale czy
rzeczywi�cie? Czy dowodzi tego ca³y system kredytów,
zakupów na raty, kart kredytowych, po¿yczek w koncie?
Gdzie wiêc tu ekonomiczna racjonalno�æ? Poza tym,
w ka¿dym segmencie rynku motoryzacyjnego jest co naj-
mniej kilka podobnych aut w niemal identycznej cenie,
które ró¿ni¹ siê czêsto trudnymi do zrozumienia dla zwy-
k³ego �miertelnika niuansami. Nawet je�li skrzynia bie-
gów w moim samochodzie dzia³a w specyficzny sposób,
to i tak na co dzieñ nie zauwa¿am tego, bo nie korzy-
stam z innych. Co zatem mo¿e zdecydowaæ o zakupie?
Wygl¹d, �charakter�, styl? Zapewne! Pozostaje tylko
pytanie: jaki jest zwi¹zek miêdzy tymi cechami a zaspo-
kajaniem potrzeby transportu przez samochód? ̄ aden.
Jednak¿e da siê to wyja�niæ inaczej. Te niewymierne
cechy produktu pozwalaj¹ mi byæ tym, kim jestem: osob¹
o okre�lonych gustach, upodobaniach i pozycji spo³ecz-
nej. Albo kim�, kim chcia³bym byæ (na przyk³ad kim�
powa¿anym). Nasze wybory maj¹ zatem znaczenie i to
w podwójnym sensie: s¹ istotne, �praktyczne�, ale i co�
mówi¹ o nas samych. I to w³a�nie, zdaniem Baudrillarda,
napêdza konsumpcjê.  W jej naturze le¿y nieustanne
rekonstruowanie przekazu, który tworzymy, dokonuj¹c
naszych konsumpcyjnych wyborów. Kiedy wybieram
�Jeepa Grand Cheerokee� zamiast �Mercedesa�, nie ku-

pujê po prostu drogiego samochodu, ale równie¿ samo-
chód, który w odbiorze moim i, s¹dzê, innych ludzi jed-
noznacznie siê z czym� kojarzy.
Pu³apka polega jednak na tym, ¿e istot¹ bycia tym, kim
wierzê, ¿e jestem, jest korzystanie z oferowanej mi przez
rynek wolno�ci. A ta mo¿e siê tylko zrealizowaæ w akcie
konsumpcji � wolnego wyboru takiego, a nie innego pro-
duktu. Jednak w momencie, gdy tego dokonujê, odrzu-
cam wszystkie inne mo¿liwo�ci, które przede mn¹ sta³y
i zaczyna mi czego� brakowaæ. Je¿d¿ê tylko tym samo-
chodem, bo w ramach mojej niezale¿nej decyzji pozba-
wi³em siê mo¿liwo�ci posiadania wszystkich innych.
Aby z tej pu³apki wyj�æ, pozostaje mi tylko jedno: doko-
nanie ponownego zakupu. Ma wiêc racjê polski socjolog
Zygmunt Bauman, który pisze: �Pêd do konsumpcji, jak
pêd do wolno�ci w ogóle, unicestwia mo¿liwo�æ w³asnego
usatysfakcjonowania. Potrzeba wiêc wolno�ci zawsze wiêcej
ni¿ siê jej ma�. Nasze wybory, choæ dokonywane jako
akty wolno�ci, maj¹ te¿ to do siebie, ¿e jednocze�nie s¹
�ród³em niezadowolenia i zniewolenia (nie posiadam
bowiem wszystkich innych samochodów, które poten-
cjalnie mog³em kupiæ).
A potrzeby? Powstaj¹ dlatego, ¿e pojawi³o siê co�,
co mo¿e je zaspokoiæ, a nie dlatego, ¿e zosta³y nam wpo-
jone. Tworzymy je sami. Dowodem na to jest �paradoks
Rubina i plazmy�. Tymczasem i korporacje s¹ w pu³apce,
bo tworzone przez nie przedmioty staj¹ siê produktami
dopiero wtedy, gdy kto� chce je kupiæ. Podobnie i my
nie mo¿emy staæ siê konsumentami, je¿eli nie dokona-
my zakupu. Rynek nie istnieje wiêc bez nas, a i my dziêki
niemu jeste�my tym, kim wierzymy, ¿e jeste�my i chcemy
byæ. To stawia firmy w sytuacji, kiedy musz¹ nam dostar-
czaæ obiektów, które mogliby�my zechcieæ posiadaæ, a my
skazani jeste�my na wiecznie niezaspokojenie, które wy-
nika z faktu, ¿e czê�ci z nich w³a�nie nie posiadamy.

Tekst pierwotnie ukaza³ siê w �Kurierze Porannym�
pod tytu³em �Ob³êdne ko³o konsumpcji�.

POLITECHNIKA BIA£OSTOCKA

Mikroskop Elektronowy Skaningowy (SEM)
to mikroskop, w którym nad próbk¹ przesuwa siê son-
da skanuj¹ca omiataj¹ca wybrany prostok¹tny obszar po-
wierzchni ruchem skanuj¹cym, linia po linii. Elektrony
wi¹zki, wnikaj¹ce w próbkê na niewielk¹ g³êboko�æ, czê�-
ciowo z powrotem z niej wychodz¹, ulegaj¹c tzw. wstecz-
nemu rozproszeniu. Wiêkszo�æ z nich pozostaje jednak
w próbce, trac¹c energiê w ró¿nego rodzaju oddzia³y-
waniach, czemu towarzyszy emisja elektronów wtórnych,
elektronów Augera, promieni rentgenowskich oraz in-
nych rodzajów promieniowania.

MIKROSKOP SKANINGOWY
mgr in¿. Tomasz Kozio³kiewicz
Wydzia³ Mechaniczny, PB

Mikroskop elektronowy skaningowy (SEM)
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Mikroskop skaningowy na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Bia³ostockiej wykorzystywany jest przede wszyst-
kim do prac naukowych (grantów, prac habilitacyjnych,
doktorskich, dyplomowych przeprowadzanych na PB oraz
prac zleconych przez Akademiê Medyczn¹, szczególnie
Centrum Stomatologii). U¿ywa siê go tak¿ew przedsiê-
wziêciach przy wspó³pracy z przemys³em, w realizacji prac
doktoranckich z UwB (zw³aszcza Instytutu Chemii)
i zajêæ dydaktycznych. Jest to urz¹dzenie, przy pomocy
którego powsta³o wiele cennych badañ naukowych
(m.in. opracowanie nowego materia³u implantacyjnego
na bazie proszków Co-Cr-Mo) oraz pos³u¿y³o licznym
pracom z dziedziny tribologii i materia³oznawstwa, udo-
kumentowanym w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Obraz ogl¹dany w SEM nie jest obrazem rzeczywis-
tym. To, co widzimy na ekranie monitora komputerowe-
go jest obrazem wirtualnym skonstruowanym na bazie
sygna³ów emitowanych przez próbkê. Sygna³ wyj�ciowy
jest wiêc seri¹ danych analogowych, które s¹ przetwa-
rzane na seriê warto�ci liczbowych, z których tworzo-
ny jest obraz cyfrowy.

Powiêkszenie SEM jest prostym stosunkiem wielko-
�ci ekranu monitora obrazowego do wielko�ci skano-
wanego obszaru i mo¿na je zmieniaæ w szerokich grani-
cach. Rozdzielczo�æ najlepszych SEM siêga obecnie 1nm,
a powiêkszenia dochodz¹ do kilkuset tysiêcy razy. SEM
odznaczaj¹ siê bardzo du¿¹ g³êbi¹ ostro�ci, dziêki cze-
mu stosuje siê je do badania preparatów o nierównej
powierzchni (np. prze³omów materia³ów konstrukcyj-
nych, ca³ych mikroorganizmów, papieru, tkanin itp.).
W ostatnim trzydziestoleciu SEM znalaz³ zastosowanie
w niemal¿e wszystkich dziedzinach nauki i techniki, wszê-
dzie tam, gdzie s¹ potrzebne informacje o morfologii po-
wierzchni oraz sk³adzie chemicznym w mikroobszarach.

Wydzia³ Mechaniczny PB posiada mikroskop fir-
my Hitachi S-3000N, produkcji japoñskiej, o rozdziel-
czo�ci 3,5nm. Mikroskop ten ma wszechstronn¹ konfi-
guracjê, daj¹c¹ szeroki zakres mo¿liwo�ci (np. umo¿li-
wia obserwacjê wszelkich preparatów bez ich specjal-
nego przygotowania, umo¿liwia pracê w niskiej pró¿ni,
ogl¹danie zamro¿onych preparatów biologicznych oraz
jako�ciowy i ilo�ciowy sk³ad chemiczny w mikroobsza-
rze za pomoc¹ przystawki rentgenowskiej EDS).
Jest to unikalne, jedyne takie na Podlasiu urz¹dzenie,
przydatne szczególnie do celów badawczych i prac na-
ukowych. W Polsce w posiadaniu tego typu urz¹dzeñ
s¹ jedynie wiêksze placówki naukowe i instytuty badaw-
cze, ze wzglêdu na wysoki koszt zakupu mikroskopu
(co wynosi ok. 300 tys. z³-1 mln z³) oraz jego utrzymania
(energia, katody, serwis, ciek³y azot itp.). Nale¿y te¿ do-
daæ, i¿ do pracy na tym mikroskopie mog¹ przyst¹piæ
jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obs³ugi.

Stolik wymro¿eniowy z broku³¹

Obraz broku³y utworzony przy pomocy mikroskopu skaningowego

W dniu 12 maja 2006 roku  zorganizowane zosta³o
otwarte spotkanie z pracownikami Katedry Architek-
tury Wnêtrz. Katedrê reprezentowa³o piêæ osób: dr
in¿. arch. Ma³gorzata Bartnicka, dr arch. wnêtrz Jani-
na Jezierska, dr arch. wnêtrz Zygmunt K³odecki, dr
arch. wnêtrz Tatiana Misijuk oraz mgr in¿. arch. Iza-
bella Ullman.

Spotkanie zapocz¹tkowa³ wyk³ad �Prze³amaæ stereoty-
py � nowe spojrzenie na mieszkanie�, który wyg³osi³a
adiunkt Ma³gorzata Bartnicka. Wyk³ad, wsparty prezen-

PRZE£AMAÆ STEREOTYPY �
NOWE SPOJRZENIE NA MIESZKANIE
dr in¿. arch. Ma³gorzata Bartnicka
Wydzia³ Architektury, PB

tacj¹ slajdów, porusza³ kilka istotnych tendencji wspó³-
cze�nie obserwowanych w projektowaniu wnêtrz miesz-
kalnych na �wiecie. Krótki historyczny wstêp ukazywa³
przemiany i rozwój wnêtrz dowodz¹c, i¿ zmiany te wy-
nikaj¹ ze sposobu ¿ycia domowników, a tak¿e z osi¹-
gniêæ techniki. W dalszej czê�ci wypowiedzi próbowano
odpowiedzieæ na pytanie: w jaki sposób obecne wnê-
trza mieszkañ mog¹ odzwierciedlaæ dzisiejszy styl ¿ycia
ludzi?
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Wspó³czesne mieszkanie �
wnêtrze otwarte
Jedn¹ z podstawowych tendencji projektowych w no-
woczesnych wnêtrzach jest porzucanie konwencjonal-
nego podzia³u funkcjonalnego mieszkania na przedpo-
kój, kuchniê, salon i jadalniê. Wnêtrza staj¹ siê elastycz-
ne, mobilne i wielofunkcyjne. W mieszkaniach pojawiaj¹
siê strefy: spotkañ z przyjació³mi, rodzin¹, miejsca do pra-
cy, odpoczynku, które realizowane s¹ w tym samym jed-
noprzestrzennym wnêtrzu. Nawet tak dotychczas intym-
ne obszary jak sypialnie i ³azienki, coraz czê�ciej �wch³a-
nianie� s¹ do przestrzeni ogólnej poprzez zastosowanie
pó³prze�roczystych lub ruchomych przegród.
W tym miejscu zaznacza siê problem pierwszego ste-
reotypu � szablonu my�lowego, dotychczas niezwykle
no�nego, mówi¹cego o tym, i¿ w mieszkaniu powinno
siê szczelnie zamykaæ poszczególne pomieszczenia. Jed-
nocze�nie nale¿y podkre�liæ, i¿ wnêtrze winno dopaso-
wywaæ siê do potrzeb, upodobañ, a tak¿e uwarunko-
wañ psychicznych jego u¿ytkowników. Przy uwarunko-
waniach psychicznych g³ówny nacisk nale¿y zwróciæ
na terytorializm, czyli dostosowanie przestrzeni do in-
dywidualnego zapotrzebowania cz³owieka na miejsce,
jak równie¿ na ogóln¹ jego podatno�æ na dokonywane
we wnêtrzu zmiany.

wprowadzaæ scho-
dów pomiêdzy prze-
strzenie najczê�ciej
korzystane, np. miê-
dzy kuchniê i prze-
strzeñ go�cinn¹. Nie-
dopuszczalne jest
tworzenie podestu,
czyli uskoku o jeden
stopieñ. Nie odczu-
wa siê go w prze-
strzeni: ka¿dy siê
o niego potyka lub
z niego spada, mo¿e
wiêc byæ rozwi¹za-
niem niebezpiecz-
nym.

Podczas spotkania do�æ szeroko omówione zosta³y rów-
nie¿ propozycje niestandardowych rozwi¹zañ przestrzen-
nych w kuchni i ³azience, bêd¹ce alternatyw¹ np. dla ste-
reotypowych szafek.

Schody i podesty w mieszkaniu
Kolejnym wyodrêbnionym tematem by³ problem scho-
dów we wnêtrzu i zwi¹zane z nimi ró¿nicowanie wyso-
ko�ci pomieszczeñ. Zwrócono przy tym uwagê, aby nie

Skrajne otwarcie prze-
strzeni go�cinnej,
z otwart¹ "laborato-
ryjn¹" ³azienk¹
Haus beim Ossiacher
See. projekt: Manfred
Kovatsch, fot. Reiner
Blunck

Wydzielanie przestrze-
ni �ciankami przesuw-
nymi - tu wyodrêbnio-
na kuchnia - mo¿e byæ
ca³kowicie zamkniêta
lub otwarta na prze-
strzeñ jadalni
Milledge Residence.
Sydney. projekt: Jim
Milledge, fot. Peter
Hyatt

Natura i technika:
kamienie, drewno, szk³o, metal
W koñcowej fazie wyk³adu zwrócono uwagê na roz-
wi¹zania materia³owe wspó³cze�nie wykorzystywane
w mieszkaniach.  W tym wzglêdzie podkre�lono zwrot
ku szlachetnym materia³om naturalnym, przydaj¹cym
wnêtrzom majestatu i dostojno�ci. Omówione zosta³y
te¿ zalety i wady najczê�ciej stosowanych kamieni, ta-
kich jak: granit, marmur i trawertyn. Przedstawiono rów-
nie¿ najchêtniej obecnie stosowane gatunki drewna,
zarówno krajowego jak i � coraz bardziej popularnego
� drewna egzotycznego.
£ami¹c dotychczasowe my�lenie o wykoñczeniu materia-
³owym wnêtrz, zaproponowano tak¿e stosowanie innych,
bardziej �odwa¿nych� materia³ów np. betonu, metali, szk³a.
Betonowa �ciana, czy pod³oga do niedawna kojarzone
by³y przede wszystkim z powierzchni¹ niewykoñczon¹.
Obecnie za�, po odpowiednim wyszlifowaniu betonu,
uzyskuje on rangê równ¹ kamieniom. Ponadto beton
wcale nie musi byæ szary, mo¿e byæ barwiony w masie,
malowany wierzchnio lub poddany specjalnej obróbce
wywo³uj¹cej efekt starzenia lub metalizacji.
Zaprezentowano te¿ oryginalne zastosowania stali
we wnêtrzach, np. jako materia³u wykoñczeniowego �cian
w ³azience.
Ostatnim z omawianych materia³ów by³o szk³o harto-
wane i przy tym temacie szczególn¹ uwagê zwrócono
na znaczenie szk³a w odniesieniu do regulowania wra-
¿eñ przestrzenno�ci w pomieszczeniu. Prze�roczysto�æ
przegród szklanych podlega ponadto modyfikacji po-
przez piaskowanie, trawienie, lakierowanie.
Na koniec wyk³adu podkre�lono, ¿e decyzja projekto-
wa o zastosowaniu we wnêtrzu materia³ów szlachet-
nych, wymusza wprowadzanie nowych, dodatkowych
materia³ów i form koryguj¹cych d�wiêk, poniewa¿ twar-
de materia³y wykoñczenia �cian i pod³óg powoduj¹ nie-
po¿¹dane zjawiska akustyczne.
Po wyk³adzie przewidziany by³ czas na rozmowy z pro-
jektantami wnêtrz na temat rozwi¹zañ stosowanych
we w³asnych mieszkaniach. Kilka osób � przyby³ych
na spotkanie go�ci skorzysta³o z tej do�æ niecodziennej
mo¿liwo�ci. Miejmy nadziejê, ¿e z powodzeniem.

Miejsca sk³adowania - mo¿liwo�æ nietypowego wy-
korzystywania przestrzeni
Little House. Fukuoka. projekt: Naoyuki Sbirakawa,
fot. Koji Kobayashi

Wszystkie zdjêcia pochodz¹ z ksi¹¿ki Francisco Asensio Cerver: Häuser der Welt, Köne-
mann Verlagsgesellschaft mbH, Köln 2000.
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Termin superkomputer kojarzy siê z zaawansowanym
technologicznie i kosztownym urz¹dzeniem o ponad-
przeciêtnych mo¿liwo�ciach obliczeniowych. W ostat-
nich latach dominuj¹c¹ rolê w tej klasie urz¹dzeñ zdo-
by³y systemy klastrowe. Wed³ug statystyk, w listopa-
dzie 2005 roku, w�ród 500 komputerów o najwiêkszych
mocach obliczeniowych na �wiecie, 72% stanowi¹ w³a-
�nie klastry. Dotychczasowy rozwój technologii kom-
puterowych wskazuje, ¿e dzisiejsze superkomputery
w przysz³o�ci bêd¹ powszechnie dostêpnymi, zwyk³ym
urz¹dzeniami. Obok du¿ych systemów o spektakular-
nych mo¿liwo�ciach, coraz szersze zastosowanie w pra-
cach naukowych i in¿ynierskich znajduj¹ równie¿ nie-
wielkie, wzglêdnie tanie systemy klastrowe.

Architektura klastra
Klaster jest uk³adem z³o¿onym z niezale¿nych, po³¹czo-
nych ze sob¹ komputerów. Dziêki zastosowaniu w³a�ci-
wych rozwi¹zañ programowych, ów system, z³o¿ony
z niezale¿nych komputerów o jednakowej lub zró¿ni-
cowanej konstrukcji, jest widoczny przez u¿ytkownika
jako jeden uk³ad.
Systemy klastrowe s¹ jedn¹ z architektur umo¿liwiaj¹-
cych zrównoleglenie przetwarzania danych. Wykorzys-
tanie klastrów w przypadku zagadnieñ wymagaj¹cych
znacznych obliczeñ, opiera siê na prostej koncepcji:
je¿eli jedno urz¹dzenie nie jest w stanie spe³niæ wymagañ,
wprowad� wiele jednostek i zastosuj zrównoleglenie przet-
warzania przez podzia³ zadania na czê�ci.
Budowa klastrów bazuje na wykorzystaniu typowych,
wzglêdnie tanich podzespo³ów i uk³adów komputero-
wych. Klaster jest
zatem efektem d¹¿e-
nia do budowy su-
perkomputera z wy-
korzystaniem typo-
wych, powszechnie
dostêpnych elemen-
tów �z pó³ki�. W naj-
prostszym ujêciu kla-
ster jest systemem
ko m p u t e row y m
o ponadprzeciêtnych
mo¿liwo�ciach, któ-
ry tworzy siê przez
po³¹czenie i równo-
czesn¹ pracê wielu
komputerów o typo-
wych, przeciêtnych
parametrach. Dziêki
temu konstrukcja

klastra jest tañsza ni¿ zakup wyspecjalizowanego super-
komputera. Równocze�nie eksploatacja i modernizacja
urz¹dzenia staje siê ³atwiejsza, a stopniowa rozbudowa
systemu i jego ewentualne naprawy, pozwalaj¹ na stoso-
wanie najnowszych technologii dostêpnych w danym
okresie na rynku.

W³a�ciwo�ci klastra
Klaster jest narzêdziem, którego mo¿liwo�ci mog¹ byæ
elastycznie dobierane przez u¿ytkownika ze wzglêdu
na zakres i cel zastosowania. W zwi¹zku z tym, wyró¿-
nia siê systemy klastrowe o wysokiej mocy obliczenio-
wej oraz o wysokiej niezawodno�ci. Poprzez dobór liczby
komputerów w³¹czonych do klastra, mo¿liwe jest ska-
lowanie jego parametrów (np. dostêpnej mocy oblicze-
niowej, liczby i szybko�ci obs³ugi urz¹dzeñ zewnêtrznych).
Z drugiej strony, klastry umo¿liwiaj¹ poprawê niezawod-
no�ci z³o¿onych systemów wielokomputerowych przez
wykorzystanie nadmiarowo�ci (zwielokrotnienie kom-
puterów) oraz zastosowanie idei rozproszonego przet-
warzania danych.

S³abo�ci klastrów
Klastry nie s¹ rozwi¹zaniem doskona³ym. Ich technicz-
na realizacja i eksploatacja, jak te¿ realne mo¿liwo�ci
w wybranych przypadkach zastosowañ, wskazuj¹ na kilka
istotnych problemów i barier. Znamionowe parametry
klastra i jego cechy w znacznym stopniu s¹ bowiem uza-
le¿nione od w³a�ciwo�ci zastosowanych komputerów
sk³adowych. Tak zwana heterogeniczno�æ klastrów,
na skutek zró¿nicowania parametrów komputerów sk³a-
dowych, prowadzi do utrudnieñ w efektywnej realizacji
zrównoleglonych operacji. Podobne skutki ma równie¿ nie-
równomierne obci¹¿enie komputerów w ramach klastra.
Szczególnie istotnym elementem jest jednak sieæ ³¹cz¹-
ca wspó³pracuj¹ce ze sob¹ komputery. W przypadku
analizy zagadnieñ wymagaj¹cych wymiany znacznych
zbiorów danych miêdzy jednostkami, sieæ ³¹cz¹ca je sta-
je siê w¹skim gard³em spowalniaj¹cym proces oblicze-
niowy. Z tego wzglêdu realna skalowalno�æ programów
uruchamianych w �rodowiskach klastrowych mo¿e byæ
daleka od spodziewanych oczekiwañ. Problem ten roz-
wi¹zuje siê czê�ciowo przez poszukiwanie i opracowy-
wanie nowych architektur sprzêtowych oraz algoryt-
mów, w których redukuje siê liczbê oraz rozmiary zbio-
rów przesy³anych danych.

Zastosowania klastrów
Wiele zjawisk, ze wzglêdu na sw¹ naturê i mo¿liwe
do zastosowania algorytmy numeryczne, mo¿e byæ reali-

UK£ADY WIELOKOMPUTEROWE
JAKO SUPERKOMPUTERY
dr in¿. Bogus³aw Butry³o
Wydzia³ Elektryczny, PB

Widok klastra znajduj¹cego siê na Wydziale Elektrycznym PB
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zowana w systemach klastrowych z wykorzystaniem idei
obliczeñ równoleg³ych i rozproszonych. W ten sposób,
przy zachowaniu rozs¹dnych relacji kosztów systemu
komputerowego do jego mo¿liwo�ci, mo¿liwe jest osi¹-
gniêcie co najmniej jednego z nastêpuj¹cych celów:
1) realizacji zadañ o znacznych rozmiarach danych, prze-

kraczaj¹cych mo¿liwo�ci obliczeniowe pojedynczych
komputerów;

2) szybszej realizacji zadañ obliczeniowych (w tym reali-
zacji w czasie rzeczywistym), w odniesieniu do zagad-
nieñ, w których pojedyncze komputery s¹ zbyt wolne;

3) aktywnego, realizowanego na bie¿¹co skalowania po-
trzeb systemu do potrzeb wykonywanego programu.

W�ród innych zagadnieñ z zakresu elektrotechniki i elek-
troniki, w których mog¹ znale�æ zastosowanie klastry,
na uwagê zas³uguj¹:
� systemy sterowania z³o¿onymi procesami technolo-

gicznymi i rozleg³ymi uk³adami czujników;
� wydajne, zaawansowane algorytmy przetwarzania sy-

gna³ów cyfrowych, w tym obrazów;
� bie¿¹ca kontrola, analiza pracy i sterowanie rozleg³y-

mi systemami przemys³owymi (np. systemami tele-
metrii, sieci telekomunikacyjnych).

Klastry na PB
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Bia³ostockiej
od po³owy lat 90. prowadzi prace nad zastosowaniem
systemów wielokomputerowych i wieloprocesorowych
do analizy i rozwi¹zywania z³o¿onych zagadnieñ z za-
kresu elektrotechniki i elek-
troniki. Na potrzeby prowa-
dzonych prac, zbudowano
klaster o jednorodnych pa-
rametrach technicznych.
Realizowane prace skupiaj¹
siê na opracowywaniu ele-
mentów algorytmów i wy-
korzystaniu równoleg³ych

wersji metody elementów skoñczonych oraz metody
ró¿nic skoñczonych. Celem prowadzonych prac jest
stworzenie oprogramowania narzêdziowego, umo¿liwia-
j¹cego wspomaganie prac in¿ynierskich i analizê z³o¿o-
nych zagadnieñ dotycz¹cych szybko-zmiennych w cza-
sie pól elektromagnetycznych oraz pól termicznych.
W ten sposób mo¿liwe jest prowadzenie prac projek-
towych, a tak¿e optymalizacja konstrukcji wybranych ty-
pów urz¹dzeñ z wykorzystaniem komputerów.

Perspektywy rozwoju
systemów klastrowych
Nale¿y przyznaæ, ¿e ze wzglêdu na parametry obecnie
dostêpnych podzespo³ów komputerowych oraz uwa-
runkowania rozwi¹zywanych zagadnieñ technicznych,
niemo¿liwe jest uzyskanie superskalowalno�ci algoryt-
mów. Wzrost liczby jednostek licz¹cych nie przek³ada
siê bowiem na adekwatne skrócenie realizacji dokony-
wanych obliczeñ. Perspektywy klastrów s¹ jednak obie-
cuj¹ce. W ich konstrukcji mo¿na bowiem wykorzystaæ
powszechnie dostêpne i stale doskonalone technologie
sieci komputerowych. Ewolucja w technologii i archi-
tekturze komputerów oraz poprawa ich parametrów,
w zwielokrotniony sposób usprawnia równie¿ parame-
try samych klastrów.
Upowszechnienie klastrów wymaga jednak opracowa-
nia przyjaznych dla u¿ytkownika programów, które
w efektywny sposób bêd¹ wykorzystywa³y przetwarza-
nie równoleg³e w systemach tego typu.

Schemat systemu klastra znajduj¹cego siê na Wydziale Elektrycznym PB

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem elektroniki i
informatyki z dnia na dzieñ do�wiadczamy zmian, tak-
¿e w ¿yciu gospodarczym. Maszyny zapewniaj¹ ludziom
nowe p³aszczyzny komunikacji oraz mo¿liwo�ci two-
rzenia nowych spo³eczno�ci informacyjnych. Wirtual-
ny �wiat, z którym coraz czê�ciej ma kontakt obywa-
tel �wiata rzeczywistego podlega miêdzynarodowym
regulacjom prawnym oraz regulacjom krajowym, któ-
rych celem jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa w �sie-
ci�. Zagadnienie bezpieczeñstwa w �sieci� jest dyna-
micznie rozwijane przez �rodowiska naukowe, admi-
nistracyjne oraz przemys³owe. Biometria, numery

PODPIS CYFROWY � PRZYSZ£O�Æ
mgr in¿. Marcin Werdoni, mgr in¿. Piotr Filipkowski
Wydzia³ Zarz¹dzania, PB

PIN, szyfrowanie, czy podpis elektroniczny w krajach
wysokorozwiniêtych s¹ ju¿ konieczno�ci¹ i wymogiem.
Tak¿e i w Polsce nowe technologie powoli wprowa-
dzane s¹ do codziennej praktyki.

Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniom rynku,
na Wydziale Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej pro-
wadzone s¹ badania nad bezpieczeñstwem sieciowym
z zastosowaniem podpisu elektronicznego. W zwi¹zku
z tym na Wydziale Zarz¹dzania PB odby³o siê spotkanie
mieszkañców Bia³egostoku z pracownikami naukowy-
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mi, cz³onkami RKNPSSI oraz pracownikami Krajowej
Izby Rozliczeniowej, po�wiêcone tematyce podpisu cy-
frowego i jego przysz³o�ci. Go�ciem honorowym by³
koordynator Konsorcjum Polski �e-Rynek� � prof.  An-
drzej Janicki.

Charakterystyka podpisu cyfrowego
11 pa�dziernika 2001 roku Prezydent RP przyj¹³ ustawê
o podpisie elektronicznym, wed³ug której: �Podpis elek-
troniczny � dane w postaci elektronicznej, które wraz
z innymi danymi, do których zosta³y do³¹czone lub z który-
mi s¹ logicznie powi¹zane, s³u¿¹ do identyfikacji osoby sk³a-
daj¹cej podpis elektroniczny� (Art. 3 ust. 1).

Cechy podpisu elektronicznego s¹ nastêpuj¹ce:
� jest on przypisany jednej osobie,
� jest niemo¿liwy do podrobienia,
� uniemo¿liwia wyparcie siê go przez autora,
� jest ³atwy do weryfikacji przez osobê niezale¿n¹,
� jest ³atwy do wygenerowania,
� mo¿e byæ sk³adowany i przesy³any niezale¿nie od do-

kumentu,
� jest funkcj¹ dokumentu,
� obejmuje ca³y dokument.

Analizuj¹c powy¿sze cechy, ³atwo zauwa¿yæ przewagê
podpisu elektronicznego nad tradycyjnym. Przede
wszystkim, jest niemo¿liwy do podrobienia. Ponadto jest
funkcj¹ dokumentu, co uniemo¿liwia dokonywanie ja-
kichkolwiek zmian w dokumencie po jego podpisaniu
w sposób elektroniczny.

Czytnik kart wraz z kart¹

Porównanie kosztów wystawiania faktur elektronicznych i tradycyjnych

suj¹cej dokument. Klucz prywatny s³u¿y natomiast
do szyfrowania dokumentów, za� klucz publiczny �
do ich rozkodowywania.

Dokonuj¹c zakupu podpisu elektronicznego, kupuj¹cy
otrzymuje certyfikat kwalifikowany lub certyfikat niekwali-
fikowany, klucz prywatny oraz klucz publiczny. Kwalifiko-
wany podpis elektroniczny (tzw. bezpieczny), weryfiko-
wany jest za pomoc¹ certyfikatu kwalifikowanego oraz
przy wykorzystaniu bezpiecznego urz¹dzenia i zgodnie
z polskim prawem, zgodny jest z podpisem w³asnorêcz-
nym na papierze. Certyfikat kwalifikowany wydaj¹ cen-
tra certyfikacyjne w imieniu Narodowego Centrum
Certyfikacji. Niekwalifikowany podpis elektroniczny
(tzw. zwyk³y), weryfikowany jest za pomoc¹ certyfikatu
niekwalifikowanego, który tak¿e wydaj¹ centra certyfi-
kacyjne. Zgodnie z polskim prawem, nie jest to podpis
zgodny z w³asnorêcznym, poniewa¿ nigdy nie ma siê stu-
procentowej pewno�ci co do to¿samo�ci osoby podpi-

Odpis elektroniczny
obejmuje ca³y doku-
ment, a nie tylko ostat-
ni¹ stronê, jak to jest w
przypadku podpisu tra-
dycyjnego.
Aby podpisaæ dokument
w sposób elektroniczny,
nale¿y posiadaæ odpo-
wiedni¹ kartê chipow¹
oraz czytnik kart (na
zdjêciu).

Generowanie podpisu elektronicznego
Sk³adanie podpisu elektronicznego, przebiega w taki oto
sposób:
1. Pan X posiada dokument, który chce podpisaæ.
2. Za pomoc¹ jednokierunkowej funkcji skrótu two-

rzony jest niepowtarzalny skrót dokumentu.
3. Przy pomocy klucza prywatnego Pana X, szyfrowany

jest skrót dokumentu, co w konsekwencji w ca³o�ci
tworzy podpis elektroniczny.

Sprawdzanie podpisu elektronicznego:
1. Po otrzymaniu danych, odbiorca deszyfruje otrzyma-

ny dokument za pomoc¹ klucza publicznego nadaw-
cy, w wyniku czego otrzymuje dane jawne i skrót
dokumentu.

2. Dla danych jawnych tworzony jest ich skrót za po-
moc¹ jednokierunkowej funkcji skrótu.

3. Otrzymany skrót wiadomo�ci jest porównywany
ze skrótem deszyfrowanego podpisu elektronicznego.

4. Gdy funkcje skrótów s¹ jednakowe to znaczy, ¿e dane
wpisane przez nadawcê X nie zosta³y zmodyfikowane.

Zastosowanie podpisu elektronicznego
Najbardziej popularne zastosowania podpisu elektro-
nicznego obejmuj¹:
� oferty i umowy, w tym zawierane na odleg³o�æ,
� podania i wnioski administracyjne,
� faktury VAT,
� dane do GIIF,
� aukcje elektroniczne,
� dokumenty wewnêtrzne (np. wnioski urlopowe),
� deklaracje podatkowe (od 16 sierpnia 2006 roku),
� deklaracje ZUS (obowi¹zkowo od 2008 roku).

Badania wskazuj¹, ¿e zastosowanie podpisu elektronicz-
nego znacznie obni¿a koszty generowania dokumentów.
Przyk³adem mo¿e byæ tu wystawianie faktur, co obrazu-
je wykres. Pokazuje on, ¿e wraz ze wzrostem liczby wy-
stawianych faktur elektronicznych, koszty malej¹; w przy-
padku faktur tradycyjnych natomiast, niezale¿nie od ich
liczby, koszty s¹ sta³e.

Porównanie kosztów
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�Geometria fraktalna spowoduje, ¿e zobaczysz �wiat in-
nymi oczyma. W dalszej lekturze kryje siê niebezpieczeñ-
stwo. Mo¿esz utraciæ swój nabyty w dzieciñstwie sposób
patrzenia na �wiat. Inne wydadz¹ Ci siê chmury, lasy, ga-
laktyki, li�cie, pióra, ska³y, góry, wzory na wodzie, dywanach,
murach i wiele innych rzeczy. I ju¿ nigdy nie bêd¹ te same�.

Michael F. Barnsley

�Geometria [euklidesowa] nie potrafi opisaæ kszta³tu chmu-
ry, góry, linii brzegowej lub drzewa. Chmury nie maj¹ kszta³tu
kuli, góry nie maj¹ kszta³tu sto¿ka, linia brzegowa nie jest
okrêgiem, kora nie jest g³adka, a b³yskawica nie biegnie
po prostej�.

Benoit Mandelbrot

Gdy w 1980 roku Benoit Mandelbrot (matematyk pol-
skiego pochodzenia) bada³ numerycznie pewne wielo-
miany zespolone i otrzyma³ interesuj¹ce wykresy, do-
szed³ do wniosku, ¿e geometria euklidesowa nie nadaje
siê do opisu przyrody, w przeciwieñstwie do, jak to okre-
�la³ Euklides, �bezkszta³tnych form�, które s¹ doskona-
³ym narzêdziem takiego opisu. To w³a�nie te formy Man-
delbrot nazwa³ fraktalami � od ³aciñskiego s³owa �frac-
tus�, co znaczy: podzielony, po³amany, u³amkowy. Nazwa
ta okaza³a siê adekwatna, gdy¿ dobrze oddaje strukturê
fraktali, a wniosek naukowca trafny, bo ju¿ dzi� wiado-
mo, ¿e nie ma lepszych pojêæ matematycznych, które
by³yby �ci�lej zwi¹zane z przyrod¹ ni¿ fraktale. Zasta-
nówmy siê, jaka jest faktyczna struktura przyrody?
Na obrazki dzieci pe³ne prostych bry³ geometrycznych,
maj¹cych przedstawiaæ jaki� krajobraz, patrzymy z odro-
bin¹ wy¿szo�ci i wyrozumia³o�ci, ale, tak naprawdê, na-
sze pojmowanie �wiata za bardzo nie ró¿ni siê od poj-
mowania go przez dziecko. Bo czy¿ potrafimy naryso-
waæ chmurê, ska³ê czy wzburzone fale morskie z ca³¹
ich skomplikowan¹ struktur¹? Nawet najbardziej uta-
lentowany malarz nie do�cignie pod tym wzglêdem przy-
rody, nigdy w pe³ni nie odda bogactwa i ró¿norodno�ci,
jakie znajdujemy chocia¿by w drzewie, p³omieniu czy
b³yskawicy. A to w³a�nie s¹ przyk³ady wystêpuj¹cych
w przyrodzie obiektów fraktalnych.

Równania i ci¹gi �
matematyczne �potworki�
Na pytanie �co to jest fraktal?� nie jest wcale ³atwo udzie-
liæ jednoznacznej i satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.  Twórca
geometrii fraktalnej, przywo³ywany ju¿ � Benoit Man-
delbrot, powiedzia³, ¿e fraktalem jest wszystko. I chocia¿
nie jest to �cis³a i do koñca prawdziwa definicja, czasami
trudno siê z tym nie zgodziæ jedz¹c na przyk³ad plaste-

rek ¿ó³tego sera, którego g³ówny sk³adnik � bia³ko
ma ca³kowicie fraktaln¹ strukturê. A nasze p³uca? Czy¿
nie s¹ fraktalem?
Próbuj¹c jednak przybli¿yæ pojêcie omawianych tutaj
obiektów, mo¿emy powiedzieæ, ¿e fraktale to taka inter-
pretacja graficzna pewnych równañ czy ci¹gów, które
do niedawna uchodzi³y za matematyczne potworki, nie
maj¹ce ¿adnych odniesieñ do rzeczywisto�ci. Tworzenie
ich polega na powtarzaniu w nieskoñczono�æ lub odpo-
wiednio wiele razy okre�lonych czynno�ci, na wyzna-
czaniu kolejnych elementów pewnych ci¹gów i dobiera-
niu koloru, w zale¿no�ci od wyniku. Jest to widoczne
w konstrukcji jednego z najstarszych fraktali, Trójk¹ta
Sierpiñskiego. Jego twórc¹, podobnie jak i innego s³yn-
nego fraktala � Dywanu Sierpiñskiego, by³ wybitny pol-
ski matematyk � Wac³aw Sierpiñski, a owe fraktale nale¿¹
do najbardziej znanych. Ich konstrukcja jest prosta, a re-
prezentacja graficzna bardzo ³adna.

Sze�æ pocz¹tkowych kroków konstrukcji Trójk¹ta Sierpiñskiego

Jak powstaje Trójk¹t Sierpiñskiego?

Maj¹c na p³aszczy�nie wype³niony trójk¹t, dzielimy go
na cztery mniejsze. Aby to zrobiæ, wyznaczamy trzy punk-
ty bêd¹ce �rodkami boków pierwotnego trójk¹ta i prze-
prowadzamy proste ³¹cz¹ce te punkty. Teraz, maj¹c cztery
trójk¹ty, usuwamy �rodkowy, a pozosta³e dzielimy w iden-
tyczny sposób jak na pocz¹t-
ku. I tak � w nieskoñczono�æ;
w praktyce oznacza to kilka,
kilkadziesi¹t razy. Analogicz-
nie konstruujemy te¿ Dywan
Sierpiñskiego, zaczynaj¹c
dzieliæ p³aszczyznê od pe³ne-
go kwadratu.

Dywan Sierpiñskiego

FRAKTALNY �WIAT
mgr Ewa Girejko, mgr Anna Poskrobko
Katedra Matematyki, Instytut Matematyki i Fizyki, PB
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Fraktalne definicje
Wracaj¹c do próby zdefiniowania fraktali, zauwa¿my,
¿e przez lata gromadzenia siê dziwnych, nie kwalifikuj¹-
cych siê do niczego obiektów powstawa³y ich bardzo
liczne definicje. Prof. Kudrewicz w pracy �Fraktale i cha-
os� pisze: �Fraktalem na p³aszczy�nie nazywamy dowolny
niepusty i zwarty podzbiór p³aszczyzny X�. Ta, ju¿ dosyæ
precyzyjna matematyczna definicja, okazuje siê jednak
byæ zbyt ogólna, gdy¿ nie ma w niej nic na temat charak-
terystycznego, chaotycznego kszta³tu wyró¿niaj¹cego
fraktale spo�ród innych obiektów geometrycznych. Trze-
ba wiêc dodaæ do niej kilka dodatkowych warunków.
Najwa¿niejsze to takie, ¿e:
1) fraktale nie s¹ okre�lane wzorem, lecz zale¿no�ci¹

rekurencyjn¹;
2) fraktale s¹ samopodobne;
3) ich wymiar nie jest (lub nie musi byæ) liczb¹ ca³kowit¹.

Przypatruj¹c siê tym cechom widaæ, ¿e fraktale wyra�-
nie odstaj¹ od innych obiektów matematycznych. Punkt
pierwszy podaje, ¿e fraktale okre�la siê za pomoc¹
zale¿no�ci rekurencyjnych. Oznacza to, ¿e aby uzyskaæ
fraktal, trzeba pos³u¿yæ siê rekurencj¹, czyli wynik pew-
nych transformacji nale¿y ponownie przekszta³ciæ przez
te transformacje, i tak w nieskoñczono�æ. Wraz z kolej-
nymi iteracjami, wynik transformacji zostaje coraz bar-
dziej przybli¿ony. Punkt drugi mówi o samopodobieñ-
stwie fraktali. Jest to cecha, która decyduje o ich piêk-
nie. Ka¿dy fraktal sk³ada siê z nieskoñczonej liczby swo-
ich ma³ych kopii lub swoich fragmentów. Czasem bywa

tak, ¿e w powiêksze-
niu jednego fraktala
znajdujemy kopie in-
nych, jak jest to
w zbiorze Mandelbro-
ta � najs³ynniejszym,
jak dot¹d, fraktalu.

Zbiór Mandelbrota

W zbiorze Mandelbrota odnajdziemy kopie wszystkich
zbiorów Julii zdefiniowanych przez Gastona Juliê (fran-
cuskiego matematyka), a spopularyzowanych i ujêtych
w jeden zbiór przez Mandelbrota. Oto kilka przyk³a-
dów tych zbiorów wybranych spo�ród nieskoñczonej
ich liczby.

Trzy przyk³ady zbiorów Julii

Aby przeanalizowaæ punkt trzeci przytoczonej definicji
fraktala, nale¿y przypomnieæ, ¿e w zwyk³ej, tzn. euklide-
sowej geometrii, prostej przypisujemy wymiar 1, p³asz-
czy�nie 2, a przestrzeni 3, czyli liczby naturalne. Wymiar
fraktalny oblicza siê jednak inaczej ni¿ wymiar zwyk³ych
figur geometrycznych i dla fraktali nie jest on liczb¹ na-

turaln¹. Mo¿e to wydawaæ siê nieco dziwne, ale patrz¹c
na fraktal, nie mo¿emy intuicyjnie obliczyæ jego wymia-
ru, który najczê�ciej okazuje siê byæ liczb¹ niewymiern¹.

Najs³ynniejsze fraktale
Jakie obiekty nale¿a³oby zaliczyæ do grona najs³ynniej-
szych fraktali? Oprócz wspomnianych wy¿ej: Trójk¹ta
i Dywanu Sierpiñskiego, zbioru Mandelbrota i zbiorów
Julii, nale¿a³oby wymieniæ najstarszy z nich, mianowicie
zbiór Cantora.

Konstrukcja zbioru Cantora

Zaprezentowany w 1883 roku przez niemieckiego wy-
bitnego matematyka Georga Cantora zbiór, chocia¿ gra-
ficznie nie zachwycaj¹cy, jest on niezwykle istotny nie tyl-
ko dla samego �wiata fraktali, ale w ogóle dla ca³ej mate-
matyki. Podobnie krzywa Kocha � struktura stworzona
przez szwedzkiego matematyka, Hegle�a von Kocha jest
ciekawa ju¿ ze wzglêdu na fakt, i¿ nie zawiera ona ¿ad-
nych prostych, ani odcinków.

Krzywa Kocha

Krzywa Kocha zali-
czana jest do klasycz-
nych fraktali, a kon-
strukcja jej przypomi-
na tê dotycz¹c¹ zbio-
ru Cantora.

Cztery pierwsze kroki konstruk-
cji krzywej Kocha

Fraktale w grafice komputerowej

Mo¿na jednak zastanowiæ siê: pokazane obrazki s¹ bar-
dzo ³adne, ale co z tego? Czy znane s¹ ich zastosowania
praktyczne? Okazuje siê, ¿e algorytmy s³u¿¹ce do gene-
rowania fraktali stosuje siê w wielu dziedzinach, jak
np. w grafice komputerowej i ogólnie w informatyce,
w technikach przetwarzania obrazów wideo, w ekono-
mii, medycynie, sztuce, psychologii, muzyce i we wszel-
kiego rodzaju badaniach naukowych. Fraktale pomagaj¹
bowiem opisywaæ zjawiska chaotyczne i nieprzewidy-
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walne, takie na przyk³ad jak zachowania notowañ akcji
i analizy trendów spó³ek na gie³dzie.
Ale po kolei, przyjrzyjmy siê najpierw zastosowaniom
�komputerowym�. Ta dziedzina wiedzy pokazuje, ¿e prze-
kszta³ceñ fraktalnych mo¿na u¿ywaæ do kodowania ob-
razów, a co za tym idzie � do ich kompresji, czyli zmniej-
szania rozmiarów opisuj¹cych je plików. Pomys³ kom-
presowania obrazów za pomoc¹ fraktali jest stosunko-
wo m³ody, jednak dziêki niemu ju¿ dzi� uzyskuje siê za-
skakuj¹ce rezultaty. Kompresja fraktalna polega na znaj-
dowaniu podobieñstwa pomiêdzy poszczególnymi frag-
mentami obrazu. Obraz, najpierw dzielony jest na nie-
wielkie obszary zwane p³atkami, które ca³kowicie pokry-
waj¹ jego powierzchniê. Nastêpnie, dla ka¿dego p³atka
wyszukuje siê taki obszar obrazu, który po odpowied-
nich transformacjach, bêdzie najbardziej zbli¿ony do ory-
gina³u. Kiedy znajdziemy przekszta³cenia dla wszystkich
p³atków, bêdziemy mieli informacje wystarczaj¹ce do za-
pisu pliku. Samopodobieñstwo fragmentów obrazu jest
opisywane za pomoc¹ systemu IFS (Iterated Function Sys-
tems), tak wiêc przy szukaniu przekszta³cenia, stosuje
siê wszelkiego rodzaju symetrie, obroty i skalowania.
Dodatkowo wykorzystuje siê tu ró¿nicê jasno�ci. Opisy
tych transformacji sk³adaj¹ siê z niewielkiej ilo�ci infor-
macji, co w rezultacie daje wysoki stopieñ kompresji.
Algorytmy fraktalne pozwalaj¹ uzyskaæ kompresjê
o wspó³czynniku nawet 10000:1. Co prawda, kompresja
taka trwa bardzo d³ugo, ale dekompresja jest b³yskawiczna.
Fraktale u¿ywane s¹ tak¿e w tworzeniu filmów i wszel-
kiego rodzaju gier komputerowych, g³ównie do kreowa-
nia wirtualnych krajobrazów do z³udzenia przypomina-
j¹cych �wiat rzeczywisty. Przyk³adem takiego zastoso-
wania mo¿e byæ �g³ówna rola� fraktali w filmach �Star
Trek II� i �Powrót Jedi� � ich �autorstwa� jest krajobraz
planety Genesis, ksiê¿yce Endory i Gwiazda �mierci.

Fraktale w elektronice�
Ciekawym i do�æ niekonwencjonalnym zastosowaniem
fraktali jest u¿ycie ich w budowie anten. Najwiêcej pro-
blemów konstruktorom sprawia jednak z³o¿ona natura
elektromagnetyzmu, gdy¿ zwykle cienki i d³ugi kawa³ek
drutu nie jest tu najlepszym rozwi¹zaniem. O wiele lep-
szym sposobem okazuje siê rozk³adanie tysiêcy ma³ych

anten albo nieregularnie, albo w regularnych odstêpach.
Fraktale s¹ bowiem idealnym po³¹czeniem porz¹dku i lo-
sowo�ci. Dziêki zgiêciu drutu w kszta³t krzywej Kocha,
mo¿na zminimalizowaæ przestrzeñ przez niego zajmo-
wan¹. Fraktalnych anten zaczê³a na przyk³ad u¿ywaæ fir-
ma �Motorola�. Stosuje je w wielu swoich telefonach ko-
mórkowych, gdy¿, jak twierdzi, s¹ one o 25% skuteczniej-
sze ni¿ zwyk³e anteny. Magazyn �Fractals� wyt³umaczy³ to
zjawisko. Aby antena pracowa³a dok³adnie na wszystkich
czêstotliwo�ciach, musi byæ symetryczna wokó³ punktu i
samopodobna, a, jak wiemy, fraktale oba te warunki spe³-
niaj¹ idealnie. Najlepszymi kszta³tami dla anten s¹ oma-
wiane ju¿: Trójk¹t Sierpiñskiego, krzywa Kocha oraz
Dywan Sierpiñskiego.

� i medycynie
Fraktale znalaz³y tak¿e zastosowanie w medycynie,
np. w modelowaniu struktury ludzkiego mózgu. Pozwa-
laj¹ one odtworzyæ strukturê naczyniow¹ organizmu lub
oceniæ tempo wzrostu lub zaniku fragmentów uk³adów
biologicznych.  Prace badawcze nad u¿yciem wymiaru
fraktalnego do medycznej analizy obrazów dna oka pro-
wadzone s¹ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informaty-
ki Stosowanej na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu.
Ostatnio powsta³a ciekawa teoria g³osz¹ca, ¿e ³añcuch
DNA nie zawiera informacji o budowie ka¿dej komórki
ludzkiego organizmu, jak twierdzi wiêkszo�æ naukow-
ców, lecz algorytm, wed³ug którego budowane s¹ poszcze-
gólne organy. Taki algorytm mia³by najprawdopodobniej
formê rekurencyjnego wzoru z liczbami zespolonymi, jaki
czêsto spotykamy w³a�nie w �wiecie fraktali.
Bogactwo �wiata fraktali oraz piêkno ich przypadkowych
kompozycji, a jednocze�nie wysokie samopodobieñstwo
i symetria mog¹ staæ siê inspiracj¹ w sztuce, wzornic-
twie i przemy�le. Przyk³adem tego s¹ dywany wykonane
przez Bia³ostock¹ Fabrykê Dywanów �Agnella� ze wzo-
rami fraktalnymi: zbiorem Mandelbrota i Dywanem Sier-
piñskiego.
Tak szerokie zastosowanie fraktali, a jednocze�nie ich
urzekaj¹ca forma, pozwala mieæ nadziejê, ¿e mo¿e w³a-
�nie wykradli�my Naturze skrawek tak zazdro�nie strze-
¿onego przez Ni¹ przepisu na piêkno.

Jedn¹ spo�ród imprez festiwalowych organizowanych
przez Katedrê Matematyki PB by³ konkurs plastyczny
pt. �U�miechniête rozmaito�ci matematyczne�. By³a to
ju¿ jego druga edycja, pierwsza odby³a siê podczas
III Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Przedmiotem
konkursu by³ szeroko pojêty humor i satyra o tema-
tyce matematycznej, a celem � rozwijanie w uczniach

U�MIECHNIÊTE ROZMAITO�CI MATEMATYCZNE
mgr Anna Poskrobko
Katedra Matematyki, Instytut Matematyki i Fizyki, PB

wnikliwszego spojrzenia na pojêcia i jêzyk matematyki.
Do zabawy zaproszono m³odzie¿ gimnazjaln¹ oraz m³o-
dzie¿ szkó³ �rednich. Impreza powsta³a z my�l¹ o wszyst-
kich uczniach, nie tylko tych uzdolnionych matematycz-
nie. Liczy³a siê pomys³owo�æ, oryginalno�æ oraz przede
wszystkim humor, czyli umiejêtno�æ stworzenia
�pracy u�miechniêtej�. Uczniowie nie zawiedli.
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AKADEMIA MEDYCZNA W BIA£YMSTOKU

Do niedawna kawa i herbata uwa¿ane by³y jedynie za u¿yw-
ki, a wiêc za takie produkty, które nie zawieraj¹ substancji
od¿ywczych lub zawieraj¹ je w znikomych ilo�ciach. Przez
wiele te¿ lat kawie oraz herbacie przypisywano udzia³
w powstawaniu wielu chorób; doniesienia te w wiêkszo�ci
zosta³y ostatecznie zdementowane. Ma³o kto jednak wie,
¿e napoje te od wieków wykorzystywane by³y w medycy-
nie, a obecnie substancje z nich wyizolowane, takie jak ko-
feina czy teofilina, stanowi¹ sk³adniki leków.

Historia kawy i herbaty w Europie
Oba napoje przywêdrowa³y do nas z innych kontynen-
tów: herbata z Azji (Chiny), a kawa z Afryki (Etiopia).
Europejska kariera kawy i herbaty rozpoczê³a siê w XVII
stuleciu, kiedy to pocz¹tkowo wykorzystywane by³y

KAWA, HERBATA � PRZYJACIEL CZY WRÓG?
dr Anna Witkowska
Zak³ad Technologii i Towaroznawstwa ¯ywno�ci, AM

Podobnie jak i w zesz³ym roku, tak i w tym, impreza
cieszy³a siê powodzeniem. Nades³ano ponad trzydzie�ci
prac, z których w³a�ciwie ka¿da wywo³ywa³a u�miech
na twarzy. ¯artowano z pojêæ i twierdzeñ matematycz-
nych, z nie�cis³o�ci jêzykowych oraz z ró¿norodnych
sytuacji na lekcjach matematyki. Klimat wokó³ matema-
tyki wyra�nie siê ociepli³. Piêcioosobowe jury pracowa-
³o z prawdziw¹ przyjemno�ci¹. M³odzie¿y nale¿y pogra-
tulowaæ pomys³owo�ci, spostrzegawczo�ci i poczucia hu-
moru.
Prace laureatów z dwóch ostatnich lat mo¿na obejrzeæ
na stronie internetowej http://katmat.pb.bialystok.pl/
usmiech.

I nagroda: ,,PP�
Agnieszka Jastrzêbska �

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Bia³ymstoku

II nagroda: ,,y=3x-4"
Anna Marta Wierchanowicz �

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Bia³ymstoku

III nagroda: ,,Drobne nieporozumienia�
Edyta Maleszko � Zespó³ Szkó³ Handlowo-Ekonomicznych w Bia³ymstoku

w medycynie jako swoiste panaceum na ró¿ne choroby,
a dopiero z biegiem czasu dostrze¿ono w nich walory
konsumpcyjne.

Zbawienne w³a�ciwo�ci kawy i herbaty
Do biologicznych
w³a�ciwo�ci kawy
i herbaty nale¿y
przede wszystkim
zdolno�æ pobudzania
(choæ w ró¿nym
stopniu) o�rodko-
wego uk³adu nerwo-
wego. Efektem takie-
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go dzia³ania jest zwiêkszenie zdolno�ci koncentracji i od-
porno�ci na zmêczenie, co pozwala na intensywny i d³u-
gotrwa³y wysi³ek intelektualny. Za tego typu wp³yw od-
powiedzialna jest kofeina, która zmniejsza te¿ zmêcze-
nie odczuwane podczas wykonywania wysi³ku fizyczne-
go. Kofeina rozszerza naczynia krwiono�ne serca i miê-
�ni szkieletowych, zwiêkszaj¹c ich podatno�æ na wysi-
³ek, st¹d nadmierna zawarto�æ kofeiny w organizmie spor-
towców uwa¿ana jest za doping.
Stymuluj¹ce dzia³anie herbaty wystêpuje po krótkim,
2-3-minutowym jej parzeniu � warto o tym pamiêtaæ.
W tym czasie kofeina natychmiast i niemal w ca³o�ci
przechodzi do naparu. D³u¿sze parzenie powoduje eks-
trakcjê polifenoli. Wi¹¿¹ one kofeinê, st¹d herbata d³u-
¿ej parzona, traci swoje w³a�ciwo�ci pobudzaj¹ce. Oprócz
tej w³a�ciwo�ci, polifenole s¹ jednocze�nie zwi¹zkami wy-
kazuj¹cymi w³a�ciwo�ci antyoksydacyjne. Ich dzia³anie
polega na wychwytywaniu wolnych rodników tlenowych,
które, je�li nie s¹ efektywnie eliminowane przez syste-
my obronne organizmu, mog¹ uszkadzaæ ró¿ne struktu-
ry komórkowe lub utleniaæ niektóre zwi¹zki wystêpuj¹-
ce w organizmie, co w konsekwencji prowadzi do po-
wstawania chorób (m.in. mia¿d¿ycy czy nowotworów).
Dowiedziono naukowo, ¿e regularne picie zielonej her-
baty ogranicza wystêpowanie zmian mia¿d¿ycowych
w têtnicach wieñcowych i têtnicach mózgowych.

Kofeina � alkaloid purynowy o dzia³aniu pobudzaj¹cym, wystê-
puj¹cy w produktach ¿ywno�ciowych m.in. kawie, herbacie, ka-
kao, czekoladzie, napojach typu cola i napojach energetyzuj¹cych.

Polifenole � naturalne antyoksydanty wystêpuj¹ce w ro�linach.
Wa¿nym �ród³em pokarmowym tych substancji s¹ warzywa,
owoce, kawa, herbata, czerwone wino, kakao.

Niepo¿¹dane skutki
picia kawy i herbaty
Z drugiej jednak strony
trzeba pamiêtaæ o poten-
cjalnym szkodliwym dzia-
³aniu omawianych napo-
jów. Kawa przyspiesza ak-
cjê serca, st¹d nadmierne
jej spo¿ywanie sprzyja ata-
kom serca. Oba napoje
zwiêkszaj¹ ponadto wydzielanie kwasu solnego w ¿o³¹d-
ku, dlatego te¿ powinny zostaæ odstawione przez osoby
z chorob¹ wrzodow¹. Prawdopodobnie kawa pita w du-
¿ych ilo�ciach mo¿e powodowaæ uszkodzenie p³odu.
Herbata natomiast hamuje wch³anianie ¿elaza z prze-
wodu pokarmowego.

Jak znale�æ z³oty �rodek?
Maj¹c na wzglêdzie te negatywne skutki zdrowotne
spo¿ywania kawy i herbaty, najbezpieczniej jest piæ je
w umiarkowanych ilo�ciach, nie przekraczaj¹c 2-3 fili¿a-
nek kawy i 3-4 fili¿anek herbaty dziennie. Kobiety ciê-
¿arne, wbrew temu co siê powszechnie s¹dzi, mog¹ piæ
kawê, ale w ograniczonych ilo�ciach, nie wiêcej ni¿
2 fili¿anki dziennie. Na zdrowie!

AKADEMIA TEATRALNA IM. A. ZELWEROWICZA
W WARSZAWIE

WYDZIA£ SZTUKI LALKARSKIEJ W BIA£YMSTOKU

TEATR R¥K
dr Marta Rau
Wydzia³ Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku

Dzisiejszy artysta teatru, wykorzystuj¹c wszystkie
dostêpne mo¿liwo�ci wspó³czesnego �wiata, bez ¿ad-
nych ograniczeñ siêga po potrzebne mu �rodki wyra-
zowe. W teatrach w przeró¿ny sposób odgrywane s¹
przedmioty codziennego u¿ytku: meble, papier, zwy-
k³e patyki, dziwaczne konstrukcje. U¿ywa siê te¿ slaj-
dów, projekcji video, czy te¿ wprowadza na scenê zwie-
rzêta.
Historia jednak uczy, ¿e ¿ywot du¿ej czê�ci z u¿ywa-
nych �rodków wyrazu jest niezwykle krótki. Pojawiaj¹
siê nagle i znikaj¹ bez �ladu. S¹ przypadkowe i po-
wierzchowne, czêsto stosowane po to, aby zaszoko-
waæ; czêsto �miesz¹ swoj¹ nieporadno�ci¹.

Zdjêcia pochodz¹ ze spektaklu Teatru 3 � Zusno �Gianni, Jan, Johan��
Fot.  W. Wojtkielewicz
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Na tle przemijaj¹cych w b³yskawicznym tempie propo-
zycji �nowych form teatralnych�, teatr r¹k wydaje siê
utrzymywaæ do�æ stabiln¹ pozycjê. Na ca³ym �wiecie
trwaj¹ bowiem i pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe grupy teatral-
ne zajmuj¹ce siê ró¿nymi aspektami tego, do�æ wyra�-
nie kszta³tuj¹cego siê podgatunku teatru lalek, balansu-
j¹cego na granicy teatru i malarstwa, a maj¹cego rozle-
g³e i gruntowne korzenie w ca³ej historii, nie tylko te-
atru, ale i sztuk plastycznych w ogóle.

Czym jest teatr r¹k?
Na pocz¹tku rêce w teatrze lalek nie istnia³y w czystej
formie, by³y ubierane, �krêpowane� form¹ plastyczn¹.
Zupe³nie inaczej ni¿ w teatrze Wschodu, który ma inne
tradycje i gdzie w Chinach istnia³ wspania³y teatr cieni
tworzonych w³a�nie z r¹k. W Europie go³a rêka, jako
�wiadomie u¿yty �rodek wyrazu, w³a�ciwie nie wystê-
powa³a. Sygna³y wykorzystania �nieubranej� rêki w te-
atrze lalek, dotyczy³y zwykle teatru pacynek (najbli¿sz¹
rêce lalk¹ jest bowiem pacynka).

Sceny z teatru Sergiusza Obrazcowa

AK
AD

EM
IA

 T
EA

TR
AL

NA
 IM

. A
. Z

EL
W

ER
OW

IC
ZA

 W
 W

AR
SZ

AW
IE

W
yd

zia
³ S

zt
uk

i L
al

ka
rs

ki
ej 

w
 B

ia
³y

m
st

ok
u

od aktora, ale ca³y czas mamy �wiadomo�æ, ¿e jest to
czê�æ jego cia³a. Rêka aktora tworzy wiêc odrêbn¹ po-
staæ, ale jednocze�nie ta postaæ jest nierozerwalnie
z aktorem zwi¹zana. Staje siê jego integraln¹ czê�ci¹, jest
nim, chocia¿ w jaki� sposób jest tak¿e od niego oddzie-
lona. Szczególnie jest to widoczne w grze w tak zwa-
nym �¿ywym planie�, gdzie nie mo¿e byæ takiego dy-
stansu do postaci tworzonej z rêki jak do postaci two-
rzonej z przedmiotu. Wtedy mo¿na siê zastanawiaæ: kim
jest ta postaæ obok aktora? Jego alter ego? Drug¹ po-
³ow¹? Jego dusz¹? Twórcy teatru lalek pos³uguj¹cy siê
rêk¹ w ten sposób (go³¹ rêk¹ z dok³adan¹ g³ówk¹, rêk¹
owiniêt¹ banda¿em itp., istniej¹c¹ obok aktora osobo-
wego) czêsto staraj¹ siê nas-widzów przekonaæ o nie-
zale¿no�ci tej formy i sugeruj¹ oderwanie jej od cz³o-
wieka, a nawet jej woln¹ wolê.

Teatr rêki w bia³ostockiej
Akademii Teatralnej
To, ¿e rêce mog¹ wiele wyraziæ, a przy tym daæ satysfak-
cjê samym twórcom, najlepiej widaæ w Akademii Teatral-
nej w Bia³ymstoku. Od czasu do czasu zdarza siê, szcze-
gólnie na pierwszym roku, ¿e studenci w ramach zajêæ
�Gra aktora pacynk¹� próbuj¹ tworzyæ etiudy �na rêce�.
S¹ to etiudy pojedyncze � wtedy zwykle rêka gra jak¹�
postaæ, jest znakiem postaci. Grane s¹ te¿ etiudy grupo-
we i wtedy rêce traktowane s¹ jak materia³, z którego
mo¿na tworzyæ nowe formy. S¹ to niezwykle inspiruj¹ce
zajêcia. Studenci rozwijaj¹ wówczas swoj¹ wyobra�niê
i czasem wydaje siê, ¿e mo¿liwo�ci ich r¹k s¹ nieograni-
czone. I choæ zdarza siê, ¿e powtarzaj¹ siê tematy lub
powsta³e ju¿ formy, zawsze wygl¹da to inaczej, za ka¿dym
razem odkrywa siê jak¹� now¹ kartê teatru r¹k.

Z tego te¿ wzglêdu, teatr r¹k zaliczany jest do teatru
materia³u, wraz z teatrem przedmiotów. Jednak¿e miê-
dzy nimi istniej¹ niezwykle wa¿ne ró¿nice. W teatrze
przedmiotu przedmiot jest oddzielony od aktora. Ak-
tor mo¿e go traktowaæ jako odrêbn¹ postaæ, mo¿e te¿
razem z przedmiotem postaæ kreowaæ, traktuj¹c go jak
lalkê, mo¿e te¿ podkre�laæ jego naturê � przedmioto-
wo�æ w³a�nie lub narzucaæ widzom wiarê w jego ¿ycie.
Natomiast rêka zwi¹zana jest z aktorem nierozerwal-
nie. Nie istnieje jako samodzielny twór. Jedynie przy
pomocy parawanu mo¿emy wizualnie oddzieliæ rêkê

Zdjêcia pochodz¹ ze spektaklu Teatru 3 � Zusno �Gianni, Jan, Johan��
Fot. W. Wojtkielewicz

Sergiusz Obrazcow, wielki twórca teatru lalek, tak
w �Mojej profesji� mówi³ o mo¿liwo�ciach rêki w te-
atrze: ��wyrazisto�æ ludzkiej rêki w poruszeniu ka¿dego
jej palca jest bardzo du¿a, lalka-rêka mo¿e zatem przeka-
zywaæ nie tylko najbardziej podstawowe ruchy cz³owieka,
lecz i psychologiczne odcienie ró¿norodnych emocji.�
A zatem rêka � czê�c cia³a cz³owieka, niespodziewanie
w teatrze r¹k, staje siê niezale¿nym i niezwykle inspiru-
j¹cym nasz¹ wyobra�niê aktorem.
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FILIA W BIA£YMSTOKU

HAWAJSKI TANIEC HULA
Magdalena Samojlik
Studentka Akademi Muzycznej w Warszawie, Filia w Bia³ymstoku

Hula to dusza Hawajów. W zwi¹zku z brakiem jêzyka
pisanego, w tañcach i pie�niach hula, z pokolenia na
pokolenie, przekazywana by³a historia mieszkañców
wyspy: ich legendy, tradycje oraz wa¿ne wydarzenia.
Tak wiêc, dla staro¿ytnych i wspó³czesnych Hawajczy-
ków Hula to istota ¿ycia. To ono ³¹czy ich ze wszech-
�wiatem, daj¹c uczucie jedno�ci. Tañce, muzyka oraz
pie�ni hula s¹ pe³ne si³y, piêkna i magii, które tancerzy
i widowniê nape³niaj¹ rado�ci¹ ¿ycia. Pie�ni przepe³-
nione s¹ g³êbokim uczuciem i emocjami, a ich s³owa
emanuj¹ moc¹ i duchow¹ energi¹.

Pocz¹tki hula owiane s¹ tajemnic¹. Jedne �ród³o mówi¹,
i¿ hula tañczyli wy³¹cznie bogowie i boginie. Inne nato-
miast twierdz¹, ¿e hula by³o tañczone przede wszyst-
kim przez mê¿czyzn. By³ to taniec wojenny, który za-
grzewa³ wojownika do walki, poprawia³ jego koordyna-
cjê ruchow¹ i koncentracjê. Kiedy mê¿czy�ni wyruszali
na wojnê, kobiety tañczy³y hula i dziêki temu nabra³o
ono subtelno�ci i miêkko�ci.
Wiele lat pó�niej, oko³o XIX wieku, kiedy na wyspy przy-
byli chrze�cijanie, hula zosta³o zakazane w imiê zasad
chrze�cijañskich, gdy¿ uznano je za rytua³ pogañski. Ha-
wajscy szamani, kawuni, od swoich bogów niezmiennie
czerpali bowiem filozofiê, natchnienie, si³ê oraz wska-
zówki do ¿ycia. Wiara ta ró¿ni³a siê wiêc od wiary chrze-
�cijañskiej i mimo, i¿ okre�la siê, i¿ by³a bardziej filozofi¹
¿ycia ni¿ religi¹, zosta³a zakazana.
Na szczê�cie kolejny w³adca, Król David Kalakaua przy-
wróci³ hula dawn¹ chwa³ê, dziêki czemu sta³ siê znany
jako Weso³y W³adca. Jednak wraz z jego �mierci¹, hula
znów sta³o siê rzadko�ci¹. Dopiero oko³o roku 1900,
dziêki filmom Hollywoodu, filmom Elvisa Presleya, hula
przyci¹gnê³o na wyspy turystów, czyni¹c zarówno z tañca,
jak i z wyspy cel komercyjnych wycieczek i daj¹c pocz¹-
tek tzw. �modzie na Hawaje�. By³a to jednak skomercja-
lizowana wersja pradawnych tradycyjnych tañców.

W trakcie rozwoju wyspy po-
wsta³o wiele szkó³ hula. Pier-
wotnie jednak ka¿dy uczeñ mia³
swojego nauczyciela � kumu, któ-
remu by³ ca³kowicie oddany. Pod-
czas nauki, uczniowie mieli specjal-

ny harmonogram dnia oraz specjaln¹ dietê, a zanim przy-
stêpowali do tañca, przechodzili rytua³ oczyszczenia
w oceanie. Pie�ni i tañce hula by³y wykonywane w �wi¹-
tyni na o³tarzu. By³o to szczególne miejsce przyozdo-
bione �wiêtymi li�æmi ti.
Dzi� rozró¿niamy g³ównie dwie odmiany hula. Kahiko �
to dawny, �wi¹tynny taniec, którego ruchy s¹ rytmiczne
i oszczêdne. Wykonywany on jest z towarzyszeniem tra-
dycyjnych instrumentów hula, g³ównie pahu � bêbna. Jest
to wydr¹¿ony pieñ palmy kokosowej pokryty skór¹ re-
kina. Kolejny instrument to ipu, zdrewnia³y owoc tykwy
oraz ipu heke � który tworz¹ dwie po³¹czone tykwy.
Melodie pie�ni kahiko s¹ proste, �piewane niskim ener-
getycznym g³osem. G³ównym ich tematem s¹ bogowie
i boginie oraz wa¿ne wydarzenia w historii Hawajczy-
ków. Stroje do kahiko wykonane s¹ z naturalnych ele-
mentów: li�ci i trawy; spódnice tancerek zrobione s¹
z materia³u i zakrywaj¹ kolana, a gêsto namarszczane �
daj¹ efekt szerokich, ko³ysz¹cych siê bioder. Bluzki s¹
równie¿ gêsto marszczone, odkrywaj¹ ramiona, podkre-
�laj¹c taliê. Na szyi zawieszone s¹ lei, czyli naszyjniki
z orzecha kukui lub muszelek oraz trawy.
Drugi styl to auana. Jest to styl nowy, w którym ruchy s¹
swobodne, miêkkie, pe³ne subtelno�ci. Pie�ni s¹ melo-
dyjne i liryczne, wykonywane z towarzyszeniem gitary
lub ukukel � ma³ej 4-strunowej gitary hawajskiej. Ich te-
matyka to wyra¿anie rado�ci ze wszystkiego, co cz³o-
wieka otacza: z ro�lin, zwierz¹t, ludzi, Boga oraz rado�æ
ze wszystkich pozytywnych uczuæ, których do�wiadcza-
my w ¿yciu.
Obecnie Hawaje s¹ jednym z najbardziej ucywilizowa-
nych miejsc na Ziemi, jednak¿e, na szczê�cie, taniec hula
przetrwa³ jako tradycja, dziêki temu przekazuje mi-
tyczn¹ ideologiê, daje tre�æ i zapewnia ci¹g³o�æ staro¿yt-
nej hawajskiej kulturze. Jest jednak �ród³em przyjemno-
�ci oraz wiedzy nie tylko dla Hawajczyków, ale i osób
nie pochodz¹cych z wysp, gdy¿ na ca³ym �wiecie wielu
jest takich, którzy chc¹ siê go uczyæ. To powoduje, ¿e
hula obecnie jest tañczone nie tylko przez rodzimych
Hawajczyków, a kto raz pozna³ ten taniec, zawsze bê-
dzie mia³ dla niego szacunek i nigdy go nie zapomni.

Fot. M. Trzeszczkowska
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WY¯SZA SZKO£A EKONOMICZNA W BIA£YMSTOKU

Od pierwszej sesji (16 kwietnia 1991 roku) na Gie³-
dzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie minê³o
15 lat. W tym czasie zmiany, które zasz³y, zarówno
na gie³dzie, jak i w jej otoczeniu, znacznie zmieni³y
mo¿liwo�ci i sposoby inwestowania.

Na pierwszej sesji gie³dowej notowane by³y akcje tylko
5 spó³ek, natomiast na koniec 2005 roku liczba notowa-
nych spó³ek wynios³a 255. W zasadzie do pocz¹tku 1994
roku nie istnia³a potrzeba dokonywania jakichkolwiek
analiz gie³dowych i wyboru spó³ki, której akcje warto
by³o nabyæ. W ci¹gu dwóch pierwszych lat dzia³alno�ci
gie³dy, kursy zmienia³y siê w stosunkowo w¹skim pa-

NAUKA INWESTOWANIA
NA GIE£DZIE PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH W WARSZAWIE
prof. dr hab. Jan Zarzecki,
Katedra Finansów i Rachunkowo�ci, WSE
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�mie wahañ, a liczba notowanych spó³ek wzros³a do 16.
Inwestorzy nie mieli z czego wybieraæ i nie mieli ¿ad-
nych istotnych przes³anek do przeprowadzania dog³êb-
nych analiz.
W 1993 roku sytuacja, z punktu widzenia inwestorów,
znacznie siê poprawi³a. Niezale¿nie od tego, której spó³-
ki akcje posiadali w swoich portfelach, ich stan posiada-
nia zwiêksza³ siê. Do pocz¹tku 1994 roku kursy prawie
wszystkich akcji, z sesji na sesjê, wzrasta³y o maksymal-
ne wielko�ci (+10%).  W pewnym momencie posiadanie
papierów, które wzrasta³y poni¿ej dopuszczalnych ogra-
niczeñ, by³o inwestycj¹ nietrafion¹. Taki stan trwa³

Ka¿dy ruch w hula co� bowiem oznacza, ka¿dy
taniec opowiada odrêbn¹ historiê. Podczas gdy d³onie
snuj¹ pe³n¹ wdziêku opowie�æ, stopy tancerzy maj¹
mocny kontakt z ziemi¹, p³ynny ruch bioder pobudza
przep³yw ¿yciowej energii, a oddech niesie j¹ po ca³ym
ciele. Ka¿dy gest d³oni tancerza ma swoje znaczenie:
ruchy cia³a mog¹ przedstawiaæ elementy przyrody, uczu-
cia, zdarzenia. Tancerz pod¹¿a wzrokiem za ruchem r¹k,
dodaj¹c w ten sposób opowie�ci mocy. Wa¿ne jest te¿
poczucie harmonii, równowagi i skupienie uwagi w ru-
chach, co dodaje tancerzom �wiêto�ci i godno�ci. Pre-
cyzja przedstawienia, harmonia ruchów i duchowy spo-
kój, pozwalaj¹ na po³¹czenie siê tancerzy z natur¹ i jej
wewnêtrzn¹ moc¹.
Dzi� dawn¹, duchow¹ hula mo¿na ogl¹daæ podczas �wiêta
Aloha na Hawajach, �wiêta króla Kamehameha oraz in-
nych uroczysto�ci. Mo¿na te¿ czynnie uczestniczyæ
w Festiwalu Hula. A nale¿y stwierdziæ, i¿ pokazy hula to
bardzo weso³y i kolorowy czas. Wówczas tañcz¹ obok
siebie dzieci i doro�li lub dziel¹ siê na grupy wiekowe,
a nawet szko³y � na Hawajach istnieje bowiem wiele

szkó³ tañca dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Wszyscy
�wietnie siê bawi¹, wymieniaj¹c siê u�miechami, podzi-
wiaj¹c siê nawzajem, bij¹c sobie brawo.
Hula mo¿e tañczyæ ka¿dy, kto ma na to ochotê, bez
wzglêdu na wiek i p³eæ oraz wagê. Celem hula jest bo-
wiem inspirowaæ, uczyæ i bawiæ. Jednak najwa¿niejsza jest
metafizyka samego tañca. Dla Hawajczyków hula to ra-
do�æ i mi³o�æ wyra¿one w tañcu, uciele�nienie si³y ¿ycia.
Hula uczy piêknego, pe³nego wdziêku ruchu, poczucia
swobody i lekko�ci we w³asnym ciele, u�miechu na co
dzieñ oraz pozytywnego my�lenia i rado�ci z ¿ycia. Przy-
pomina nam o mi³o�ci i przyja�ni. Uczy otwarto�ci ser-
ca i umys³u do wszystkich i wszystkiego. Dziêki hula mo-
¿emy poznaæ moc i magiê Hawajów, gdzie Hawajczycy,
dziêki hula, wyra¿aj¹ swoje emocje oraz, poprzez taniec
okre�laj¹ to,
kim s¹ i co jest
dla nich wa¿-
ne w ¿yciu.
Piêkno tych
pe³nych mocy
tañców po-
chodzi z wia-
ry w to, kim
jeste�.

Pie�ni oraz tañce, które mo¿na by³o ujrzeæ i us³yszeæ
podczas IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, zosta³y
stworzone przez nauczyciela hula � kumu, który miesz-
ka i komponuje na Hawajach. Nazywany tam jest ¯yj¹-
cym Skarbem, a jego imiê i nazwisko brzmi Frank Ka-
waikapuokalani Hewett.

Fot. P. Zalewski

Fot. M. Nikonowicz
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do marca 1994 roku, kiedy to indeks WIG osi¹gn¹³ po-
ziom 20.760 pkt. (z poziomu 1.037 pkt. na pocz¹tku 1993
roku), po czym gwa³townie zacz¹³ spadaæ do poziomu
5.904 pkt. w czerwcu 1995 roku. Tak gwa³towny spadek
dotkliwie odczuli niedo�wiadczeni, ma³o wyedukowani
i nie w pe³ni �wiadomi inwestorzy.

Gie³da obecnie
Obecnie skuteczne inwestowanie na gie³dzie wymaga
czego� wiêcej ni¿ tylko nabycia papierów warto�ciowych.
Trzeba wiedzieæ, co i kiedy kupiæ, a tak¿e kiedy to od-
sprzedaæ z zyskiem. Inwestorzy maj¹ do wyboru trzy
rodzaje analiz, które pomog¹ im dokonaæ odpowiedniej
decyzji: analizê fundamentaln¹, analizê portfelow¹ i ana-
lizê techniczn¹. Ich zastosowanie zale¿y m.in. od rodza-
ju inwestora, jego preferencji oraz czasu potencjalnej
inwestycji.

Typy analiz gie³dowych
Analiza fundamentalna oparta jest na pewnych wska�ni-
kach ekonomicznych charakteryzuj¹cych zarówno stan
przedsiêbiorstwa, jak i bran¿y, w której dzia³a. Pozwala
ona na dokonanie wyceny akcji przy wykorzystaniu
metod dochodowych, opartych na kosztach i maj¹tku
firmy oraz mieszanych. Powinna ona byæ wykorzysty-
wana przede wszystkim przez inwestorów d³ugotermi-
nowych.
Z kolei analiza portfelowa wykorzystywana jest g³ównie
przez inwestorów instytucjonalnych, profesjonalnie zaj-
muj¹cych siê zarz¹dzaniem �rodkami finansowymi, taki-
mi jak fundusze inwestycyjne, powiernicze czy emery-
talne. Na podstawie danych statystycznych i w oparciu

o pewne modele, pozwala ona na budowanie ró¿no-
rodnych portfeli inwestycyjnych, z ró¿nym poziomem
ryzyka i dochodowo�ci.
Z punktu widzenia inwestora indywidualnego, nastawio-
nego na krótkookresowe zyski, najbardziej przydatna
jest analiza techniczna. Podstawowy jej trzon stanowi
analiza wykresów, a dok³adniej � trendów i pewnych
formacji widocznych na wykresach, które sygnalizuj¹
przysz³e zmiany kursów gie³dowych. Uzupe³nieniem ana-
lizy formacji s¹ �rednie i oscylatory. Na ich podstawie
generowane s¹ sygna³y kupna i sprzeda¿y poszczegól-
nych instrumentów finansowych. O ile w przypadku
analizy wykresów trudno mówiæ o mo¿liwo�ciach au-
tomatyzacji, o tyle �rednie i oscylatory doskonale siê do
tego nadaj¹. Wykorzystanie programów komputerowych
stwarza mo¿liwo�æ budowania prostych systemów trans-
akcyjnych w oparciu o obiektywne przes³anki. �rednie
i oscylatory s¹ �ci�le okre�lone wzorami matematycz-
nymi, a to eliminuje subiektywizm z takich systemów.
Dodatkowo wykorzystanie odpowiedniego oprogramo-
wania daje mo¿liwo�æ szybkiego przetestowania, na pod-
stawie historycznych danych rzeczywistych notowañ,
skonstruowanego systemu.

Na gie³dzie liczy siê wiedza
Wspó³czesny inwestor, funkcjonuj¹cy w niezwykle z³o-
¿onej rzeczywisto�ci ekonomicznej, w �wiecie pe³nym
informacji, musi posiadaæ przynajmniej podstawow¹ wie-
dzê na temat mo¿liwo�ci i metod prognozowania za-
chowañ gie³dowych. Swoich decyzji nie mo¿e opieraæ
tylko i wy³¹cznie na opiniach analityków czy innych in-
westorów lub te¿ na w³asnej intuicji. Powinien potrafiæ
przeprowadzaæ w³asne analizy i konstruowaæ prognozy.

WY¯SZA SZKO£A KOSMETOLOGII W BIA£YMSTOKU

TAJEMNICE ZAPACHÓW
mgr Dorota Szuper-Jakubiuk
Pion Prorektora ds. Promocji i Wspó³pracy, PB

Okazuje siê, ¿e tak naprawdê niewiele wiemy o per-
fumach. Zw³aszcza za� wtedy, gdy przychodzi o nich
rozmawiaæ zupe³nie profesjonalnie�
W tajemnice zapachów uczestników spotkania
przebiegaj¹cego pod t¹ sam¹ nazw¹ zorganizowane-
go w ramach IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
wprowadzi³a mgr Agata Jab³oñska-Trypuæ z Wy¿szej
Szko³y Kosmetologii w Bia³ymstoku. Podczas prelekcji
s³uchaczy zapoznano z niezwykle ciekaw¹ i stosunko-
wo nieznan¹ dziedzin¹ wiedzy, jak¹ jest sensoryka. Mówi
ona o tym w jaki sposób, dziêki zmys³om, odbieramy
doznania i bod�ce, zw³aszcza za� jak reagujemy na za-
pachy. Dlaczego zapachy wp³ywaj¹ na to, czy czujemy
siê dobrze czy �le? Oczywi�cie, dzieje siê tak dlatego,
¿e posiadamy niezwyk³¹ zdolno�æ kojarzenia i zapamiê-
tywania zapachów. Nieraz doskonale potrafimy sobie
przypomnieæ, co tak mi³o i znajomo pachnie�

Aromaterapia � leczenie zapachami
Nie oddaje ono jednak istoty aromaterapii, czyli umiejêt-
no�ci leczenia zapachami. Nie chodzi tu jednak o leczenie
zapachem w ogóle, lecz za pomoc¹ aromatycznych sub-
stancji wytwarzanych przez ro�liny. Substancje te to wiel-
ka tajemnica natury. Od czasów najdawniejszych mo¿emy
dostrzec, ¿e nasi praprzodkowie u¿ywali olejków eterycz-
nych do wielu ró¿nych celów, w�ród których dzia³ania te-
rapeutyczne by³y najwa¿niejsze. Zarówno Biblia, jak i stare
ksiêgi indyjskie, egipskie papirusy, czy staro¿ytne chiñskie
receptury zawieraj¹ opisy olejków eterycznych. S¹ one
wymieniane w literaturze staro¿ytnej, w legendach i po-
ezji. W�ród wielu interesuj¹cych historii, doskona³ym przy-
k³adem stosowania aromaterapii jest fakt, ¿e cierpi¹ca na
bezsenno�æ Kleopatra nape³nia³a poduszki p³atkami ró¿,
co zapewnia³o jej dobry sen i piêkne marzenia. Wspó³cze-
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u Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, wraz z rozwojem chrze-
�cijañstwa, w Europie nast¹pi³ zanik zwyczaju u¿ywania
wonnych substancji, a �wiat Islamu na wiele wieków sta³
siê �ostoj¹ dobrego zapachu�. Dopiero gwa³towny roz-
wój handlu miêdzynarodowego, u schy³ku �redniowiecza,
przywróci³ Europie ów przyjemny zapach. Pocz¹tkowo
substancje zapachowe i kadzid³a importowano do Europy
wy³¹cznie w celach religijnych i leczniczych, a Wenecja
w owym czasie sta³a siê jednym z najwiêkszych centrów
handlu wonno�ciami.
Wraz z nastaniem Renesansu, substancje aromatyczne
stopniowo zaczê³y podbijaæ serca Europejczyków. Zwy-
czaj u¿ywania perfum upowszechnia³ siê a¿ do XVII  wie-
ku, kiedy to we Francji Ludwika XV osi¹gn¹³ szczyt popu-
larno�ci. Francuska arystokracja skrapia³a perfumami nie
tylko swoje cia³a, ale równie¿ ubrania, peruki, wachlarze,
a nawet meble. W tym czasie (w 1656 roku) powsta³ we
Francji pierwszy na �wiecie cech producentów perfum.
Wiek XVIII zrewolucjonizowa³ rynek perfum dziêki wy-
nalezieniu wody koloñskiej. Ten nowy wynalazek bardzo
szybko sta³ siê modny i zacz¹³ byæ u¿ywany na wiele spo-
sobów: jako p³yn do k¹pieli, woda do p³ukania ust, �rodek
aromatyzuj¹cy wino, przysmak do ssania na kostce cukru
itd. Rozwój produkcji perfum oraz wzrost ich popularno-
�ci sprawi³y, ¿e pojawi³o siê zapotrzebowanie na ich este-
tyczne i oryginalne opakowanie. Wygl¹d flakonika powoli
zacz¹³ wiêc byæ równie wa¿ny jak jego zawarto�æ. Odpo-
wiedzi¹ na rosn¹ce zapotrzebowanie rynku, sta³ siê szybki
rozwój odrêbnej ga³êzi przemys³u � produkcji opakowañ
szklanych.
Wiek XIX przyniós³ nowe technologie i pojawienie siê
wielkiego przemys³u, a wraz z nim � zmian spo³ecznych
i obyczajowych. Z jednej strony u¿ywanie perfum sta³o siê
atrybutem szybko powstaj¹cej i umacniaj¹cej siê nowej
warstwy spo³ecznej � bur¿uazji, z drugiej za�, gwa³towny
rozwój chemii zrewolucjonizowa³ technologiê wytwarza-
nia perfum i umo¿liwi³ uzyskiwanie nowych, nieznanych
dot¹d kompozycji zapachowych. Pod koniec XIX wieku
�wiatow¹ stolic¹ perfum sta³ siê Pary¿, a wszyscy wielcy
kreatorzy zapachów (tacy, na przyk³ad, jak: Guerlain, Coty,
Molinard, d�Orsay itd.) rezydowali w tym mie�cie. Wraz
z rozwojem nowoczesnego przemys³u perfumeryjnego, co-
raz wiêkszego znaczenia zacz¹³ nabieraæ wygl¹d opako-
wañ. W tym czasie flakonik sta³ siê prawdziwym dzie³em
sztuki, a tworzone przez wybitnych projektantów bute-
leczki uros³y do roli znaku firmowego wype³niaj¹cych je
perfum, tak jak na przyk³ad s³ynny flakon �Chanel No. 5�.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e �Chanel No. 5�, które
w 1921 roku stworzy³ Ernest Beaux dla Gabrielle Chanel,
by³y pierwszymi syntetycznymi perfumami i sta³y siê zwia-
stunem nowej epoki w sztuce kreowania zapachów. Za-
stosowanie w przemy�le perfumeryjnym substancji synte-
tycznych spowodowa³o jego gwa³towne przeobra¿enie.
Apogeum rozwoju francuskiego przemys³u perfumeryjnego
przypada na lata 50. XX wieku, kiedy powsta³y takie marki
jak Christian Dior i Nina Ricci. Wraz z wprowadzeniem
do produkcji syntetycznych substancji zapachowych, per-
fumy przesta³y byæ domen¹ wy³¹cznie bogatych ludzi, co
spowodowa³o, ¿e w powojennej Europie sta³y siê po-
wszechnie stosowanym uzupe³nieniem modnych kreacji.
Obecnie na rynku dostêpnych jest ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy
rodzajów perfum i wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe kompozycje
zapachowe. Wszystkie one nieustannie pobudzaj¹ nasz¹

sne badania potwierdzi³y to � olejek ró¿any zawiera sk³ad-
niki o dzia³aniu relaksuj¹cym i nasennym. Równie¿ wiele
innych sposobów leczenia, znanych w medycynie ludowej,
opiera siê na bezpo�rednim lub po�rednim stosowaniu olej-
ków eterycznych.

Otrzymywanie olejku eterycznego
z lawendy
Naturalny olejek eteryczny otrzymywany jest w procesie
destylacji ro�lin aromatycznych, poprzez poddanie ich dzia-
³aniu pary lub przez maceracje t³uszczami. Podczas pre-
lekcji przeprowadzanej w laboratorium, mo¿na by³o uczest-
niczyæ w do�wiadczeniu otrzymywania olejku eteryczne-
go z kwiatu lawendy. Przy pomocy specjalnej aparatury
potrzebnej do tego celu uda³o siê uzyskaæ taki olejek. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e tak cudownie i piêknie nie pachnia³,
jak na przyk³ad myde³ka lawendowe, które mo¿emy kupiæ
w mydlarniach. Okaza³o siê bowiem, ¿e myd³a te zawieraj¹
w sobie wiele innych dodatkowych substancji, wzbogaca-
j¹cych ich zapach. Natomiast olejek eteryczny stanowi bazê
zapachu, co�, co jest jego podstaw¹.
W kosmetologii (i nie tylko) stosuje siê wiele naturalnych
olejków eterycznych, np. do aromaterapii, k¹pieli, inhalacji,
masa¿y, od�wie¿ania powietrza, zapachowych kominków
ceramicznych. Istniej¹ te¿ one w ró¿nych zapachach, ta-
kich jak: majerankowym (pomagaj¹cym w odzyskaniu trze�-
wo�ci umys³u po wypiciu du¿ej ilo�ci alkoholu), z drzewa
ró¿anego (³agodz¹cym bóle g³owy, karku i szyi oraz bóle
reumatyczne), bazyliowym (dzia³aj¹cym pobudzaj¹co i od-
�wie¿aj¹co, mobilizuj¹cym do dzia³ania), lawendowym, miê-
towym (³agodz¹cym migrenowe bóle g³owy), pomarañczo-
wym, rozmarynowym (uspokajaj¹cym, reguluj¹cym oddech),
melisowym (³agodz¹cym stany lêkowe, u³atwiaj¹cym zasy-
pianie), bergamotowym, mandarynkowym, tymiankowym
(³agodz¹cym stany apatii), limetkowym (pomagaj¹cym w sta-
nach depresyjnych), cynamonowym, cyprysowym, cedro-
wym, cytrynowym, z drzewa herbacianego, z drzewa sanda-
³owego, �wierkowym, opium, antytabak i wielu, wielu innych.
Obecnie na �wiecie powraca siê do do�wiadczeñ ludzi sta-
ro¿ytnych, jednak¿e dodatkowo uzupe³nia siê je wspó³-
czesn¹ wiedz¹. W lekach nowej generacji bardzo czêsto
wykorzystuje siê zarówno olejki eteryczne, jak i ich po-
chodne (np. mentol, tymol, anisol czy eukaliptol). Lecznicze
dzia³anie olejków z powodzeniem stosuje siê wiêc w medy-
cynie zarówno konwencjonalnej, jak i alternatywnej.

Ach, te perfumy�
Od olejków eterycznych ju¿ niedaleko jest do perfum�
S³owo �perfumy� powsta³o z ³ac. per fumom (poprzez dym).
Historia perfum siêga pocz¹tków najstarszych ludzkich
cywilizacji. Ponad 7000 lat temu, w staro¿ytnym Egipcie
i w Mezopotamii, substancje zapachowe zawsze u¿ywane
by³y podczas rytua³ów religijnych oraz w czasie obrzê-
dów pogrzebowych. Wiele wskazuje na to, ¿e wonne oleje
ju¿ wtedy by³y stosowane tak¿e w celach kosmetycznych
i leczniczych. Dziêki Fenicjanom zwyczaj stosowania esencji
zapachowych rozprzestrzeni³ siê na Azjê, pó³nocn¹ Afrykê
oraz dotar³ do staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Jednak praw-
dziwymi wynalazcami perfum � w znanej nam obecnie
postaci � byli Persowie i Arabowie. Dziêki odkrytej przez
nich technologii destylacji, perfumy szybko podbi³y ca³y
�wiat islamski.
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wyobra�niê, kusz¹c zmys³owo�ci¹ oraz tajemnicz¹ nutk¹
mistyki � tak, jak czyni³y to przez tysi¹ce lat swojej historii.

Jak najlepiej dobraæ perfumy?
Najlepsze perfumy to te, które lubimy. Ich zapach po pro-
stu musi nam sprawiaæ przyjemno�æ. I nie ma znaczenia, ¿e
na przyk³ad nale¿¹ one do tañszych (warto przy tym pa-
miêtaæ, ¿e na cenê perfum zazwyczaj sk³ada siê ³adne opa-
kowanie i doskonale opracowana, czêsto kosztowna, kam-
pania reklamowa). Bywa, ¿e niedrogie i wcale nie najmod-
niejsze perfumy, najbardziej nam odpowiadaj¹ i je�li czuje-
my siê w nich doskonale, to znaczy, ¿e zawieraj¹ moleku³y
uzupe³niaj¹ce siê z moleku³ami naszego organizmu. Z ko-
lei, nawet najdro¿sza woda toaletowa, firmowana znanym
nazwiskiem, mo¿e nas swoim zapachem odrzucaæ. Prawdo-
podobnie w tej kompozycji sk³adników znajduj¹ siê mole-
ku³y bardzo podobne do tych, które ju¿ �posiadamy�, wiêc
organizm ich nie akceptuje, poniewa¿ ich nie potrzebuje �
na zasadzie tych samych, odpychaj¹cych siê ³adunków. Wy-
bieraj¹c perfumy, warto wiêc chyba zapomnieæ o reklamach,
a pos³uchaæ siebie i swojego organizmu.

1000 receptorów w nosie
�wietnym doradc¹ w tym wzglêdzie jest nasz� nos. Znaj-
duje siê w nim bowiem oko³o 1000 receptorów. Dziêki
temu mo¿emy wyczuæ a¿ 10 000 zapachów, a proces ten
przebiega mniej wiêcej tak, ¿e najpierw co� odczuwamy,
a dopiero po chwili rejestrujemy to i �korelujemy� z tym,
z czym siê nam kojarzy. A na podstawie naszych pozytyw-
nych odczuæ i skojarzeñ, rodz¹ siê nowe pomys³y zapachów.
¯eby stworzyæ perfumy, najpierw trzeba mieæ pomys³
na zapach oraz podaæ jego opis. Warto przy tym wiedzieæ,
¿e perfumy maj¹ swoje nuty: nutê górn¹, nutê �rodkow¹

i nutê doln¹. Istniej¹ jeszcze nuty ³¹cz¹ce. Nastêpnie nale-
¿y podaæ opis sk³adników i dopiero potem otrzymujemy
co� w rodzaju perfum, które podlegaj¹ dalszym rozma-
itym przeróbkom i zmianom.

Jeszcze do dzi� mi pachnie�
Podczas warsztatów pt.: �Tajemnice Zapachów� uczestni-
cy mieli niecodzienn¹ okazjê spróbowaæ swoich si³ w �per-
fumologii�. Mogli bowiem stworzyæ swoje w³asne zapachy
autorskie. £¹cz¹c dowolne olejki eteryczne o ró¿nych to-
nacjach, bawili�my siê w prawdziwych kreatorów perfum!
Nale¿a³o przy tym pos³ugiwaæ siê miarkami i instrukcj¹
tworzenia zapachów, a po odpowiednim dawkowaniu al-
koholu, kropelek olejków i wody, otrzymywali�my prze-
dziwne, ró¿norodne i niepowtarzalne nuty zapachowe.

Oprócz tego, w laboratorium mo¿na by³o obejrzeæ wy-
stawê zió³ bogatych w olejki eteryczne, a tak¿e wiele ró¿-
norodnych akcesoriów przydatnych we wspó³czesnej ko-
smetyce. Rzeczywi�cie, poznawanie tajemnic zapachów,
by³o niezapomnian¹ zabaw¹ i cennym do�wiadczeniem!

ZAKOÑCZENIE
IV PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
13 MAJA 2006 R.
AULA DU¯A PRZY WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
Wieczór podsumowuj¹cy IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
rozpocz¹³ Hejna³ Festiwalu, po którym wyst¹pi³ Przewodni-
cz¹cy Komitetu Organizacyjnego Festiwalu prof. nzw. dr hab.
in¿. Waldemar Rakowski, Prorektor ds. Nauki PB.
Podziêkowa³ on wszystkim wspó³organizatorom za zaanga-
¿owanie i promowanie nauki na swoich uczelniach. Zaznaczy³,
¿e w tym roku Politechnika Bia³ostocka, jako g³ówny koordy-
nator Festiwalu, przygotowa³a 68 imprez zwi¹zanych z tech-
nik¹ i nowoczesn¹ technologi¹ i sprosta³a zadaniom organiza-
cyjnym. Prof. Rakowski wyrazi³ wdziêczno�æ za w³o¿ony wysi-
³ek w przygotowania Festiwalu wszystkim wspó³pracownikom
z Politechniki, a zw³aszcza pani Barbarze Kieliszek z Dzia³u
Nauki, która kontaktowa³a siê z przedstawicielami innych
uczelni i by³a bardzo zaanga¿owana w dzia³ania organizacyjne.
W imieniu Uniwersytetu w Bia³ymstoku g³os zabra³a
prof. dr hab. Ewa Parafianowicz, Prorektor ds. Wspó³pracy,
która doceni³a pracê koordynatorów uczelnianych i pochwa-
li³a wszystkie osoby, które przygotowa³y 84 imprezy z ró¿-

nych dziedzin: pedagogiki, socjologii, historii, fizyki, biologii.
Wiele imprez cieszy³o siê tak du¿ym zainteresowaniem,
¿e sale nie mie�ci³y uczestników i pytano o mo¿liwo�æ ich
powtórzenia. Uniwersytet w Bia³ymstoku prawdopodobnie
bêdzie organizatorem kolejnej, V ju¿ edycji Festiwalu, która
zbiegnie siê z Jubileuszem 10-lecia uczelni.
Przedstawicielem Akademii Medycznej w Bia³ymstoku by³ prof.
dr hab. Andrzej D¹browski, Prorektor ds. Studentów. Wyrazi³
on przekonanie, ¿e imprezy o charakterze medycznym i zwi¹-
zanym ze zdrowiem cz³owieka by³y ciekawe, aczkolwiek wy-
magaj¹ wiêkszej promocji.
W koncercie fina³owym zebrani mogli us³yszeæ dwa przepiêkne
utwory: Kwintet klarnetowy A-dur KV 581 Wolfganga Ama-
deusza Mozarta i Kwintet klarnetowy h-moll op. 115 Johana
Brahmsa w wykonaniu �wiatowej s³awy klarnecisty Wojciecha
Mrozka i Kwartetu �CAMERATA� w sk³adzie: W³odzimierz
Promiñski (I skrzypce), Andrzej Kordykiewicz (II skrzypce), Piotr
Reichert (altówka), Roman Hoffmann (wiolonczela).

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Fot. D. Szuper-Jakubiuk
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MEDIA O FESTIWALU
14 marca
" Go�æmi programu Krzysztofa Po³ubiñskiego �Kwadrans z go-

�ciem� byli Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Festiwalu,
prof. Waldemar Rakowski i Rzecznik Prasowy Festiwalu, Anna
Leszczuk-Fiedziukiewicz

17 marca 2006
" Zapowied� Festiwalu na stronach internetowych TVP3, Serwis

regionalny Bia³ystok
30 kwiecieñ
" Radio Bia³ystok, Zapowied� imprez organizowanych w ramach

Festiwalu przez dwie najwiêksze uczelnie Bia³egostoku: Uniwer-
sytet w Bia³ymstoku i Politechnikê Bia³ostock¹, mówi³y Anna
Leszczuk-Fiedziukiewicz, Rzecznik prasowy PB i prof. Ewa Du-
bas-Urwanowicz, koordynator Festiwalu na UwB.

2-3 maja 2006
" Kurier Poranny, Nasz Patronat, Festiwal Nauki i Sztuki
4 maja 2006
" Radio Akadera, rozmowa z dr. Zdzis³awem Lasockim z Katedry

Fizyki PB nt. najciekawszych imprez Politechniki
5 maja 2006
" Zapowied� Festiwalu na stronach internetowych TVP3, Serwis

regionalny Bia³ystok http://ww6.tvp.pl View?Cat=2838&id=
337799

6 maja 2006
" Kurier Poranny, dodatek reklamowy �Kurier na Festiwal�,

�Bliskie spotkania z nauk¹ i sztuk¹�
7 maja 2006
" Serwis regionalny Bia³ystok: www.bialystok.tvp.pl/informacje,

http://ww6.tvp.pl/View?Cat=2836&id=338595
" Radio Bia³ystok, Sprawozdanie z inauguracji, rozmowa z prof.

Waldemarem Rakowskim, Prorektorem ds. Nauki PB o atrak-
cjach tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuk

" Radio Akadera, relacja z inauguracji Festiwalu, rozmowa z prof.
Miros³awem �wierczem, autorem jednego z wyk³adów inaugu-
racyjnych o wykorzystaniu sztucznej inteligencji

8 maja 2006
" Kurier Poranny, �Wêdrówki po kosmosie�, relacja z imprezy UwB

�Astronomia podwórkowa� z dn. 7.05.2006
" Gazeta Wyborcza, �Podlaski festiwal sztuki i nauki�, relacja

z pokazu mikroskopu skaningowego na PB z dn. 8.05.2006
" TVP3, �Go�æ dnia�, rozmowa z prof. Waldemarem Rakowskim

i Ann¹ Leszczuk-Fiedziukiewcz nt. Festiwalu, http://ww6.tvp.pl/
View?Cat=4463&id=339189

" Radio Bia³ystok, Relacja z imprez �Mikroskop skaningowy� (PB),
�Z³ota liczba� (PB), �Przegl¹d filmów o totalitaryzmie� (UwB),
�¯onglowanie jako narzêdzie uczenia siê� (WSFiZ)

" Radio Akadera, rozmowa z Bartoszem Ignatowiczem z Biura Pro-
mocji UwB nt. najciekawszych imprez Uniwersytetu z historii, so-
cjologii, fizyki, chemii, ekonomii

9 maja 2006
" Gazeta Wyborcza, �Wê¿e faraona i skacz¹cy mi��, wywiad

z Rzecznikiem Festiwalu, opis imprez z Akademii Medycznej, UwB,
PB, Wy¿szej Szko³y Kosmetologii, zaproszenie na imprezy na PB,
UwB, WSK, WSAP, Akademii Teatralnej

" Kurier Poranny, �Mikroskop na festiwalu�, relacja prezentacji
mikroskopu skaningowego na PB z dn. 8.05.2006

" Radio Bia³ystok, Relacja z imprez �Przyja�ñ jako fundamentalna
warto�æ, która nadaje sens ¿yciu� (UwB), �Co w kremie siedzi�
(WSK)

" Radio Akadera, rozmowa z prof. S³awomirem Wo³czyñskim z Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku nt. najciekawszych imprez do-
tycz¹cych zdrowia i ratowania ¿ycia

" Radio Akadera, relacja z pokazu mikroskopu skaningowego na PB
" Radio Akadera, relacja z wyk³adu o gatunkach filmowych na UwB

10 maja 2006
" Kurier Poranny, �Nauka, sztuka, zabawa�, zaproszenie na impre-

zy, w tym na pokaz �Efektowna chemia� na UwB i �Zobaczyæ
niewidzialne� na PB

" Radio Bia³ystok, Relacja z imprez �Ochrona przed wy³adowania-
mi atmosferycznymi� (PB), �Wiosna z Alergi¹� (AMB), �Kupuje
wiêc jestem� (UwB) , �Fraktalny �wiat� (PB)

11 maja 2006
" Kurier Poranny, �Znicz olimpijski�, relacja z imprezy �Efektowna

chemia� na UwB z dn.10.05.2006
" Radio Bia³ystok, Relacja z imprez �Co skrywaj¹ archiwa ko�ciel-

ne� (Seminarium), �Co siê dzieje w mojej klasie� (UwB)
12 maja 2006
" Kurier Poranny, �Wyspa twórczo�ci�, zaproszenie na warsztaty pe-

dagogiczne i prezentacjê o czytaj¹cych komputerach na UwB oraz
na warsztaty dla kinomanów na PB.

" Radio Bia³ystok, Relacja z imprez �Badania biomechaniczne stóp
cz³owieka za pomoc¹ systemu Parotec� (PB),  �Wp³yw konsump-
cji kawy i herbaty na zdrowie cz³owieka� (AMB), �Tajni agenci
czysto�ci� (UwB)

13 maja
" Radio Bia³ystok, Relacja z imprezy �Festyn archeologiczny ¯ycie

codzienne plemienia Galindów� (UwB)
" Radio Akadera, podsumowanie Festiwalu
16 maja 2006
" Kurier Poranny, �IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki�, podsumo-

wanie, dodatek Praca i Nauka
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