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  Myślący zegarek 
 

Zegarek – proste urządzenie niezmieniające od lat idei swojego działania, które 
posiada każdy z nas. Klasyczny, ekstrawagancki, złoty, srebrny, cyfrowy, analogowy 
każdy model jest obecnie dostępny. Producenci prześcigają się w wykonywaniu jak 
najlepszych zegarków, jednak ich starania ograniczają się do zastosowania lepszego 
lub gorszego mechanizmu działania czy wyglądu zewnętrznego Dobry drogi zegarek, 
jakże wspaniały dodatek do naszego stroju lub gadżet, jednak dla wielu osób jest to 
po prostu urządzenie wskazujące konkretną godzinę. Tak zegarek był wiele lat temu, 
jak również obecnie jest postrzegany i wykorzystywany. Nie da się nie zauważyć, że 
obecnie wszystko wokół nas dąży do minimalizacji i ciągłego udoskonalania, 
stosowaniu nowych technologii w obecnie istniejących przyrządach. Czy może w 
końcu przyjdzie czas i pomysł aby udoskonalić nasz zegarek w nowe funkcje? 

Czego pragnie student przed zbliżającą się sesją? Odpowiedź jest prosta – jak 
ją zdać i się nie przemęczyć! Jednak to są problemy studentów i uczniów żyjących w 
2012 roku, pomyślmy że za 20-30 lat nikt nie będzie się nad tym zastanawiał, 
ponieważ każdy będzie posiadał „myślący zegarek”.  

Na czym będzie polegał jego fenomen? A otóż na tym, że będzie swego 
rodzaju nośnikiem informacji które będziemy mogli zapisać na nim, a następnie 
skorzystać z nich w każdym momencie bez konieczności wydawania jakichkolwiek 
dźwięków czy ruchów. 

Wyobraźmy sobie sytuacje, jesteśmy dzień przed egzaminem a nic nie 
jesteśmy w stanie się nauczyć, wówczas w takim momencie będziemy mogli założyć 
nasz zegarek i spokojnie przystąpić do nauki bez zamartwiania się, że nie zdążymy 
czy nie zapamiętamy tego co się uczyliśmy. Czytając książkę czy notatki nasz 
zegarek będzie wychwytywał czytaną treść, streszczał ją, wybierał tylko 
najważniejsze elementy i zapisywał je w sposób nam zrozumiały. Wystarczy będzie 
nadać komendę w myślach „musze to zapamiętać” i od tego czasu zegarek będzie 
rejestrował czytane informacje. Następnie gdy przyjdzie dzień egzaminu czytając 
pytanie zegarek za pomocą połączenia z naszym mózgiem będzie nam przesyłał 
potrzebne wiadomości na dany temat. To nowe urządzenie nie musi mieć 
zastosowania jedynie w ułatwianiu życia studentom czy uczniom, ile razy zdarzyło się 
każdemu z nas o czymś zapomnieć, czy to o urodzinach, imieninach bliskich osób 
czy też o jakiś ważnych spotkaniach. Właśnie ten zegarek zapewni nam absolutną 
pamięć wszystkich ważnych dat i spotkań. Jedyne co my będziemy musieli robić to 
uświadomić sobie jaki jest dzisiaj dzień, a zegarek sam nam przypomni co mieliśmy 
danego dnia zrobić. Najważniejsze jest to, że nic nie będziemy musieli mówić głośno, 
wystarczą myśli Będzie to nie lada ułatwienie wszystkim biznesmenom, którzy nie 
będę musieli prowadzić kalendarzy i jakichkolwiek notatek, wystarczy że będą mieli 
zegarek na ręce.  

W takim razie pozostaje nam tylko czekać aż „myślący zegarek” zawojuje 
całym światem. 
  
  
  
 
 



Nowe technologie  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Sprawozdanie studenckie 2012  2 

 

 
 
 
 
 


