
WYWIAD Z DOKTOREM MARKIEM SIŁUSZYKIEM 

Tytuł wykładu: „Optymalizacja, czyli jak zarobić a się nie narobić?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1: Nie będziemy ukrywali, że tytuł bardzo nas zainteresował i kiedy 

zobaczyliśmy listę planowanych wykładów, prosiliśmy naszą wychowawczynię, aby nas 

tu przypisała. I właśnie pytanie, skąd pomysł na taki temat? 

MS: Optymalizacja jest bardzo szerokim pojęciem i właśnie tak marketingowo sprowadza się 

do tego JAK zarobić pieniądze. To właśnie chodzi o te pieniądze, które są bardzo istotne i w 

takim ujęciu można to zmatematyzować. Tym, co lubię i kocham, jest matematyka. Okazuje 

się, że właśnie można to zastosować między innymi do tego, żeby zarobić prawda? Więc to 

jest właśnie istotne. 

 

Pytanie 2: Jak Pan sądzi, co dla takich osób w naszym wieku było najbardziej 

interesujące w Pana wykładzie? 

MS: Nie mnie oceniać oczywiście, ale moim zdaniem pokazanie, że ta matematyka, ta 

optymalizacja ma sens, ma odzwierciedlenie. Są to zmienne, są to rzeczy, które możemy 

przełożyć na tak zwane życie codzienne i zastosować. Boleję nad faktem, że traktuje się 

matematykę bardzo źle, mówi się o niej, że jest na przykład do niczego nie potrzebna, po co 

nam te X-y i tak dalej. Okazuje się jednak, że właśnie firmy, biznes wykorzystują te rzeczy, 

modele matematyczne, a także między innymi zagadnienia optymalizacji, do zwiększenia 

zysku, do zarobienia więcej właśnie. Tytuł wykładu miał być właśnie taki PR-owy, miał 

zachęcić, do myślenia tak, żeby człowiek pomyślał, że może zarobić więcej przy tych samych 

warunkach. Dokładnie o to chodzi bowiem w optymalizacji, czyli jak największy zysk 



wypracować, nie zmieniając ogólnie jak gdyby danych wejściowych. Czyli mamy ten sam 

zasób materiału/środków i na podstawie tego robię jednak optymalną rzecz, więc moim 

zdaniem dla uczniów na przykład ciekawe było pokazanie tej metody graficznej, czyli 

wizualnej, która polegała na tym, że funkcje liniowe po prostu się ustawia w układzie równań 

i obserwujemy jak te wartości się zmieniają. Myślę, że jest to dość proste narzędzie, takie, 

które możemy zobaczyć i zwizualizować sobie tę metodę. 

 

Pytanie 3: Jak podobają się Panu nasze Dni Nauki?  

MS: Bardzo mi się podobają, widzę, że odbywają się już po raz dziewiętnasty, więc mają 

bogatą tradycję. Ja sam przyjechałem z Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w 

Siedlcach, gdzie organizujemy też festiwal nauki i sztuki. Ma on dwudziestoletnią tradycję, 

więc jesteśmy – można powiedzieć – o jeden rok starsi od Was. W każdym razie, to jest 

właśnie inna forma nauczania, zapraszanie gości z zewnątrz, pokazanie i rzucenie światła z 

innej perspektywy, nawet samo wykorzystanie innego języka może być cenne. Mam nadzieję, 

że dzisiaj nie przynudzałem i w sensie takim nie za trudne rzeczy, bo wiadomo, że sztuką jest 

naprawdę dotrzeć do odpowiedniego poziomu, tłumaczyć pewne nawet trudne zawiłości 

takim językiem, żeby ta osoba zrozumiała. To właśnie jest trudne, ja się bardzo staram, mam 

troszeczkę doświadczenia z tym, mam nadzieję, że ileś w tych głowach zasiałem ziarna 

pewnego i dobrej wiedzy, że ktoś sobie będzie sam gdzieś tam dalej doczytywał, rozwijał to. 

Chyba właśnie o to chodzi w Dniach Nauki, prawda? Spotkanie różnych ludzi, różnych 

dziedzin, taka interdyscyplinarność, pokazanie, że nauka jest piękna, że z każdej strony 

dotkniemy chemii, fizyki, matematyki, biologii, że wszystko jest ciekawe i interesujące. W 

szkole jest tak zwana podstawa programowa, że nauczyciele muszą, czy chcą czy nie chcą 

realizować tę podstawę, robić klasówki, a tutaj można podejść do tematu szerzej, z innej 

strony. Można wykorzystać na przykład formę warsztatową, czy wykładu interaktywnego, 

który dzisiaj przeprowadziłem.  Tak, żeby był zarówno udział uczniów, czasem z różnym 

skutkiem, ale też i kreda była potrzebna, żeby coś wyjaśnić.  

Więc ogólnie dziękuję tutaj organizatorom, Pani Joannie, która mnie zaprosił. Bardzo 

było mi miło, zapraszam do siebie, do Siedlec, kiedy robimy festiwal. No i jeżeli Państwo 

będziecie kontynuować, a myślę że na pewno, to też mogę za rok na przykład przyjechać z 

innym oczywiście odczytem. Jeżeli będą chętni, dziękuję bardzo. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Patryk Jarosz i Eryk Żurowski z klasy 3 IN 


