
rotA
W celu wypełnienia 
ujemnym ładunkiem 
dziury powstałej po 
zaniknięciu prze-
strzeniopisma „divA” 
prezentujemy (redak-
cja) operator różnicz-
kowy w działaniu na 
1-formę A. Co bar-
dziej spostrzegaw-
czym mogłoby się 
wydawać (w zgodzie 
z teorią), że nastąpi-
ło cofnięcie - w isto-
cie tak jest (w prak-
tyce jest to całkowa-
nie po parametrze t). 
Przekonacie się o tym 

Przez wiele pokoleń rzesze my-
ślicieli szukały odpowiedzi na egzy-
stencjalne pytania: czym jest dobroć 
i od czego zależy? Gdzie szukać zagu-
bionej nadziei? Jak odnaleźć radość? 
Próbowali odnaleźć jakieś wskazów-
ki w filozofii, religii, etyce. Jakże bar-
dzo pobłądzili! Przecież wystarczyło 
zapytać naszych dzielnych naukow-
ców!

Fizyka i matematyka podeszła do 
tych spraw metodologicznie i o wie-
le skuteczniej. Zamiast szukać dobro-
ci przez wiele stuleci wystarczy prze-
cież podstawić zmierzone wartości 
do wzoru

 
(dobroć obwodu), by wiedzieć kon-
kretnie ile ona wynosi, nawet z do-
brze oszacowanymi błędami. Dla 
osób które utraciły nadzieję polecam 
proste całkowanie

Humaniści uczcie się od fizyków!

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
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czytając nasze ar-
tykuły, choć dziś 
akurat prezentuje-
my wyjątek od re-
guły,  w miarę inte-
ligentny artykuł M. 
K. Co prawda nie 
czytałem tego arty-
kułu, ale jego po-
tencjalną (V(r, t)) 
poprawność rozu-
mową zamierzam 
a priori zniwelo-
wać pisząc te słowa.
Następnym ra-
zem artyku-
ły jeszcze głupsze!

T. K.

M. K.

1.

1.

2.

2.

Przed chwilą była mowa o praw-
dziwości. Jest to również obiekt 
wielu dyskusji. Głównym proble-
mem było stwierdzenie, czy praw-
da bezwzględna w ogóle istnieje. 
I tu również odpowiedź możemy 
znaleźć wśród założeń mechaniki 
kwantowej.

Wielu z nas wciąż się zastana-
wia, czy jesteśmy normalni. Zwłasz-
cza na naszym szacownym wydzia-
le wciąż pojawia się pytanie „ Czy 
oni są nienormalni, czy to ja je-
stem dziwny?”. Tu podstawowym 
problemem jest zdefiniowanie nor-
my. W psychologii jest aż 260 róż-
nych definicji. I jak w tym gąszczu 
ma się połapać biedny umysł ścisły? 
Ależ bardzo prosto: należy po pro-
stu sprawdzić wartość dziwności i 
wszystko jasne (jeśli jest 0 - jest do-
brze, jeśli -1 -trochę gorzej, dla -2 
należy zacząć się martwić).

Prace na temat oszacowania 
wiary i miłości idą pełną parą. Na-
sze dzielne grono naukowców na 
pewno niedługo przedstawi nam 
wyniki swoich dociekań, byśmy 
mogli już zupełnie uniezależnić się 
od humanistów i ich monopolu na 
głębokie przemyślenia.

gdzie Y = ϕ(x) - funkcja zmiennej lo-
sowej F(x) - dystrybuanta

(nadzieja matematyczna = wartość 
oczekiwana). Z kolei ostatnio dowie-
dziono, że (d kreślone, czyli różnicz-
ka niezupełna) W jest złą różniczką, 
ponieważ nie ma w niej radości! Stąd 
prosty wniosek, że radość znajduje 
się w różniczkach zupełnych. Mieli-
śmy ją cały czas pod ręką, a szukali-
śmy wszędzie bardzo pracowicie!

Tak nieuchwytne wartości jak 
piękno i powab są nie tylko poszuki-
wane, lecz również niezwykle cenio-
ne. Do tej pory były one definiowa-
ne jako coś relatywnego, zależnego 
od punktu widzenia lub gustów. Lecz 
ta niepewność się nareszcie skończy-
ła. Teraz wystarczy sprawdzić war-
tość odpowiedniej liczby kwanto-
wej, by wiedzieć, czy mamy do czy-
nienia z prawdziwą pięknością peł-
ną powabu.
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