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UTWARDZANIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW TURBIN PAROWYCH P OPRZEZ 
NAPAWANIE śAROWYTRZYMAŁYCH STOPÓW NA OSNOWIE NIKLU  

Streszczenie: W artykule zaprezentowano właściwości napoin wykonanych z Ŝarowytrzymałych 
stopów na osnowie niklu wykonanych poprzez napawanie na wybrane stale przeznaczone do budowy 
urządzeń energetycznych i porównano je z właściwościami warstw wykonanych stopami 
kobaltowymi. Badaniom poddano napoiny, linię wtopienia i strefę wpływu ciepła w połączeniu ze 
stalami z grupy austenitycznych, ferrytycznych, bainitycznych i martenzytycznych przeznaczonych do 
budowy turbin. 

HARDENING OF STEAM TURBINE COMPONENTS SURFACES BY PSD WELDING OF  
NI HEAT-RESISTING ALLOYS 

Abstract:  The paper specifies possible properties of the layers obtained as a result of pad welding the 
heat-resisting chrome - nickel alloy on particular grades of steel serving to power equipment 
construction. The above properties have been compared with those of layers obtained as a result of pad 
welding cobalt alloys. The authors have also assessed the usefulness of chrome - nickel alloys’ layers. 
The research has been conducted on padding welds put on austenitic, ferritic, bainitic and martensitic 
steel used to construction of steam turbines. 

Anna JAZGARSKA 
studentka Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu 

CIEŃ I JEGO PAN. „CIE Ń” HANSA Chrystiana ANDERSENA 

Streszczenie: Cień to motyw idealnie wpisujący się w specyfikę romantycznego światopoglądu. 
Zgodnie z romantyczną zasadą ambiwalencji z jednej strony postrzegano go jako część ludzkiej 
osobowości, z drugiej zaś jako jakość obcą człowiekowi. Widziano w nim groźnego antagonistę, bez 
którego jednak nie sposób mówić o prawdziwym istnieniu. Sprzeczności, jakie krył w sobie motyw 
cienia idealnie oddawały romantycznego ducha – zawsze rozdartego pomiędzy tym, co znane, a tym, 
co niejasne; tym, co dobre, boskie, a tym, co mroczne, złe. Adalbert von Chamisso oraz Ernst Teodor 
Amadeusz Hoffmann byli pierwszymi, którzy wykorzystując w swych utworach motyw cienia, 
uczynili go jednocześnie motywem znaczącym. Zyskali oni wielu kontynuatorów. Większość z nich 
ograniczała się do naśladownictwa, jednak pojawili się i tacy, którzy korzystając z dorobku swych 
poprzedników, proponowali własny obraz cienia. Do nich naleŜy bez wątpienia Hans Christian 
Andersen, który w swej najmroczniejszej baśni, zatytułowanej „Cień”, przedstawia własną 
interpretację tego motywu. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie cienia 
w opowieści Andersena, która, jak się nieoczekiwanie okazuje, pod osłoną baśniowej konwencji kryje 
mroczną historię o istocie człowieczeństwa, toŜsamości oraz, przede wszystkim, „ciemnej” części 
ludzkiej duszy, bez której nie sposób egzystować. 

„THE SHADOW ” BY HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
 THE MOTIF OF THE SHADOW  

Abstract:  The shadow is a motif that ideally fits the Romantic worldview. In accordance with the 
Romantic principle of ambivalence, it was perceived as an inseparable part of human personality on 
the one hand, and an entity foreign to man on the other. It was seen as a threatening antagonist without 
whom, however, real existence was impossible. The contradictions that the motif of the shadow 
represented portrayed perfectly the Romantic spirit – always torn between what is known and what is 
unclear, between what is good and divine and what is dark and evil. Adalbert von Chamisso and Ernst 
Theodore Amadeus Hoffmann were the first writers who not only exploited the motif of the shadow, 



but also made it a significant one. They had many followers restricting themselves to sheer imitation, 
but there were also authors who, while drawing on the works of their predecessors, treated the concept 
of the shadow in their own, unique manner. One of them was undoubtedly Hans Christian Andersen, 
who presented his interpretation of the motif in the gloomiest of his tales, The Shadow. This paper 
attempts to answer the question concerning the significance of the shadow in Andersen’s tale, in 
which, as it unexpectedly turns out, the fable convention is employed to tell a dreary story of the 
essence of humanity, identity and, above all, the dark side of the human soul, without which existence 
is impossible. 
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POCZUCIE KONTROLI A POCZUCIE SENSU śYCIA U OSÓB BEZ UZALE śNIENIA  
I Z UZALE śNIENIEM ALKOHOLOWYM (ASPEKT REHABILITACYJNY) 

Streszczenie: Poczucie kontroli jako przejaw poczucia podmiotowości ułatwia nabywanie poczucia 
sensu Ŝycia. W artykule zawarte są wyniki badań wskazujące na zaleŜności między poczuciem 
kontroli a poczuciem sensu Ŝycia, zaleŜności tego typu, Ŝe wraz ze wzrostem poczucia kontroli 
wewnętrznej wzrasta poziom poczucia sensu Ŝycia. ZaleŜności te wystąpiły zarówno w grupie osób 
bez uzaleŜnienia (N=50), jak i w grupie osób z uzaleŜnieniem alkoholowym (N=50). Stwierdzone 
prawidłowości pozwoliły na wprowadzenie do procesu rehabilitacji alkoholików nowych propozycji 
oddziaływań terapeutycznych.     

A SENSE OF CONTROL AND A SENSE OF MEANING IN LIFE I N THE CASE OF PEOPLE 
ADDICTED TO ALCOHOL IN COMPARISON TO THE RESULTS OF  PEOPLE FREE OF 

ADDICTION (REHABABILITATION ASPECT) 

Abstract: The paper presents results of a study on the sense of control and on the sense of  meaning in 
life in the case of people addicted to alcohol (N=50) and in the case of people free of addiction 
(N=50). The alcoholics showed a lower life-satisfaction in comparison to the results of people free of 
addiction but they have the same level of locus of control. The higher level  of sense of meaning in life 
was influenced by the internal locus of control in both  groups.             
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POMOC POLSKI DLA KRAJÓW NAJBIEDNIEJSZYCH 

Streszczenie: W artykule przedstawiono główne problemy, które na przełomie XX i XXI wieku 
nurtują Kontynent Afrykański. Wszechobecny głód oraz cała gama innych plag, jak rozprzestrzenianie 
się wirusa HIV, brak stałego dostępu do szkolnictwa dla dzieci i młodzieŜy stanowią podstawę 
tragicznej sytuacji wielu państw afrykańskich. Chcąc zmienić tą sytuację wiele organizacji 
międzynarodowych stosuje róŜne formy pomocy zagroŜonym krajom. W ramach tych działań równieŜ 
Polska udziela róŜnorodnego wsparcia. Według danych ONZ pomoc Polski kształtuje się  na poziomie 
zaledwie 0,05% PKB. Taka sytuacja stawia Polskę w niezbyt korzystnym świetle bowiem potwierdza 
opinię, Ŝe nasz kraj nie jest skory do wyrzeczeń. Znając tą sytuację władze Polski  tłumaczą się tym, iŜ 
w budŜecie  brakuje środków na sprawy priorytetowe dla kraju. Dlatego teŜ nie ma odpowiednich 
funduszy na pomoc innym państwom. 

HELP OF POLAND OF DEVELOPING COUNTRIES 

Abstract: An introduced information concerning the African continent and problems connected with 
it of Poland mainly stayed in the article. Africa is making the symbol of submerged in the chronic 
poverty and incapable to develop mechanisms of fit ruling continent from many tenth anniversaries. A 
majority of combative serious situations is concentrating on her territory, which in connecting with 



defeats are creating the huge migration pressure, mainly in direction closets geographically of Europe, 
about the USA not remembering. Of you Africa they are making above the 30% general gathering 
together United Nations moreover have the almost endless reserve of strategic raw material resources. 
This initial situation should induce Poland to the active participation in international programs of 
action to the systems problems of this continent. Year 2000 made the crucial date in developmental 
tendencies of Africa. Well they caused in spirit of distinct releasing the world economic development 
of achieving so called Millennial Purposes /Millennium Development Goals – MDG/ that at least 6 
African countries had achieved the growth in the economy on the level of the 3% annually. So that the 
tendency is countries should be on the level of the 7% annually. For above tendencies processes of 
building integrations structures of Africa up should keep company, above all by correct functioning of 
the Africa Union and the program New Partnership for Africa /NEPAD/ about global character /UN, 
G-8/ as well as regional /the EU/. Visions of Polish businesses were demonstrated immediately, 
around we are making a note of the continuous harmful balance in the trade exchange as into the very 
essential way a 0,05% of GNI /Gross National Income/ is projecting this region of world which is 
being displayed attitude of Poland and Polishes to the help of poor and developing countries.  
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FINANSOWANIE POLITYKI REGIONALNEJ Z FUNDUSZY STRUKT URALNYCH UNII 
EUROPEJSKIEJ W REPUBLICE IRLANDII W LATACH 2000-200 6 

Streszczenie: Republika Irlandii uznawana jest przez liczne kraje za przykład umiejętnie i efektywnie 
prowadzonej polityki ekonomicznej, czego wyrazem jest wysoki wzrost PKB na przełomie XX i XXI 
wieku. Sukces ten przypisuje się znakomicie wykorzystywanym środkom pienięŜnym z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej, których celem jest niwelowanie róŜnic w poziomie rozwoju 
regionów. W kraju tym jednakŜe występują znaczne dysproporcje we wzroście gospodarczym 
poszczególnych obszarów, a wykorzystanie zasobów z budŜetu Wspólnoty nie odbywa się, w wielu 
przypadkach, zgodnie z przyjętymi wcześniej załoŜeniami. W pracy przedstawiono załoŜenia polityki 
regionalnej prowadzonej w Republice Irlandii oraz przeanalizowano kierunki wykorzystania 
przyznanych temu krajowi środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2000-2006. 

FINANCING OF REGIONAL POLICY FROM THE EUROPEAN UNIO N STRUCTURAL 
FUNDS IN THE REPUBLIC OF IRELAND BETWEEN 2000-2006 

Abstract:  Republic of Ireland is considered for many countries as an example of reasonable and 
effective economic policy which caused high GDP growth at the turn of the XX and XXI century. This 
success resulted from absorbing EU structural funds superbly, which aims at decreasing differences of 
economic growth in the regions. However, there are significant disparities of economic growth in each 
area in this country and usage of Community funds is not consistent, in some cases, with earlier 
assumptions. This paper presents foundations of  the regional policy in the Republic of Ireland and an 
analysis of the level of absorption of  EU structural funds granted for the period between 2000-2006. 
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SIANO Z Ł ĄK EKSTENSYWNYCH – REZERWA CZYSTEJ ENERGII  

Streszczenie: W związku z realizacją Programu Rolnośrodowiskowego w Polsce powstała moŜliwość 
energetycznego wykorzystania siana z łąk ekstensywnych. Celem badań było określenie wartości 
opałowej biomasy z łąki wiechlinowo-wyczyńcowej (Poa-Alopecurus). Ruń pobrano z doświadczenia 
załoŜonego na śuławach Wiślanych w miejscowości Bielnik. Do oznaczenia wartości opałowej 
pobrano biomasę z trzech kombinacji: I–jeden pokos, bez nawoŜenia; II–dwa pokosy, bez nawoŜenia; 



III-dwa pokosy, nawoŜenie fosforowo-potasowe. Wartość opałowa siana wynosiła od 14,00 do 15,65 
MJ/kg, a z jednego ha w przeliczeniu na węgiel otrzymano: I – 3,8 t, II – 6,0 t, III – 6,9 t paliwa. 

 

HAY FROM EXTENSIVE MEADOWS – RESERVE OF CLEAN ENERGY 

Abstract: Energetic utilization of hay from extensive meadows became possible when the realization 
of the Agro-Environmental Programme has started. The aim of the work is presentation of: 1. the 
possibility of biomass utilization as a source of energy and 2. results of the investigation the calorific 
value of the biomass from meadow dominated with Poa pratensis and Alopecurus pratensis. The 
biomass was sampled from three treatments: I–1 cut in growing season and without fertilization; II–2 
cuts and without fertilization and III–2 cuts and meadow was fertilized with phosphorus and 
potassium. The calorific value of hay was 14,00-15,65 MJ*kg-1 and from 1 ha obtained (in conversion 
to coal): from the Ist treatment: 3,8 t; IInd – 6,0 t and IIIrd – 6,9 t of fuel. 
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NAZWY WARMI ŃSKO-MAZURSKICH KLUBÓW PIŁKARSKICH 

Streszczenie: Artykuł jest próbą klasyfikacji onomastycznej oraz analizy genetycznej nazw druŜyn, 
występujących na co dzień w rozgrywkach ligowych Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki NoŜnej. 
Przeprowadzona została analiza nazw druŜyn piłkarskich (jako chrematonimów) w oparciu o schemat, 
wynikający z historii nazewnictwa klubów piłkarskich w Polsce. Analizie poddano 200 nazw, które 
zostały podzielone m.in. na następujące grupy skrótowców: standardowe, patronackie (miejskie, 
środowiskowe, branŜowe, złoŜone), oraz sylabowce. Ze względu na drugi człon pełnej nazwy druŜyny 
piłkarskiej, jakim jest nazwa właściwa, zaproponowano podział na nazwy: hydronimiczne, nazwy 
latynizowane sufiksem -ia lub zapoŜyczone z łaciny, nazwy historyczne, nazwy będące nazwami 
mieszkańców, nazwy zakładowe (patronackie), nazwy administracyjne, wyrazy pospolite będące 
nazwami zawodów, nazwy powstałe od nazwy sponsora (koncernu, firmy, sklepu, nazwiska prezesa, 
załoŜyciela), nazwy angielskie, nazwy łacińskie o rodowodzie antycznym, mitologicznym, nazwy 
symboliczne (przyrodnicze, wróŜebne, Ŝyczeniowe, sportowe, zwierzęce) i nazwy o zachowanej 
prymarnej wartości konotacyjnej. Artykuł kończą procentowe zestawienia nazw, zilustrowane 
wykresami. W podsumowaniu autor stwierdza, Ŝe mimo tak ogromnej liczby klubów piłkarskich na 
Warmii i Mazurach ich nazwy nie charakteryzują się zbytnim wyrafinowaniem czy oryginalnością. 

 
NAMES OF WARMIA AND MAZURY FOOTBALL ASSOCIATIONS  

Abstract:  The article is an attempt at onomastic classification and genetic analysis of names of 
teamsparticipating in league competitions organised by  Warmia and Mazury Football Associacion. 
An analysis has been carried out of football team names (as chrematonyms) on the basis of a pattern 
resulting from the history of naming football teams in Poland. The analysis comprised two hundred 
names divided into the following groups of abbreviations: initialisms - standard, patron (town or city 
related, social, business related, complex) - and syllable acronyms. As regards the second element of a 
team name, which is the proper name, the following classification has been proposed: hydronymic 
names, names Latinized by means of the –ia suffix or borrowed from Latin, historical names, names 
denoting the residents, enterprise names (patron names), names referring to administrative areas,  
common nouns referring to professions, names based on the name of the sponsor (concern, shop, 
president or founder), English names, Latin names of antique, mythological origin, symbolic names 
(nature related, prophetic, expressing wish, sports names, animal names) and names retaining their 
primary connotative value. The article ends with a presentation of percentage lists of names, illustrated 
with graphs. The author concludes that despite the multitude of football teams in the Warmia and 
Mazury region, their names are neither particularly refined or original. 



dr Katarzyna JAROSIŃSKA 
Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ 

MI ĘDZY MOTYWEM A TOPOSEM. O MIEJSCACH WSPÓLNYCH I 
GRANICZNYCH NA MARGINESIE DEFINIOWANIA TERMINÓW  

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę uporządkowania stanu refleksji nad pojęciami motywu i toposu 
przede wszystkim w nawiązaniu do polskiej refleksji literaturoznawczej. Ilustruje i dokumentuje 
rozmaite stanowiska i sposoby rozumienia tych terminów od Arystotelesa po Curtiusa z odniesieniem 
do autorów posiłkujących się ideami obu teoretyków. Referat uwzględnia i prezentuje konsekwencje 
oddziaływania na te terminy pojęć pokrewnych (obrazu archetypowego Carla Gustawa Junga, obrazu 
poetyckiego Gastona Bachelarda). Wskazuje na podobieństwa i róŜnice w ujmowaniu tych kategorii 
oraz wydobywa ich cechy konstytutywne, co sprzyja uporządkowaniu sposobu budowania refleksji 
nad obecnością tego typu zjawisk w dziełach literackich. W konkluzji pojawia się postulat 
posiłkowania się kategorią motywu jako niezawodnym literaturoznawczo pojęciem 
powierzchniowym,  którego poziom głęboki (ujawniający  aktywność na poziomie porządku kultury 
jako topos, porządku wyobraźni poetyckiej jako obraz poetycki lub porządku nieświadomości 
zbiorowej jako obraz archetypowy) moŜe zostać odsłonięty w toku zaawansowanych procedur 
badawczych. 

BETWEEN MOTIF AND TOPOS. ON COMMONPLACES AND BORDER LANDS  
ON THE MARGIN OF DEFINING THE TERMS 

Abstract:  The present article is an attempt to arrange the present state of reflection on the concepts of 
motif and commonplace (topos) chiefly with references to Polish critical reflection. It illustrates and 
documents various approaches and ways of understanding these terms from Aristotle to Curtius with 
references to the authors who make use of the ideas of both theoreticians. The article takes into 
account and presents the consequences of the influence of other related terms on the discussed 
concepts (Carl Gustav Jung’s archetypal image, Gaston Bachelard’s poetic image).  It points at 
similarities and differences in defining these categories and elaborates their constitutive features, 
which facilitates the process arranging the ways of presenting reflection on the presence of these 
phenomena in literary works. In the conclusion there is a postulate to make use of the category of 
motif as a surface term which is dependable in literary criticism, and which is, at the same time, the 
term whose deep level (active on the level of culture as a commonplace, on the level of poetic 
imagination – as a poetic image or on the level of collective unconsciousness – as an archetypal 
image)  can be unveiled in the course of advanced interpretative procedures. 
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TOPOLOGIA SKIEROWANA A WSPÓŁBIE śNOŚĆ  
– KRÓTKI PRZEGL ĄD ZAGADNIE Ń I METOD 

Streszczenie: Niełatwo jest dobrze rozumieć programy współbieŜne. Przy próbie ich opisu powstają 
oprócz problemów czysto kombinatorycznych równieŜ trudne zagadnienia matematyczne. Znaczną 
część potrzebnej matematyki stworzono specjalnie do zastosowań współbieŜnościowych. Jednak duŜe 
fragmenty klasycznej matematyki, w szczególności topologii, dają się do tego uŜyć. Ale, jak się 
okazuje, metod topologicznych nie moŜna stosować bezpośrednio: z matematyki moŜemy wziąć 
intuicje, ale formalizmy musimy stworzyć od nowa. Topologia skierowana jest młodą i szybko 
rosnącą dziedziną zastosowań topologii algebraicznej do modelowania procesów współbieŜnych. 
Wymaga wzbogacenia świata czysto topologicznego przez porządek częściowy odpowiadający 
następstwu czasowemu albo przyczynowemu zdarzeń. Niniejszy artykuł przedstawia rzut oka na tą 
młodą dziedzinę. Starałem się, Ŝeby był przystępny zarówno dla matematyków jak dla informatyków - 
ale oczywiście systematyczny wykład Ŝadnej z tych dziedzin nie mieści się w jego zakresie. 



DIRECTED TOPOLOGY AND CONCURRENCY  
a short overview 

Abstract:  Understanding concurrency is difficult. Apart from combinatorial problems, it creates hard 
mathematics too.  Most of this mathematics has been specially created for concurrency applications. It 
is a good news, therefore, that a big body of classical mathematics can be used to model concurrency.  
Directed topology is a young and fast growing field of applications of algebraic topology to this aim. 
While the general philosophy of homotopies seems relevant, the topological methods are not directly 
applicable, so the mathematical part has to be written anew to similar intuitions.  Directed topology is 
topology together with a related partial order accounting for either the time flow or the causality. This 
is a bird's eye view on this new area.  An effort has been made to make this report accessible both to 
mathematicians and to computer scientists -- but of course a regular lecture on either field is beyond 
the scope of this short presentation. 

Tomasz SAMOTYJAK  
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ZASTOSTOWANIE ALGORYTMÓW EWOLUCYJNYCH DO INDETYFIKA CJI 
PARAMETRÓW OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH 

Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w zastosowaniu do syntezy 
obwodów elektrycznych. Zaproponowano zastosowanie klasycznego algorytmu ewolucyjnego,  
w którym prawdopodobieństwo mutacji jest strojone. Ta strategia ewolucyjna została zastosowana  
z powodzeniem do parametrycznej syntezy elementów obwodu elektrycznego. Wyniki eksperymentu 
numerycznego zostały przedyskutowane pod względem uŜyteczności w syntezie parametrycznej. 

EVOLUTIONARY ALGORITHMS IN APPLICATION  
TO SYNTHESIS OF ELECTRIC CIRCUITS 

Abstract: The paper presents the application of the evolutionary algorithm in the identification 
parameters of electric circuit. The modification of the mutation with use classical genetic algorithm is 
proposed. This evolutionary strategy is successfully applied to the numerical compute parameters of 
electric circuit. The results of numerical experiments are presented and discussed. 

 

    

 

 

 


