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DNI MATEMATYKI W BIAŁYMSTOKU
W dniach 7-9 czerwca 2009 r. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa
Matematycznego zorganizował kolejne Dni Matematyki w Białymstoku. Poprzednie Dni
miały miejsce 2 lata temu, również na początku czerwca. Dni Matematyki składały się
z szeregu imprez, których celem była popularyzacja
matematyki. Imprezy były adresowane głównie do ludzi
młodych, ale większość z nich miała charakter otwarty
i mogli brać w nich udział wszyscy chętni. Oprócz imprez
poważnych, jak uroczystość wręczenia nagród
laureatom Konkursu Matematycznego Politechniki
Białostockiej, wystawa wielościanów czy popularne
wykłady dotyczące matematyki, pojawiły się imprezy
lżejsze, nastawione na zabawę w matematykę. Dni
Matematyki otworzył Piknik Matematyczny na placu
miejskim przy Ratuszu. Mimo niesprzyjającej pogody
znaleźli się odważni uczestnicy, którzy mieli okazję
poznać lżejszą stronę matematyki: fraktale, nietypowe
bańki mydlane, chodzenie po mostach królewieckich, gry
matematyczne. Ci co zostali w domach mieli szansę
przeżyć to w następne dni na Interaktywnej Wystawie Matematycznej na Politechnice
Białostockiej. Można tam też było zobaczyć i dotknąć dziesiątki kolorowych wielościanów
i uczestniczyć w warsztatach origami. Polskie Radio Białystok emitowało pogadanki
matematyczne a pasażerowie autobusów mogli pożytecznie spędzić czas myśląc nad
wywieszonymi zadaniami matematycznymi.

ORGANIZATORZY I UCZESTNICY
W przygotowanie imprez zaangażowanych było kilkadziesiąt osób: pracowników
naukowych, nauczycieli i studentów. Autorami i wykonawcami imprez byli głównie
członkowie Oddziału Białostockiego PTM. Po raz pierwszy wystąpili też goście spoza
Białegostoku: ExploraPark z Wałbrzycha i dwie osoby z Uniwersytetu w Aveiro,
w Portugalii. Oba zespoły przywiozły zabawki matematyczne, które wzbogaciły nasz
białostocki arsenał. W imprezach wzięło udział kilkaset osób, głównie dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów. Dni Matematyki były wspierane finansowo przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Głównym
patronem medialnym było Polskie Radio Białystok.
prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
Prezes Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
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ORGANIZATORZY
Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa
Matematycznego

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zbigniew Bartosiewicz – przewodniczący
Czesław Bagiński
Teresa Cetera
Marzena Filipowicz-Chomko
Ewa Girejko
Anna Gomolińska
Piotr Grzeszczuk
Marek Kępczyk
Katarzyna Kowejsza
Ryszard Mazurek
Dorota Mozyrska
Krzysztof Piekarski
Anna Poskrobko
Rajmund Stasiewicz
Edward Zych
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TRUDNE POCZĄTKI
Deszczowy poranek w niedzielę 7 czerwca nie zachęcał do transportu eksponatów na plac
miejski przy Ratuszu w Białymstoku. Pomimo deszczu i porywów wiatru, przy pomocy
sporej grupy studentów, organizatorzy rozstawili zielone namioty z całym bogactwem
zabaw matematycznych.

Wkrótce nawet aura doceniła starania organizatorów. Już na początku imprezy
zaświeciło słońce i pojawili się pierwsi zwiedzający. Dzieci, ich rodzice, spacerowicze,
wracający w niedzielę z kościoła z zaskoczeniem spotkali się na głównym placu miejskim
z nietypową matematyką. Pod zielonym dachem namiotu znalazły schronienie układanki
przywiezione przez ekspertów popularyzacji matematyki z ExploraPark w Wałbrzychu
oraz z Uniwersytetu w Aveiro z Portugalii.

BAŃKI, TANGRAMY, MAGICZNE KWADRATY
Najmłodsi uczestnicy zajęli się układankami i bańkami
mydlanymi, które powstawały na specjalnych
kształtkach demonstrując powierzchnie minimalne.
Układankami były tangramy, magiczne kwadraty, ale
także specjalne konstrukcje ilustrujące na przykład
twierdzenie Pitagorasa. Jak zwykle pojawiły się
również kostki szczęścia „Happy Cubes”.
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ELIPSA, PARABOLA I LOTERIA FANTOWA
Pod namiotem warto było zajrzeć do
warsztatu nauki wykreślania elipsy
i paraboli za pomocą kredy, sznurka
i ekierek.

Dzieci oblegały także stoisko Matematycznej
Loterii Fantowej, gdzie odpowiadały na różne
pytania matematyczne. Wszystkie prawidłowe
odpowiedzi były nagradzane. Dodatkowo
zorganizowano Quiz Matematyczny, który
cieszył się ogromną popularnością. Odbyły się
cztery jego tury. Udział brali młodsi i starsi.
Nagrody dla finalistów quizu oraz fanty loterii
matematycznej ufundowane zostały przez
Białostockie Zakłady Poligraficzne oraz Zespół
Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

RZEKA PREGOŁA I MOSTY KRÓLEWIECKIE
Na placu miejskim popłynęła również rzeka Pregoła i pojawiła się makieta mostów
z Królewca. Nie przechadzał się co prawda po mostach sam Leonard Euler, ale dzieci
i młodzież z ogromnym zainteresowaniem próbowały rozwiązać problem siedmiu mostów
w Królewcu: „Jak wykonać spacer po mieście, tak aby przejść przez każdy most i przez
każdy dokładnie raz?” Zadanie nie ma rozwiązania, ale stanowi doskonałe
wprowadzenie do teorii grafów.
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SAPER I SAMOTNIK
Świetną plenerową grę matematyczną zaproponowały Liliana i Emilia, matematyczki z Portugalii.
To gra oparta na zasadach znanego z zabaw na
komputerze mini-sapera, ale tutaj zamiast klikania
trzeba było przestawiać pionki, którymi były kolorowe
pachołki drogowe. Doskonała zabawa dla całej
rodziny. Podobną popularnością cieszyła się także
gra samotnik, w którą co prawda gra się
samodzielnie, ale nigdy nie brakuje kibiców. I jak
widać na zdjęciach pasjonuje wszystkich.

DOSKONAŁY FINAŁ
Imprezę zorganizowali członkowie Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, ale pomocą służyli studenci, którzy jako wolontariusze pomagali w
akcji. Wszystko to było możliwe dzięki władzom naszego miasta, które wyraziły zgodę
i patronowały imprezie.

dr Dorota Mozyrska
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PIĘKNO ATRYBUTEM PROSTOTY
Wystawa została zorganizowana w byłej stołówce Politechniki Białostockiej
i funkcjonowała głównie w okresie od 7.06.2009 do 9.06.2009. Istotą wystawy było to, żeby
pokazać zwiedzającym, a więc uczniom gimnazjum, liceum, a także studentom, że
matematyka kryje w sobie wielką różnorodność, w tym także opisuje przebogaty „świat” form
przestrzennych. A ich oglądanie może dostarczyć przeżyć porównywalnych do tych, jakich
dostarcza zwiedzającym obcowanie z malarstwem i rzeźbą. Organizator przyjął hipotetycznie,
że przy okazji oglądania wielościanów można stosunkowo przekonywująco pokazać, iż piękno
jest nieodłącznym atrybutem prostoty, która z racji swej istoty może emanować bogactwo
treści. W efekcie ekspozycja miała przemawiać za tym, że matematyka od początku swego
istnienia łączyła zawsze w sobie nie tylko ideę prawdy i piękna, ale także świat „ducha” i świat
„materii”.
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PRZEPIS NA KONSTRUKCJĘ
Innym celem ekspozycji było pokazanie zwiedzającym, że
przy konstruowaniu wielościanów można wykorzystać
prostą recepturę opartą na łączeniu odpowiednio
spreparowanych elementów płaskich – modułów, które
łatwo jest łączyć gumkami w interesujące kompleksy
przestrzenne. Metoda prezentowana przy okazji tej
ekspozycji miała przekonać, że nawet niewielkim nakładem
pracy można przygotować i wyeksponować takie formy
przestrzenne, które mogą wzbudzać powszechny zachwyt.
Innym zadaniem wystawy było pokazanie, że jeśli się
uwzględni foremne kształty ścian wielościanów, to wówczas
można konstrukcjom geometrycznym narzucić określone
warunki, a wówczas okaże się, że nawet niespecjaliści
mogą wykonstruować wszystkie formy prezentowane na
wystawie, bo jest ich skończona liczba.
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WIELOŚCIANY PLATONA, ARCHIMEDESA I …
Głównym akcentem wystawy i połączonych z nią warsztatów była ekspozycja
konstrukcji zwanej „operacją ścinania” oraz „operacji stożkowania”. Punktem wyjścia
była kolekcja najstarszych wielościanów zwanych Platońskimi. Potem na wystawie
pokazano, w jaki sposób z „wielościanów Platona” można otrzymać następne generacje
wielościanów, w tym 13 nietrywialnych wielościanów Archimedesa, wszystkie
wielościany gwieździste zwane „wielościanami Keplera”, wszystkie „wielościany
Freudenthala” zwane deltościanami, wszystkie tj. 92 „wielościany Zalgallera” oraz
niektóre, współczesne już formy gwiezdne.
Wystawę odwiedziło ponad 300 osób, w tym kilkanaście osób wraz z rodzinami,
wiele grup uczniów wraz z ich nauczycielami, jak również kilka grup studentów
Politechniki Białostockiej. Fragmenty tej wystawy były pokazywane i odwiedzane jeszcze
po zakończeniu „Dni Matematyki w Białymstoku”.

dr Edward Zych
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CZY MATEMATYKĘ MOŻNA ODKRYWAĆ POPRZEZ ZABAWĘ?
Odpowiedź na to pytanie znaleźli na pewno Ci,
którzy odwiedzili Interaktywną Wystawę
Matematyczną. W jej skład wchodziły: gry
i zabawy matematyczne, geometria „z życia
wzięta”, czyli krzywe stożkowe oraz gościnnie
Matematyka
Poglądowa
z
Portugalii
i ExploraPark z Wałbrzycha.

MOSTY KRÓLEWIECKIE I NIE TYLKO
Odwiedzając dział gier i zabaw
matematycznych można było:
 rozegrać partię samotnika,
 ułożyć puzzle fraktalne,
 „udowodnić” twierdzenie Pitagorasa oraz dowiedzieć się, jak to
robią matematycy,
 odkryć magię wstęgi Möbiusa
rozcinając ją na wiele sposobów,
 pospacerować po mostach królewieckich, rozwiązując, a raczej
usiłując rozwiązać problem, który jak się po chwili spacerowania okazywało, nie
miał rozwiązania.
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KRZYWE W KOSMOSIE

W dziale krzywych stożkowych zwiedzający odkrywali, gdzie w codziennym życiu
i w przyrodzie można spotkać te krzywe. Pokazy świetlne, możliwość narysowania
krzywych, a przy tym wyczerpujące zaplecze teoretyczne spotkały się z dużym
zainteresowaniem uczestników. Każdy, kto zwiedził tę część wystawy nie zapomni, że
elipsy, parabole i hiperbole wyznaczają drogi ciałom niebieskim w kosmosie, wytryskują
razem z fontanną w jakimś pięknym ogrodzie, wytyczają trajektorie pociskom czy też
sprawiają, że reflektory samochodowe emitują równoległe wiązki światła. No i latarka już
nigdy nie pozostanie zwykłą latarką: jej światło będzie odtąd stożkiem świetlnym pięknie
wyświetlającym całą gamę krzywych zwanych stożkowymi.
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MŐBIUSOWE SERDUSZKA
Zwiedzając Matematykę Poglądową z Portugalii,
można było zagrać w matematycznego Sapera,
„zobaczyć” nieskończoność lub wyciąć möbiusowe,
połączone na zawsze ze sobą serduszka. Najmłodsi
zwiedzający wystawę właśnie tutaj najchętniej
przystawali: panie z Portugalii - Liliana i Emilia
zachęcały mnogością łamigłówek i zabaw logicznych.
Wreszcie goście z Wałbrzycha wabili
mnóstwem puzzli i układanek matematycznych. Te
piękne eksponaty produkowane przez naukowe
centrum ExploraPark pomogły zwiedzającym
zrozumieć świat i pokazały, że nauka i technika są
integralną częścią codzienności.
A czy to wszystko cieszyło się dużym
zainteresowaniem? Wystarczy popatrzeć na
zdjęcia…

dr Ewa Girejko
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KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W dniu 30 maja 2009 r. odbył się Konkurs Matematyczny Politechniki
Białostockiej, zorganizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy
Wydziale Informatyki, pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta
Miasta Białegostoku. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: klas
pierwszych i klas drugich liceów ogólnokształcących. Celem konkursu jest rozbudzenie
zamiłowania do matematyki wśród młodzieży i zachęcenie uczniów do uczestnictwa
w Olimpiadzie Matematycznej.

KOMISJA KONKURSOWA
Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie:
Przewodniczący:
dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB
Członkowie:
dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB,
dr hab. Zbigniew Bartosiewicz, prof. PB,
mgr Marzena Filipowicz-Chomko,
dr Ewa Girejko,
Joachim Jelisiejew,
dr Marek Kępczyk,
mgr Marcin Łuba,
dr Ryszard Mazurek,
dr Dorota Mozyrska
dr Krzysztof Piekarski,
dr Anna Poskrobko
dr Rajmund Stasiewicz
dr Edward Zych.

UCZESTNICY
Jedenaście
liceów
ogólnokształcących
z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki,
Łomży, Moniek, Sokółki i Zambrowa zgłosiło w
sumie 17 zespołów 3-osobowych w kategorii
klas pierwszych i 15 zespołów w kategorii klas
drugich. Do zawodów przystąpiło razem 95
uczniów (2 poza konkursem drużynowym).
Uczniowie otrzymali do rozwiązania cztery
zadania, oceniane w skali stosowanej w
zawodach
Olimpiady
Matematycznej.
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ZWYCIĘZCY
Komisja
Konkursowa
postanowiła
przyznać:
 w kategorii klas pierwszych: 8
osobom dyplomy i nagrody I, II i III
stopnia oraz 9 wyróżnień;
 w kategorii klas drugich: 13
osobom dyplomy i nagrody I, II i III
stopnia oraz 3 wyróżnienia.
W kategorii klas pierwszych
zwyciężył zespół I LO w Białymstoku
przed zespołami III LO w Białymstoku i ZSO w Zambrowie oraz drugim zespołem I LO
w Białymstoku. Należy tu podkreślić dobrą postawę zespołu z Zambrowa, który pokonał
zwykle wygrywające drużyny łomżyńskie.

W kategorii klas drugich zwyciężył zespół I LO w Białymstoku przed I i II
zespołem I LO w Łomży.
Indywidualnie, w kategorii klas pierwszych najlepsze wyniki uzyskali: Michał Barej
z III LO w Białymstoku, Łukasz Jocz z I LO w Białymstoku i Andrzej Kulesza z I LO
w Białymstoku. W kategorii klas drugich najlepsze wyniki uzyskali Aleksandra
Baranowska i Adrian Jaskółka (zdobyli maksymalną możliwą ilość punktów) oraz Marta
Kaczan, wszyscy z I LO w Białymstoku.
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WYKŁAD „CO TO JEST MATEMATYKA?”
W dniu 8 czerwca 2009 r. na Politechnice
Białostockiej odbyło się uroczyste zakończenie
Konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom
oraz wykładem popularnonaukowym profesora dr
hab. Edmunda R. Puczyłowskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego (tytuł wykładu: Co to jest
matematyka?). W uroczystym zakończeniu Konkursu
wzięli udział nauczyciele i uczniowie liceów
ogólnokształcących.
Politechnikę
Białostocką
reprezentowała Pani Prorektor PB ds. Studenckich
i Dydaktyki, dr hab. inż. Katarzyna ZabielskaAdamska.
prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk
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WARSZTATY ORIGAMI
Warsztaty origami były przeznaczone dla
twórczych nauczycieli i innych zainteresowanych
osób. Odbywały się w godzinach rannych
i popołudniowych w starej stołówce Politechniki
obok klubu „Gwint”.

Zorganizowane grupy uczniów wykonywały
modele, będące przykładami brył i figur
geometrycznych. Kolorowe kartki papieru
przyciągały wzrok. Proste modele matematyczne
zmieniały się w rękach uczestników w barwne
kwiaty, motyle czy kalejdoskopy. Młodzież miała
okazje do pracy indywidualnej oraz działań
zespołowych. Zainteresowaniem cieszyły się też
łamigłówki origami i nieoczekiwane pytania
z zaskakującymi odpowiedziami. Zainteresowani
uczniowie wracali na zajęcia w późniejszych
terminach, już jako indywidualni uczestnicy.

ORIGAMI MODUŁOWE

Popołudniowe warsztaty gromadziły dorosłych
uczestników i dzieci z rodzicami. Tworzenie modeli
dekoracyjnych o różnych stopniach trudności było
możliwe dzięki wykorzystaniu modułowego origami.
Mniej wprawni lub bardziej niecierpliwi uczestnicy
warsztatów poprzestawali na złożeniu minimalnych
ilości modułów i budowali najprostsze modele.
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Zaawansowani „składacze” papieru pracowicie i starannie składali moduły
w ogromnych ilościach i, naśladując benedyktynów, tworzyli fantastyczne wielościany,
wielokolorowe kompozycje, cieszące wykonawcę i innych uczestników zajęć.

FAJERWERKI, SERDUSZKA, MOZAIKI…
Najmłodsi uczestnicy często dotrzymywali kroku w pracy dorosłym i nie
ustępowali w wytrwałym składaniu. Świat barwnych kwiatów, motyli, pudełek,
„fajerwerków”, serduszek i mozaik sprawiał, że powstawały nie tylko pokazywane
modele. Fantazja uczestników pozwalała na tworzenie własnych dzieł na bazie
proponowanych przez prowadzącą warsztaty. Powstawały barwne dzieła i fantastyczne
kompozycje.
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NIEPOWTARZALNE DZIEŁA
Każdy z twórczych uczestników
zajęć warsztatowych mógł znaleźć
odpowiednie dla siebie bryły, modele,
przedmioty użytkowe, które wykonywał.
Dobór surowca, kolory, wielkość, stopień
skomplikowania sprawiały, że powstawały
niepowtarzalne dzieła. A przygoda
z origami podczas Dni Matematyki
pokazała, że to tylko mały element w
dziedzinie popularyzacji matematyki...
Origami - to piękny sposób zastosowania
matematyki i... sprawiający wiele
radości.
mgr Teresa A. Cetera
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WYBRAŃCY BOGA
„Gawędy o matematyce” emitowane były na
antenie Polskiego Radia Białystok w pięciu
odcinkach o godzinie 12:50 przez kolejne dni od
8.06.2009 do 12.06.2009. Celem gawęd było
uzmysłowienie słuchaczom tego, że matematycy, to
„wybrańcy Boga”, bo oni widzą to czego zobaczyć się
nie da. I to sprawia, że matematyka, mimo że jej
treści są abstrakcyjne i surowe w swej wymowie,
wzbudza powszechny podziw podobny do tego jakim
jest obdarzana muzyka, a nawet poezja.

MIĘDZY DUCHEM I MATERIĄ POŚREDNICZY MATEMATYKA
Punktem wyjścia w audycji była teza, że człowiek żyje po to, żeby poznawać
i opisywać otaczający go świat, a do tego jest mu potrzebna wiedza pewna. I to
spowodowało, że do opisu wyników poznawania świata jest powszechnie
wykorzystywana matematyka, która opisuje nawet te rzeczy, których zobaczyć nie
sposób. Ponadto audycja miała uzasadnić tezę, że poprawnie zbudowane modele
matematyczne, abstrakcyjne w swej wymowie, a zatem uniwersalne, sprawiają, iż proces
badawczy jest wiarygodny. Myślą przewodnią wszystkich odcinków była dążność do
uzasadnienia powszechnego już dziś przekonania, iż w nieodległej przyszłości będą
powstawały „matematyczne kolonie”
w biologii, ekonomii, socjologii itp.
A wszystko jest nastęstwem faktu, iż
przymiotem - istotą matematyki - jest to,
że od samego początku swego istnienia
matematyka opisywała zawsze i nadal
opisuje rzeczy niezwykłe, które bez
cienia przesady można uznać za
odzwierciedlenie świata idei, w którym
dominuje idea piękna i prawdy. I to
dlatego matematyka, łącząc świat
materii ze światem idei i ducha, budzi
podziw podobny do tego, jakim jest
obdarzana muzyka, a nawet poezja.
dr Edward Zych
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AUTOBUSY I PRZYSTANKI

W czasie tegorocznych Dni Matematyki
podobnie jak dwa lata temu miała miejsce
akcja „Autobusowe łamanie główki”.
W tygodniu poprzedzającym imprezę
i tydzień po zakończeniu imprezy w
autobusach komunikacji miejskiej i na kilku
przystankach autobusowych w Białymstoku
wisiały krótkie łamigłówki logiczne oraz
cytaty znanych ludzi. Łamigłówki to proste
zadania-pytania, do rozwiązania których nie
jest potrzebna głęboka wiedza matematyczna. Każde zadanie można rozwiązać w trakcie jazdy autobusem lub stojąc na
przystanku. Nie jest potrzebna nawet kartka i ołówek, ani tym bardziej kalkulator.
Wystarczy zdrowy rozsądek i oczywiście chęć wysiłku intelektualnego, czasami może
odrobina niekonwencjonalnego myślenia.

KTO TO POWIEDZIAŁ?
W roku bieżącym oprócz zadań pojawiły się także cytaty z pytaniem „Kto to powiedział?”.
Były to myśli nie tylko matematyków, ale też filozofów czy mędrców starożytności. W ten
oto sposób, znaczna część mieszkańców
naszego miasta była, jeśli nie czynnymi to
biernymi uczestnikami Dni Matematyki.
dr Rajmund Stasiewicz
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ENIGMA – HISTORIA, MATEMATYCZNE PODSTAWY SCHEMATU
Historia niemieckiej elektromechanicznej maszyny
szyfrującej 'Enigma' jest niezwykle pasjonująca.
Poświęcono jej wiele monograficznych opracowań
książkowych, a w internecie z łatwością można
znaleźć dobrze udokumentowane zdjęciami
szczegóły budowy i zasady działania. Mimo tego
powszechna wiedza na jej temat jest dość skromna
i nierzadko zabarwiona niechęcią do Anglików,
którzy jakoby, sobie przypisali jej złamanie, kradnąc
zasługi Polaków. Wyczerpujące wyjaśnienie wkładu
Polaków i Anglików można znaleźć np. w [1] i [2].
W pierwszej z tych pozycji można również znaleźć,
miejscami nieprecyzyjne, a w kilku miejscach
niepełne informacje o matematycznym podstawach
schematu szyfrowania Enigmą. Jest to o tyle istotne,
że właśnie 'matematyka Enigmy' była punktem
zaczepienia dla udanego ataku na Enigmę
przeprowadzonego przez polskich kryptoanalityków.

TWIERDZENIA Z TEORII GRUP
Matematyczna analiza przechwyconych z nasłuchu niemieckich szyfrogramów pozwoliła na odtworzenie połączeń we wszystkich wirnikach Enigmy
i wraz z informacjami pozyskanymi w
drodze
działań
szpiegowskich
umożliwiła Polakom zbudowanie jej
repliki. Kluczem do owej matematycznej analizy były dwa twierdzenia
z teorii grup permutacji, które udowodnił Marian Rejewski. Chociaż nie są
one szczególnie trudne, to w istocie ich
Marian Rejewski (1905-80)
zrozumienie dla przeciętnego człowieka nieobeznanego
z językiem matematycznym wykraczającym nieco poza poziom szkoły średniej, może
okazać się kłopotliwe. Te twierdzenia oraz ich wpływ na losy II Wojny Światowej były
przedmiotem wykładu.
prof. dr hab. Czesław Bagiński
[1] Marek Grajek, Enigma. Bliżej prawdy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
[2] David Kahn, Enigma. Złamanie kodu U-bootów, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2005.
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