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ZARZÅD PRACUJE
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA
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Obecni: Jan Janeczek, Micha¬ K´pka, Stanis¬aw
Ozorowski, Czes¬aw Piasta, Lidia Zieli˜ska.
1. Przewodniczåcy Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
2. Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian.
3. Sprawozdanie z zebrania z 15.11.2000
zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
4. Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
. nic szczególnego nie przysz¬o w poczcie, zawróci¬ jeden Biuletyn;
5. Sprawy finansowe:
. Skarbnik wyßle kwitki za sk¬adki za 2000 rok
(do celøw podatkowych) wraz z rachunkami na
2001 rok.
. Wys¬anie listøw z upomnieniem o zap¬acenie zaleg¬ych sk¬adek nic nie da¬o, nikt nie przys¬a¬ Ωadnego czeku. Zarzåd planuje nie wysy¬aç
Biuletynøw do osøb, ktøre nie p¬acå sk¬adek,
tak wi´c wszyscy ktørzy zalegajå z p¬aceniem så
proszeni o natychmiastowe uregulowanie zaleg¬oßci.
. Trzeba zap¬aciç zaleg¬e sk¬adki do ZG SIP,
skarbnik ma przygotowaç rozliczenie i przes¬aç
pieniådze;
. Zap¬acono nast´pujåce rachunki:
Zwrøcono pieniådze kol. Piaßcie za Op¬atek
(oko¬o 300$).
6. Sprawy organizacyjne:
. Omawiano obchody 60-tej rocznicy istnienia SIP. Sylwester 2000 w Toronto mia¬ zapoczåtkowaç te obchody, ale ze wzgl´du na ma¬å
liczb´ ch´tnych (tylko 45 osøb, w tym 5 z Ot-

tawy) zosta¬ odwo¬any w ostatniej chwili. ZG
ma urzådziç specjalnå imprez´ w maju, ale data
ani miejsce nie zosta¬o jeszcze ustalone.
. Dzi´ki publikacji Biuletynu na internecie, 21
osøb do tej pory zrezygnowa¬o z jego wysy¬ki
pocztå. Koszty wydawania i rozsy¬ania Biuletynu powinny wi´c si´ obniΩyç o oko¬o 15-20%.
Tak jak zaznaczono powyΩej, Zarzåd planuje nie
wysy¬aç Biuletynøw do osøb, ktøre nie p¬acå
sk¬adek w celu dodatkowego ograniczenia kosztøw. Zarzåd nadal czeka na odpowied≈ wielu
innych cz¬onkøw odnoßnie nie wysy¬ania Biuletynu pocztå.
. Så 3 wersje Biuletynu, 2 wersje html (z ogonkami i bez ogonkøw), oraz wersja .pdf, czyli Adobe Acrobat.
. Nikt nowy z cz¬onkøw SIP si´ nie zg¬osi¬ do
pracy w KPK Okr´g Ottawa.
7. Dzia¬alnoßç - Zarzåd przedyskutowa¬ nast´pujåce imprezy lub propozycje imprez:
. 23 stycze˜ 2001 - "Algorytm wynalazku", odczyt dr Tadeusza Rygasa.
. 27 marzec 2001 - "O sztucznej inteligencji",
odczyt prof. Stan Matwin.
. Kwiecie˜ 2001 (dok¬adna data do ustalenia)
- "Sensory ßwiat¬owodowe w nauce i w przemyßle", odczyt prof. Wojciech Bock.
8. Data i miejsce nast´pnego zebrania zosta¬a
ustalona na ßrod´, 21 marca 2001 o godz. 19:30
w Domu Polskim SPK.
9. Zako˜czenie zebrania o godz. 21:20.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska
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ODCZYT DR TADEUSZA RYGASA
23 stycznia odby¬ si´ kolejny odczyt SIP pod intrygujåcym tytu¬em: "Algorytm Wynalazku" .
Prelegent, dr Tadeusz Rygas jest absolwentem
Wydzia¬u InΩynierii Chemicznej Politechniki
Pozna˜skiej a prac´ doktorskå w dziedzinie chemii polimerøw obroni¬ w r.1988 naUniwersytecie w Waterloo. W Kanadzie przebywa od 1981
roku. Po otrzymaniu doktoratu pracowa¬ najpierw w Ontario Research Foundation w Mississauga, a nast´pnie pracowa¬ w St. Zjednoczonych, w BuffaloResearch Laboratories, gdzie uzyska¬ kilka patentøw. W 1998 przeprowadzi¬ si´
do Ottawy i pracuje w Canadian Banknote Company nad rozwojem farb drukarskich uΩywanych do drukowania papierøw wartoßciowych.
Tu takΩe uzyska¬ w ostanich tygodniach jeden
patent.
Do definiowania koncepcji i rozwiåzania patentowego oraz do znajdowania rozwiåza˜ problemøw technicznych stosuje dr Rygas w swej
pracy algorytm wynalazku TRIZ, z ktørym zapozna¬ si´ jeszcze w Polsce jako student. Warto wyjaßniç, Ωe nazwa TRIZ jest akronimem nazwy
"teoria wynalazczego rozwiåzywania problemøw" w j´zyku rosyjskim. Bowiem wynalazcå
tej metody jest Rosjanin Genrich S. Altshuller.
Altshuller wraz z ze swoimi kolegami przeanalizowa¬ oko¬o 1,500,000 patentøw i opracowa¬
metod´ rozwiåzywania problemøw technicznych. Oparta jest ona na pokonaniu przeciwstawnoßci parametrøw (angielskie okreßlenie:
"overcoming contradictions"). Metoda ta przy-

j´¬a si´ w ca¬ym ßwiecie naukowym gdyΩ moΩna
jå stosowaç nie tylko tam, gdzie wymagane så
rozwiåzania inΩynierskie, ale i w innych dziedzinach np. w biznesie.
Prelegent przedstawi¬ ogølny opis metody i
omøwi¬ poszczegølne jej elementy. Metoda
TRIZ uΩywa kilka stopni analizy oraz oko¬o 40
uogølnionych typowych kierunkøw rozwiåza˜.
Dr Rygas przedstawi¬ teΩ pi´ç poziomøw wynalazkøw od najprostszego gdzie jedno przeciwie˜stwo paramentrøw pozostaje, choç w
zmniejszonym stopniu, aΩ do poziomu najwyΩszego tj. rozwiåzania ca¬kowitego gdzie
przedmiot zostaje ca¬kowicie zmieniony, albo
nast´puje wynalezienie nowego fundamentalnego efektu.
Liczne zapytania zebranych wykaza¬y duΩe
zainteresowanie tematemwßrød uczestnikøw
spotkania. Dalsza oΩywiona dyskusja potoczy¬a si´ jak zwykle przy kawie i ciastkach.
Miejmy nadziej´, Ωe uczestnictwo w wyk¬adzie umoΩliwi s¬uchaczom uΩycie uproszczonej
wersji algorytmu TRIZ bez koniecznoßci kursøw
oraz posiadania odpowiednich programøw
komputerowych. Osoby ktøre nie by¬y na odczycie mogå znale≈ç dokumentacj´ uproszczonej
metody Algorytmu Wynalazku wystarczajacå do
samodzielnego uΩytkowania tej metody na stronie internetowej:
www.geocities.com/tpr314/index.htm.
Maria F. Zieli˜ska

TAJEMNICZE
DETEKTORY
(doko˜czenie z poprzedniego numeru Biuleltynu)
Rozwin´lißmy unikalne technologie, które by¬y
moΩliwe do realizacji przy uΩyciu relatywnie prostego sprz´tu dost´pnego w Polsce, cz´sto budowanego przez nas. Warto ußwiadomiç sobie,
Ωe wspó¬czesna mikroelektronika wymaga urzådze˜ technologicznych tak bardzo kosztownych, Ωe znajdujåcych si´ poza zasi´giem moΩliwoßci ma¬ych firm.
Te mikroczujniki podczerwieni, så to wyroby wymagajåce ogromnej wiedzy, ich produkcja
nie poddaje si´ automatyzacji ze wzgl´du na
ograniczonå skal´ zastosowa˜. Dlatego jeden
taki element kosztuje kilkaset USD, a czasem kilkadziesiåt tys. Ciekawostka: zuΩycie materia¬ów
- kra˜cowo ma¬e; dla produkcji wartoßci ok.2
mln USD zuΩywa si´ ich pojedyncze kilogramy.
Prof. Józef Piotrowski: - Zadajå nam cz´sto
pytanie: czy inni nie potrafiå zrobiç, tego co my?
Z chwilå kiedy pokazalißmy na rynku nasze wyroby i udowodnilißmy, Ωe one dzia¬ajå niezawodnie, ßwiat zaczå¬ nas goniç. Zostalißmy zmu-

szeni do tego, by utrzymywaç bezpieczny dystans przed tym poßcigiem. Powstajå u nas nowe
koncepcje, nowe przyrzådy i produkty bazujåce
na coraz innych skojarzeniach zasad fizyki. Jest
trudniej byç liderem, bo ßwiatowy post´p technologiczny jest coraz bardziej dynamiczny, a
nasza ma¬a firma musi byç w¬aßciwie samowystarczalna.
Dr inΩ. Miros¬aw Grudzie˜: - Mamy ßwiadomoßç, Ωe nasze produkty naleΩå do tzw. "niszowych".
Mimo, Ωe inwestujemy w badania i rozwój
ok. 50% przychodów, to jako niewielka firma
moΩemy wygrywaç g¬ównie dzi´ki oryginalnoßci idei i realizacji pomys¬ów.
Nie ma u nas wyra≈nego podzia¬u mi´dzy
grupami badawczymi i produkcyjnymi. Wychodzimy z za¬oΩenia, Ωe zaawansowane produkty
moΩna wytwarzaç tylko wtedy, kiedy uczestniczå w ich produkcji ludzie b´dåcy twór cami
rozwiåza˜.
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Wnikliwi obserwatorzy zjawisk gospodarczych wiedzå dok¬adnie, Ωe ≈ród¬em post´pu technicznego na ßwiecie nie så placówki badawcze, a innowacyjnie zorientowane przedsi´biorstwa. Prowadzå one we w¬asnym zakresie badania i wdraΩajå ich wyniki u siebie. My od lat stosujemy w¬aßnie takå filozofi´.
Dyskretne preferencje
Detektory o których mowa by¬y opracowywane g¬ównie dla przemys¬u zwiåzanego z produkcjå przyrzådów analitycznych. Ich szybkoßç
dzia¬ania umoΩliwia rejestracj´ zachodzåcych
procesów w czasie rzeczywistym. Inne zastosowania to: spektroskopia, diagnostyka wiåzki promieniowania laserowego, komunikacja optyczna (lidary), dalmierze laserowe, ananlizatory
sk¬adu chemicznego gazów cieczy i cia¬ sta¬ych.
Mogå byç teΩ stosowane w technice wojskowej,
np: inteligentna amunicja, dalmierze laserowe i
urzådzenia ostrzegajåce o namierzaniu laserowym.
Firma zaistnia¬a najpierw na ßwiecie, w Polsce brakowa¬o "otoczenia przemys¬owego "dla
wykorzystania tego typu nowoßci. Historycznie
si´ z¬oΩy¬o, Ωe rynek ameryka˜ski by¬ i jest najwi´kszym odbiorcå wyrobów firmy. Doßç powiedzieç, Ωe uΩywane så do bada˜ w laboratoriach
Los Alamos, kupuje je NASA, Boeing itd.
16 dealerów na ca¬ym ßwiecie zajmuje si´
promocjå tych polskich produktów, kupowanych w najbardziej rozwini´tych krajach. Ostatnio zarzåd firmy poinformowa¬ o kontrakcie
na dostaw´ nowej generacji detektorów podczerwieni, nie wymagajåcych ch¬odzenia ciek¬ym
azotem. B´då uΩywane do bada˜ nad kontrolowanå syntezå termonuklearnå - do obserwacji
promieniowania laserowego i procesów plaz-

mowych.
W Polsce firma jest znana najbardziej ze
ßwiadczenia us¬ug w zakresie specjalistycznych
pokryç cienkowarstwowych na róΩnych elementach optycznych (np. szk¬a okularowe). Ostatnio zdobywa krajowy rynek kamera termograficzna V-20, jedna z najbardziej uniwersalnych, ale teΩ najta˜szych, czym zdystansowa¬a
zagranicznå konkurencj´ ( kosztuje tylko ok.4
tys. USD co w stosunku do kilkudziesi´ciu tys.
za podobne urzådzenia zachodnie, daje jej ogromnå przewag´ ).

***

Polska firma prywatna wyspecjalizowana w wåskiej dziedzinie "high-tech" wylansowa¬a si´ na
ßwiatowym rynku, w kraju jest ma¬o znana, w
ostatnim jednak czasie zauwaΩana przez róΩne
gremia, które przyznajå jej wyróΩnienia i
nagrody.
Firma zosta¬a laureatem I nagrody konkursu Polski Produkt Przysz¬oßci w 1999 r. ( organizowanego przez Agencj´ Techniki i Technologii) za nowå generacj´ detektorów podczerwieni nie wymagajåcych ch¬odzenia azotem.
Ich twórca prof. Józef Piotrowski zosta¬ nominowany do Nagrody Gospodarczej Prezydenta
RP.
Dwukrotnie produkty firmy by¬y nagradzane na Targach Nauki Polskiej ('98 i '99).
Za osiågni´cia naukowo-techniczne dwie
nagrody przyzna¬ program telewizyjny "Proton"
( 2000 r.).
Z¬oty medal AUTOMATICON 2000 na VI
Mi´dzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów otrzma¬a kamera termowizyjna V-20.
Donat Zato˜ski
Przeglåd Techniczny nr 00/25

O ZASTOSOWANIU WYNIKØW BADAÂ NAUKOWYCH
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Niepokoi mnie ¬atwoßç, z jakå wyniki bada˜ i
przemyßle˜, wykuwane w laboratoriach umys¬øw i zak¬adøw naukowych, aplikowane så do
rzeczywistoßci, w ktørej Ωyjemy. Niepokoi mnie
to, poniewaΩ od dawna dr´czy mnie przeczucie,
Ωe intelektualne modele i rachunki nie så w tej
rzeczywistoßci jakimß jednoznacznym, teoretycznym kr´gos¬upem. ¸e relacja, o ktørå tu chodzi, posiada duΩo bardziej skomplikowanå natur´. Aby daç pa˜stwu przyk¬ad tego, co mam
na myßli, przytocz´ dwie opowießci - jednå znalaz¬em w wyk¬adach Rudolfa Steinera, drugå zaß
w ksiåΩce "La Pensee Chinoise" Marcela Graneta.
Bajka murzy˜skiego plemienia Felatøw opowiada o tym, jak pewnego razu lew, wilk i hiena
wybrali si´ w podrøΩ i spotkali antylop´. Zabili
jå, a poniewaΩ byli dobrymi przyjaciø¬mi, postanowili podzieliç zdobycz. Lew zaproponowa¬,
aby uczyni¬a to hiena. Hiena zastanowi¬a si´ i

powiedzia¬a tak: "Podzielimy antylop´ na trzy
røwne cz´ßci: jedna b´dzie dla lwa, jedna dla
wilka i jedna dla mnie". Na takie dictum lew
zabi¬ hien´ i zwrøci¬ si´ do wilka: "Bracie wilku,
teraz musimy podzieliç mi´so nieco inaczej. Ty
to zrøb". Wilk pokiwa¬ ¬bem: "W rzeczy samej,
musimy to zrobiç inaczej. PoniewaΩ to ty uwolni¬eß nas od hieny, pierwsza cz´ßç b´dzie dla
ciebie. Druga, jak powiedzia¬a juΩ hiena, i tak
by¬a twoja, trzecia zaß røwnieΩ tobie przypadnie w udziale, a to dlatego, Ωe jesteß najmådrzejszym i najodwaΩniejszym ze wszystkich zwierzåt". Lew sapnå¬ zadowolony: "Kto nauczy¬ ci´
tak dzieliç, wilku?". "Hiena", bez namys¬u odpowiedzia¬ wilk.
Prosz´ zauwaΩyç, Ωe wilk i hiena pos¬uΩyli
si´ tå samå matematykå i podzielili antylop´ na
trzy røwne cz´ßci, a tylko w inny sposøb zastosowali wyniki swoich rachunkøw do rzeczywi-

stoßci.
Z kolei Marcel Granet przytacza takå oto
chi˜skå legend´. Genera¬owie zastanawiali si´
przed bitwå, czy przypußciç atak, czy teΩ si´
wycofaç. Nie mogåc si´ zdecydowaç, postanowili g¬osowaç. Okaza¬o si´, Ωe trzech z nich opowiada si´ za atakiem, oßmiu zaß za odwrotem.
A jednak w wyniku tego g¬osowania genera¬owie
postanowili zaatakowaç, poniewaΩ liczba "trzy"
jest liczbå wyraΩajåcå jednomyßlnoßç. Jak postanowili, tak uczynili i armia, ktørå dowodzili, odnios¬a chwalebne zwyci´stwo.
Tu z kolei mamy do czynienia z metodå zwanå g¬osowaniem, ktørej wyniki odniesiono do
rzeczywistoßci w sposøb ca¬kowicie røΩny od
tego, jaki znamy z naszego w¬asnego kr´gu kul-

turowego. Gdyby genera¬owie pos¬uΩyli si´ martwå matematykå hieny (lub demokracji), nie
odnießliby zwyci´stwa.
Jakie z tych przyk¬adøw p¬ynå wnioski? Takie, iΩ z abstrakcyjnymi wynikami moΩna zrobiç absolutnie wszystko, a pomyßlnoßç ich zastosowania zaleΩy od tego, czy uda nam si´ znaleßç w¬aßciwå relacj´ mi´dzy ßwiatem Ωywych
ludzi i martwych myßli. Istniejå bowiem zjawiska, ktøre så charakterystyczne dla ßwiata ludzi
(swoißcie ludzkie), wskutek czego abstrakcyjne
wyniki naszych oblicze˜ nie opisujå ich w sposøb wyczerpujåcy. ROBERT PUCEK
Rzeczpospolita 01/01/19

MOCNE STRONY POLSKI

W chwili, gdy Polska potwierdza swoje miejsce
na gospodarczej scenie Europy, trudno przeceniç rol´ solidnej bazy inΩynierskiej wspieranej
przez FEANI (Federation Europenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs) oraz WFEO
(World Federation of Enfgineering Organizations).
W Polsce pracuje ponad 400 tys. inΩynierøw
i niemal milion technikøw. Spo¬ecznoßç inΩynierska jest w pe¬ni ßwiadoma swojej twørczej
roli i wagi polskiej nauki i techniki w rozwoju
wspø¬czesnego spo¬ecze˜stwa i pa˜stwa. Pod
wzgl´dem zawodowych kompetencji oraz umiej´tnoßci polscy inΩynierowie nie ust´pujå swoim kolegom z wysoko uprzemys¬owionych krajøw i kiedy pracujå w porøwnywalnych warunkach, stajå si´ ich pe¬noprawnymi partnerami. W
przesz¬oßci nasza ekonomia podporzådkowana
by¬a polityce i ideologii, ktøre narzuca¬y wzory
sprzeczne z mechanizmami rozwoju wolnego
ßwiata. Polscy inΩynierowie i technicy aktywnie
wykorzystujå materialny i intelektualny potencja¬ kraju. Rezultatem ich wysi¬køw så liczne wynalazki, nowoczesne konstrukcje, post´p w organizacji produkcji.
Federacja i stowarzyszenia inΩynierskie w
ostatnich latach w istotny sposøb zmieni¬y swoje cele, sposøb dzia¬ania i polityk´ ruchu stowarzyszeniowego. Dzisiaj Federacja jest w pe¬ni
demokratycznå, pozarzådowå i niezaleΩnå wspølnotå 35 dobrowolnie zrzeszonych stowarzysze˜. Zachowalißmy stary symbol "NOT", by
uchroniç historycznå ciåg¬oßç nazwy. Stowarzyszenia dzisiaj så samorzådne, samofinansujåce
si´ i niezaleΩne.
Dla transformacji donios¬e by¬o dåΩenie do
wspø¬pracy mi´dzynarodowej, czerpalißmy zatem z doßwiadcze˜ podobnych organizacji, zw¬aszcza w Europie Zachodniej. Wielkie moΩliwoßci otwiera przed nami cz¬onkostwo w 46
mi´dzynarodowych stowarzyszeniach inΩynier-

skich i dwustronna wspø¬praca z krajami Unii
Europejskiej. Jesteßmy cz¬onkiem za¬oΩycielem
WFEO.
NOT jest takΩe pe¬nym i røwnoprawnym
cz¬onkiem FEANI, dzi´ki czemu polskie uczelnie techniczne uzyska¬y akredytacj´ w rejestrze
FEANI. Absolwenci naszych szkø¬ majå prawo
ubiegaç si´ o tytu¬ EuroinΩyniera (Eur Ing). Ten
certyfikat zawodowy wzbogaca perspektywy
pracy, poniewaΩ FEANI upraszcza mi´dzynarodowe uznawanie kwalifikacji, dzi´ki czemu inΩynierowie mogå ¬atwiej podejmowaç zatrudnienie w innych krajach.
Kolejnym waΩnym krokiem by¬o przyj´cie
Towarzystwa Konsultantøw Polskich do Fidic
(Federation Internationale des Ingenieurs Consultants), organizacji mi´dzynarodowej, ktøra
zbliΩa do siebie niezaleΩnych inΩynierøw-konsultantøw zgodnie z praktykå konsultacyjnå w
stabilnych gospodarkach rynkowych.
Nasze zagraniczne doßwiadczenia zaowocowa¬y powo¬aniem z inicjatywy Federacji w 1992
r. elitarnej organizacji - Akademii InΩynierskiej.
Cz¬onkøw Akademii wybiera si´ spoßrød najwybitniejszych wynalazcøw w dziedzinie techniki i
znakomitych przedsi´biorcøw. Akademia InΩynierska w Polsce od 1998 r. zosta¬a cz¬onkiem
zwyczajnym CAETS (the international Council
for the Academy of Engineering and Technical
Sciences) z siedzibå w Waszyngtonie. CAETS
koordynuje dzia¬alnoßç ponad 20 Akademii InΩynierskich w krajach rozwini´tych.
Przyczyniajåc si´ do realizacji polityki zagranicznej rzådu, przy wspø¬udziale kapita¬u zagranicznego organizujemy m.in. szkolenia zawodowe, konferencje i wystawy. Bierzemy udzia¬, w zakresie, na jaki pozwalajå nam na to
nasze finanse, w kursach, wystawach i røΩnych
wydarzeniach inΩynierskich za granicå. Jest to
wk¬ad stowarzysze˜ Federacji w przystosowanie polskich inΩynierøw i menedΩerøw do pracy 4
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w warunkach gospodarki rynkowej.
Chcemy, aby Polska, jako kraj aspirujåcy do
cz¬onkostwa w Unii Europejskiej, stawi¬a czo¬a
wyzwaniu konkurencji w zakresie produktøw,
firm i ca¬ej gospodarki. Kluczem do tego jest maksymalne wykorzystanie zasobøw naukowych i
technicznych oraz ich umiej´tne przekszta¬cenie w produkty i us¬ugi, ktøre mogå staç si´ przedmiotem wymiany handlowej. To dlatego w dzia¬alnoßci stowarzysze˜ i Federacji zaj´lißmy si´
sprawami zwiåzanymi z gospodarkå, prawem,
zarzådzaniem, a takΩe naukå j´zykøw obcych.
Wspø¬pracujemy w tym zakresie z wieloma zagranicznymi organizacjami, instytucjami, mi´dzy innymi z CDG (Carl Duisberg Gesellschaft
w Kolonii), REFA (Verband für Arbeitsstudien
und Betriebsorganisation e.V w Darmstadt), brytyjskimi ACCA/CETT, Swiss East Management
Foundation, Swedish Federation of Productivity
Services, DGQ (Deutsche Gesselschaft für Qualität we Frankfurcie nad Menem) oraz z NIF (Norweskie Stowarzyszenie InΩynierøw). Te i inne
instytucje pomagajå nam organizowaç kursy o
wysokim stopniu zaawansowania dla naszych
inΩynierøw i technikøw, wspierajåc tym samym
transformacj´ w kierunku gospodarki rynkowej.
Majåc na uwadze spo¬eczno-ekonomiczne przemiany w Europie uwaΩamy, Ωe waΩne jest rozwini´cie dwustronnej wspø¬pracy z organizacjami
inΩynierskimi w krajach Europy Írodkowej i
Wschodniej, a zw¬aszcza z krajøw såsiadujåcych
z Polskå. Ciekawå formå integrujåcå polskie ßrodowiska inΩynierskie rozsiane po ca¬ym ßwiecie
så sympozja pod nazwå "Polacy Razem", ktørych celem jest wymiana doßwiadcze˜ wybitnych inΩynierøw i naukowcøw.
Uznalißmy, Ωe naszå najwaΩniejszå powinnoßciå jest wype¬nianie obowiåzkøw zwiåzanych z zaspokajaniem zawodowych i osobistych potrzeb inΩynierøw i technikøw. Jest rzeczå
istotnå, aby w¬åczyç spo¬ecznoßç inΩynierskå w
proces kszta¬towania polskiej gospodarki. M a to
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nadzwyczajne znaczenie w trudnym okresie
zmian politycznych i systemowych, jakie zachodzå w naszym kraju.
Spo¬ecznoßç inΩynierska aktywnie uczestniczy w transformacji od samego poczåtku, otwarcie formu¬ujåc swoje opinie, przedstawiajåc waΩne propozycje, ktøre jednak nie zawsze spotyka¬y si´ z oczekiwanå odpowiedziå ze strony
w¬adz, do ktørych je kierowano. Uczestniczymy
w formu¬owaniu programøw gospodarczych,
uwzgl´dniajåcych atuty naszego kraju: jego potencja¬ materialny i intelektualny, zasoby naturalne, warunki glebowe i klimatyczne oraz
sprzyjajåce po¬oΩenie komunikacyjne w ßrodku
Europy.
Podczas przygotowywania analiz programøw restrukturyzacyjnych i wyceny nieruchomoßci wiele wåtpliwoßci wzbudza fakt, Ωe korzysta si´ g¬øwnie z us¬ug zagranicznych ekspertøw. Udzia¬ polskich inΩynierøw, nawet tylko w
charakterze pomocnikøw, audytorøw czy konsultantøw, znacznie podnosi obiektywnoßç i
wiarygodnoßç tych ocen. Naszym najwaΩniejszym zadaniem jest nadal rozwøj zawodowej
kompetencji kadr inΩynierskich i zarzådzajåcych. Oprøcz tego skupiamy si´ na røΩnych formach pracy edukacyjno-dydaktycznej, szkoleniach i warsztatach prowadzonych podczas
konferencji. Jesteßmy obecni na sympozjach,
wystawach i targach. Oferujemy us¬ugi informacyjne i wydawnicze.
Na obecnym etapie transformacji koncentrujemy si´ na polityce gospodarczej i przemys¬owej, procesie prywatyzacji, transferze kapita¬u i zagranicznego know-how, promocji polskiej produkcji, ochronie naszej myßli technicznej i ßrodowiska naturalnego. Popieramy racjonalnie uzasadnione rzådowe i regionalne
projekty i przedsi´wzi´cia. Wewnåtrz organizacji koncentrujemy naszå uwag´ na dzia¬aniach
zwiåzanych z osobistymi potrzebami i zainteresowaniami inΩynierøw i technikøw, propagowa- 6

niu moralnie i spo¬ecznie akceptowanych standardøw zachowania i ßwiadomoßci zwiåzkøw
pomi´dzy rozwojem technologii a jego wp¬ywem
na ludzkoßç i ekosystem.
Stowarzyszenia inΩynierskie i ich Federacja
odgrywajå waΩnå rol´ w przestrzeganiu narodowego systemu standaryzacji i dostosowujå polskie normy do mi´dzynarodowych standardøw.
Jednym z naszych najwaΩniejszych celøw jest
harmonizacja polskiego prawa zwiåzanego z
technikå z wymaganiami mi´dzynarodowymi.
Stojåc w obliczu braku rzådowego organu
zajmujåcego si´ sprawami techniki, z naszej inicjatywy powo¬ano Agencj´ Techniki i Technologii, popieranå przez Akademi´ InΩynierskå w
Polsce, Polskå Akademi´ Nauk, Komitet Bada˜
Naukowych, jak i przemys¬, banki oraz zagraniczne instytucje.
Federacja nawiåza¬a ßcis¬å wspø¬prac´ z Pol-

skim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Prawnikøw Polskich, Stowarzyszeniem
Ksi´gowych w Polsce oraz Towarzystwem Organizacji i Kierownictwa.
Federacja i organizacje inΩynierskie så przygotowane do wprowadzania w Ωycie statutowych zada˜ ruchu stowarzyszeniowego i odgrywajå aktywnå rol´ we wspø¬pracy z rzådem i organizacjami samorzådowymi, jak røwnieΩ przemys¬em, dla dobra gospodarki i spo¬ecze˜stwa.
W 2001 roku odb´dzie si´ kolejny XXIII Kongres
Technikøw Polskich, na ktørym dokonamy oceny naszego dorobku gospodarczego i technicznego w ostatnich latach i wyznaczymy kierunki
i zadania na przysz¬oßç. Jego wiodåcym tematem b´dzie budowanie spo¬ecze˜stwa informacyjnego w Polsce.
Kazimierz Wawrzyniak
Przeglåd Techniczny nr 00/25

Z KART HISTORII

Karol Bohdanowicz (1864-1947)
GEOLOG, BADACZ AZJI
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Rosyjskie imperium, rozrastajåce si´ w kierunku Azji, stale odczuwa¬o potrzeb´ rozpoznania
bogactw mineralnych na terenach kolonizowanych, czyli na Syberii, Dalekim Wschodzie, Azji
.
Centralnej, MandΩurii, Kazukazie i Kraju Zakaspijskim. Wiedza na temat bogactw mineralnych,
gleby, klimatu by¬a warunkiem niezb´dnym dla
opracowywania planów sprawnej, europejskiej
kolonizacji tych ziem. W Rosji do po¬owy XVIII
w. nie by¬o uczelni kszta¬cåcych geografów, etnografów, geologów. Uniwersytet Moskiewski zosta¬ otwarty dopiero w 1755 r. zaß pierwsza uczelnia techniczna - petersburski Instytut Górniczy,
rozpoczå¬ prac´ na prze¬omie lat 1772-73. Profesorami obu uczelni byli na ogó¬ Rosjanie, wykszta¬ceni na uniwersytetach zachodniej Europy, nie brakowa¬o równieΩ cudzoziemców. Dopiero w XIX w. ruszy¬y wielkie wyprawy badawcze na azjatyckie ziemie pod auspicjami Cesarskiej Akademii Nauk, Cesarskiego Rosyjskiego
Towarzystwa Geograficznego (powst. 1845 r.),
Departamentu Górniczego Instytutu Górniczego i innych organizacji.
W XIX w. znaczåcå rol´ w badaniach odgrywali zes¬a˜cy - Rosjanie, Polacy, Litwini. Oprócz
zes¬a˜ców w badaniach ws¬awili si´ wolni Polacy, o ile wolnym moΩna nazwaç naród polski
pozbawiony w¬asnego pa˜stwa.
Wybitnym badaczem Azji by¬ inΩ. Karol Bohdanowicz, Polak z krwi i koßci, syn Jana Paw¬a i
Zofii z Konowiczów. Urodzi¬ si´ w Lucynie k. Witebska, w rodzinie szlacheckiej, wyznania rzymsko-katolickiego. By¬ geologiem, geografem, etnografem, archeologiem, nauczycielem akade-

mickim i sprawnym mendΩerem waΩnych placówek badawczych. Zas¬ynå¬ jako ojciec rosyjskiej geologii naftowej, mia¬ szc≈ßcie do z¬óΩ z¬ota i wszelkich ród. Bohdanowicz by¬ kontynuatorem dzie¬a wielkich podróΩników i badaczy
Azji: S.P. Pllasa, Al. von Humboldta - którego
przewodnikiem by¬ Tomasz Zan, Al. Czekanowskiego, J. Czerskiego, B. Dybowskiego.
Starannie wychowany, nauczanie poczåtkowe odebra¬ w rodzinnym domu. JuΩ jako dziecko uczy¬ si´ j´zyków obcych, niezb´dnych w
pracy badawczej. Szko¬´ ßredniå wojskowå (gimnazjum) uko˜czy¬ w NiΩnym-Nowogrodzie w
1881 r. Majåc 17 lat podjå¬ wymarzone studia w
Instytucie Górniczym w Petersburgu. Uczelnia
s¬yn´¬a z wysoko kwalifikowanej kadry profesorskiej powiåzanej z Cesarskå Akademiå Nauk,
Cesarskim Towarzystwem Mineralogicznym
oraz Cesarskim Towarzystwem Geograficznym.
Bohdanowicz szybko zwróci¬ na siebie uwag´
wymagajåcego grona profesorskiego.
Niewåtpliwie gimnazjum w NiΩnym-Nowogrodzie da¬o mu ugruntowanå wiedz´ ogólnå i
ßwietne przygotowanie fizyczne, niezb´dne w
pracach terenowych. WyposaΩy¬o go równieΩ w
umiej´tnoßci towarzyskie. By¬ oczytany, zrównowaΩony i kulturalny. Zna¬ j´zyki obce. Do polityki nie miesza¬ si´, ale zawsze podkreßla¬ swoje
polskie pochodzenie. W czasie studiów pasjonowa¬ si´ geologiå, mineralogiå, geografiå, etnografiå, archeologiå. Szczególnie ch¬onå¬ wiedz´
na wyk¬adach profesorów. Al. Karpi˜skiego, P.
Jeremiejewa i J. Muszkietowa.
Podczas studiów zaprzyja≈ni¬ si´ z W Obru-

czewem, przysz¬ym naukowcem. Obaj ambitni
studenci marzyli o pracy w Komitecie Geologicznym, mieszczåcym si´ w gmachu Instytutu
Górniczego. Bohdanowicz praktyk´ studenckå
(1885 r.) odby¬ w kopalni na p¬d. Uralu, w okolicy Z¬atoustu. Opiek´ nad praktykantem sprawowa¬ tamtejszy inΩ. górnik Czes¬aw Pancerzy˜ski.
Dyplom inΩ. górnika Bohdanowicz otrzyma¬
w 1886 r. Oceny wymienione na dyplomie ßwiadczå o jego niepospolitych zdolnoßciach i pracowitoßci. Od 1885 r. wspó¬pracowa¬ z Komitetem
Geologicznym. Marzy¬ o wyprawach badawczych z geologami, geografami, kartografami
czyli z AL Karpi˜skim, J. Muszkietowem, S. Nikitinem, W. Domgerem, Al. Krasnopolskim, F. Czernyszewem, Al. Michalskim - cz¬onkami Komitetu Geologicznego.
W towarzystwie takich ludzi narasta¬a wiedza praktyczna i teoretyczna inΩ. K. Bohdanowicza. Cz¬owieka, który zosta¬ uznany za twórc´
polskiej geologii gospodarczej oraz wspó¬twórc´ podstaw geologicznego poznania Azji Centralnej, Kaukazu, Kraju Zakaspijskiego i Wschodniej Syberii. Przez ca¬y czas pobytu w Rosji Ωywo interesowa¬ si´ losem Polaków zes¬a˜ców.
Dociera¬ z pomocå zw¬aszcza do tych, którzy
wspó¬uczestniczyli w odkrywaniu Syberii, Azji
Centralnej, Kaukazu. Stara¬ si´ zainteresowaç
ich losem Towarzystwo Geograficzne.
Jego prace w Azji krzyΩowa¬y si´ z wyprawami Polaka - St. Gråbczewskiego (1855-1926) podróΩnika, topografa i etnografa, genera¬a w s¬uΩbie rosyjskiej. K. Bohdanowicz podåΩa¬ szlakiem wypraw Miko¬aja Przewalskiego (18391888) polskiego szlachcica, równieΩ badacza
Azji. Bohdanowiczowi nieobce by¬y ßlady Hieronima Stebnickiego (1832-1897) i Józefa Chod≈ko (1800-1881) na Kaukazie.
InΩ. K. Bohdanowicz uczestniczy¬ w wielu
wyprawach naukowych. Powsta¬a z nich, liczåca si´ w ßwiecie nauki, wartoßciowa dokumentacja. Polak napisa¬ wiele artyku¬ów, rozpraw i
wartoßciowych ksiåΩek. Wykszta¬ci¬o si´ niejedno pokolenie zapale˜ców widzåcych sens Ωycia
w wydzieraniu ziemi wszelkich jej tajemnic.
Pierwszå wypraw´ odby¬ w latach 1886-89
do Kraju Zakaspijskiego i Persji. Obwód Zakaspijski (Turkmenia), utworzony w 1882 r. ze stolicå w Aszchabadzie, podlega¬ wówczas Namiestnictwu Kaukaskiemu. W celu zespolenia tych
terenów z imperium rosyjskim, wybudowano
(w latach 1880-88) kolej Zakaspijskå. Po¬åczy¬a
ona Krasnowodsk przez Aszchabat, Buchar´ z
Samarykandå. InΩ. Bohdanowicz prowadzi¬ badania na tej linii kolejowej. Na wschodnim wybrzeΩu Morza Kaspijskiego. szuka¬ z¬óΩ ropy naftowej, gazu ziemnego, soli potasowej i kamiennej. Pracowa¬ nad okreßleniem charakteru osadów tego morza.

W latach 1888-89 trafi¬ do Persji. Bada¬ góry
Koped-Dag. Kilkakrotnie przeszed¬ ca¬y masyw
górski, wykonujåc pomiary topograficzne, geograficzno-fizyczne oraz obserwacje geologiczne. Okreßli¬ zasoby turkusów w Maadenie ko¬o
Niszapuru - w Persji. Opracowa¬ metod´ pozyskiwania turkusów ze z¬oΩa, ich transport na
powierzchni´ oraz segregacj´.
W latach 1889-91 K. Bohdanowicz odby¬ wypraw´ wojskowå do Tybetu. Wziå¬ w niej udzia¬
po ßmierci Miko¬aja Przewalskiego, pierwszego
jej kierownika.
Na terenie Tybetu od XV w. istnia¬o teokratyczne.pa˜stwo ¸ó¬tego Koßcio¬a (od¬am lamaizmu), które w XVIII w. znalaz¬o si´ w wyniku
podbojów w granicach Chin, korzystajåc z szeroko zakrojonej autonomii. Rosja by¬a Ωywo zainteresowana podbojem Tybetu, zw¬aszcza po
podporzådkowaniu sobie chamatów: Chiwy,
Kakandu, Buchary i bogatego miasta Samarkandy, niegdysiejszej stolicy Timura i jego potomków.
Miko¬aj Przewalski zmar¬ w 1888 r. nad jeziorem Issyk-Kul, w Karakale (od 1888 r. - Przewalsk).
Nast´pnym kierownikiem tej samej wyprawy
zosta¬ Micha¬ Piewcow (1843-1902), geograf. W
asyßcie wojska naukowcy ruszyli z Przewalska
do Narynu, badali góry Ta˜-Sza˜ i dalej w trudno dost´pne regiony Kaszgarii. W Hotanie, nad
Kara-kasz-Dariå, na p¬d. od pustyni Takla Makan, dosz¬o do spotkania dwóch wybitnych Polaków, inΩ. Karola Bohdanowicza i gen. Bronis¬awa Gråbczewskiego, geografa, który prowadzi¬ badania w Tybecie.
Bohdanowicza nie tylko interesowa¬y zasoby mineralne, ale i ludzie, czyli górnicy i ich rodziny. Chcia¬ wiedzieç, jak mieszkali, co jedli,
ile zarabiali. Interesowa¬ si´ nefrytami. W Azji
Centralnej by¬ jeszcze par´ razy. W dalszym
ciågu penetrowa¬ góry Tia˜-Sza˜. Opracowa¬
orografi´ i geologi´ c≈ßci Tybetu. Zbada¬ osady
w Kaszgarii. Znalaz¬ z¬oto w górach Kunlun,
odkry¬ z¬oΩa rud Ωelaza w okolicach Jarkandu.
K. Bohdanowicz przez trzy lata prowadzi¬
badania na Kolei Transsyberyjskiej. Prace geodezyjne prowadzi¬ wraz z inΩ. Piotrem Jaworowskim, obaj wykonywali badania z ramienia
Departamentu Górnictwa, który postawi¬ im
dwa zadania: odnalezienie s¬odkiej wody na
potrzeby stacji leΩåcych mi´dzy Pietropaw¬owskiem a Omskiem oraz zbadanie z¬óΩ kopalin
uΩytecznych guberni jenisejskiej.
W 1893 r. ukaza¬y si´ trzy publikacje zestawiajåce wyniki prac prowadzonych przez Bohgdanowicza i Jaworowskiego na terenach mi´dzy
wschodnim zboczem Uralu i dolinå Jeniseju.
Okreßlili z¬oΩa rud, w´gla i z¬ota (Krasnojarsk,
Aczy˜sk, Minusi˜sk).
InΩ. Bohdanowicza przerazi¬a rabunkowa,
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bezmyßlna polityka wyniszczania Syberii. Polak
odwaΩnie krytykowa¬ gospodark´ kolonialnå
Rosji na Syberii. Wyståpi¬ w obronie tajgi i eksploatacji bogactw mineralnych, zw¬aszcza z¬ota. Postulowa¬ potrzeb´ i moΩliwoßç naraszania
pusty˜.
W latach 1895-98, Bohdanowicz wziå¬ udzia¬
w ekspedycji nad Morze Ochockie i Kamczatk´.
By¬a to wyprawa po z¬oto pó¬nocno-wschodniej
Azji. W wyprawie wzi´¬a udzia¬ Ωona Bohdanowicza - Pelagia Rozanowa. Wypraw´ finansowa¬o Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pa˜stwowych,
które by¬o zainteresowane okreßleniem wielkoßci pok¬adów z¬ota nad Morzem Ochockim i na
Kamczatce. Bohdanowicz, jako naczelnik tej wyprawy, w sprawozdaniu z wyprawy m.in. napisa¬: Od jesieni 1895 r., w ciågu prawie trzech lat,
wyprawa obj´¬a badaniami znacznå powierzchni´ pobrzeΩa Morza Ochockiego od Niko¬ajewska na Amurze do Ochocka, i na pó¬wyspie Kamczatka - od Zatoki Podgagiernej do przylådka
Òopatka (...). Stwierdzono wyst´powanie z¬ota
w dolinach rzecznych mi´dzy lewym brzegiem
rzeki Udy i dawnym portem Ajanem, a takΩe w
górnym biegu niektórych rzek zachodniego
brzegu Kamczatki.
Jednå z baz wypadowych tej ekspedycji by¬a
miejscowoßç Czumikan leΩåca przy ujßciu rzeki
Uda. Wyprawa na Kamczatk´ (zimå) by¬a bardzo trudna. Na Kamczatce prowadzi¬ badania
nad wulkanami i lodowcami. W 1901 r. Departament Górniczy wyda¬ map´, obejmujåcå Kamczatk´ i pó¬nocno-zachodnie wybrzeΩe Morza
Ochockiego, oczywißcie na podstawie bada˜
inΩ Bohdanowicza i innych naukowców, cz¬onków ekspedycji Ochocko-Kamczackiej. Po roku
1898 inΩ. Bohdanowicz, na zlecenie Towarzystwa Mineralogicznego, prowadzi¬ badania w
okolicy Port Artur w MandΩurii, zabranego Chinom przez Rosj´ w 1898 r. prowadzi¬ badania
na pó¬wyspie Lao-Dun, gdzie znajdowa¬y si´ bogate pok¬ady z¬ota. W 1900 r. przyby¬ na Pó¬wysep Czukocki, gdzie bogatszych z¬óΩ z¬ota jednak nie odnalaz¬. Na tej wyprawie próbowa¬
zgromadziç przedmioty kultury materialnej
Czukczów, ale wyniki osiågnå¬ nik¬e. Zbiorami
zainteresowana by¬a Cesarska Akademia Nauk.
Wyroby czukockie trafi¬y do cz¬onków ameryka˜skiej wyprawy, którzy byli bardziej hojni w
zap¬acie.
W kr´gu zainteresowa˜ badacza inΩ. Bohdanowicza pozosta¬a budowa wschodniego Kaukazu, Kraju Zakaspijskiego, Tybetu, wybrzeΩa Morza Ochockiego, Kamczatki... Wzbogaci¬ Rosj´
w nowe pok¬ady z¬ota, róΩnorodnych rud, w
w´giel, szlachetne kamienie...
InΩ. dr K. Bohdanowicz zrobi¬ karier´ nie
tylko jako inΩynier górnik. By¬ cenionym cz¬onkiem Komitetu Geologicznego. Zdobywa¬ kolejne szczeble naukowe w Instytucie Górniczym.
Jako profesor zwyczajny, a nast´pnie dziekan
Wydzia¬u Geodezyjnego cieszy¬ si´ uznaniem
wßród naukowców Europy. Mia¬ w swym dorobku skarby wydarte ziemi azjatyckiej i naniesie9 nie ich na mapy w miejsce bia¬ych plam. Inte-

resowa¬ si´ zjawiskiem trz´sienia ziemi i budownictwem przemys¬owym na tych niebezpiecznych terenach. By¬ cz¬owiekiem wszechstronnym. Po¬oΩy¬ wielkie zas¬ugi w opracowaniu
dóbr narodowych w Polsce, gdzie zamieszka¬
po odzyskaniu przez niå niepodleg¬oßci.
Zofia Lech
Przeglåd Techniczny nr 00/31-32

WIEÍCI z KRAJU

Gdyby wybory do Sejmu odby¬y si´ w po¬owie stycznia br. 45% Polakøw g¬osowa¬oby na
SLD; 14% popar¬oby PSL, a 12% - AWS. Na UW
chcia¬o oddaç g¬os 7% osøb, a na ROP - 5% - wynika z sondaΩu OBOP z po¬owy stycznia. OBOP
poda¬ takΩe wyniki sondaΩu przeprowadzonego
po wyborach prezydenckich, w ktørym Forum
Obywatelskie - ewentualna formacja polityczna
powo¬ana przez Andrzeja Olechowskiego - otrzyma¬o 16% poparcie i znalaz¬o si´ na drugim
miejscu w rankingu partii politycznych.
Natomiast sondaΩ CBOS przeprowadzony w
dniach 5-8 stycznia br. wykaza¬, Ωe na SLD
g¬osowa¬oby - 41%, AWS - 13%, PSL -11%, a UW
- 8%.
Ponadto do Sejmu wesz¬aby teΩ Unia Pracy.
Poparcie dla tej partii wzros¬o w styczniu do
7%, z 4% w grudniu.
Styczniowy sondaΩ Pentora wykaza¬, Ωe SLD
moΩe liczyç na 50% (wzrost o 2%) poparcie wyborcøw, AWS — 13% (spadek o 3%), PSL — 12%,
UW — 10%.
SondaΩ PBS preferencji wyborcøw przeprowadzony w dniach 27-27 stycznia br. w ktørym
juΩ uwzgl´dniono nowopowsta¬å Platform´ Obywatelskå da¬ nast´pujåce wyniki: SLD - 46%,
PO - 17%, AWS - 14%. Natomiast poparcie dla
PSL, UP i UW oscyluje oko¬o 5% co nie gwarantuje reprezentacji w sejmie.
Najwi´kszym zaufaniem Polacy obdarzajå w
dalszym ciågu prezydenta A. Kwaßniewskiego,
któremu niezmiennie ufa 76% badanych - wynika z sondaΩu CBOS z poczåtku stycznia br.
Do polityków cieszåcych si´ zaufaniem ponad po¬owy ankietowanych naleΩå takΩe Jacek
Kuro˜ (64%), Lech Kaczy˜ski (62%), Andrzej
Olechowski (61%) i Jaros¬aw Kalinowski (53%).
B´dzie lepiej. Tak przynajmniej spodziewa
si´ ponad jedna trzecia Polakøw (36%), Ωe rok
2001 b´dzie dla nich lepszy niΩ ubieg¬y. Dwa
razy mniej (17%) liczy si´ z tym, Ωe moΩe byç on
gorszy - wynika z sondaΩu przeprowadzonego
przez OBOP. ¸adnych zmian w rozpoczynajåcym si´ nowym roku nie spodziewa si´ 37% ankietowanych przez OBOP. Bardziej optymistyczni så ludzie wykszta¬ceni, m¬odzi i b´dåcy w
dobrej sytuacji materialnej. 56% dwudziestolatkøw uwaΩa, Ωe najbliΩsze 12 miesi´cy b´dzie
dla nich korzystniejsze. Wßrød osøb powyΩej 60
roku Ωycia odsetek ten wynosi 19%
Wi´kszoßç Polakøw (60%) jest ogølnie zad-

owolona z Ωycia, a jedna trzecia (33%) ßrednio
zadowolona. Nieliczni (6%) odczuwajå brak Ωyciowej satysfakcji - wynika z sondaΩu CBOS.
Najbardziej satysfakcjonujåce jest dla badanych Ωycie rodzinne - 84% deklaruje zadowolenie z ma¬Ωe˜stwa, a 93% z dzieci.
Zadowolenie z Ωycia wiåΩe si´ przede wszystkim z ocenå warunkøw materialnych - satysfakcj´ odczuwajå niespe¬na dwie piåte badanych
negatywnie oceniajåcych swe warunki materialne i 87% tych, ktørzy twierdzå, Ωe dobrze im
si´ powodzi. Optymizm zaleΩy teΩ od wieku - z
up¬ywem lat s¬abnie.
Rozdwojenie ja≈ni spo¬ecznej. Tylko niespe¬na jedna trzecia (31%) badanych w grudniu
przez CBOS ma poczucie, Ωe w Sejmie så reprezentowane ich interesy. Odczucie to na przestrzeni ostatnich lat systematycznie spada. W
listopadzie 1994 roku poczucie, Ωe pos¬owie broniå w Sejmie ich interesøw mia¬o 53% respondentøw, rok temu 44% a w opublikowanym w¬aßnie sondaΩu aΩ 58% nie ma takiego poczucia.
Zdania nie ma 11%. Jednak røwnoczeßnie, przewaΩajåca wi´kszoßç pytanych deklaruje, Ωe waΩniejsze jest, aby sk¬ad Sejmu zapewnia¬ sprawne rzådzenie pa˜stwem (68%) niΩ aby w moΩliwie pe¬ny sposøb odzwierciedla¬ røΩne, wyst´pujåce w spo¬ecze˜stwie interesy (18%).
Inflacja w grudniu ub.r.by¬a mniejsza niΩ
przewidywa¬y najbardziej optymistyczne prognozy i wynios¬a w stosunku do poprzedniego
miesiåca 0,2%. W rezultacie roczny wska≈nik w listopadzie 9,3% - zmniejszy¬ si´ do 8,5%.
W styczniu grupa zwolennikøw obecnego
rzådu wzros¬a do 23% z 19% w grudniu 2000 r.,
a liczba jego przeciwnikøw zmala¬a do 43% z
47% podczas poprzedniego badania - wynika z
najnowszego sondaΩu CBOS. Wed¬ug sondaΩu
wzros¬a takΩe liczba osøb pozytywnie oceniajåcych wyniki dzia¬alnoßci rzådu Jerzego Buzka
od poczåtku jego funkcjonowania. W styczniu
dobrze oceni¬o je 24% ankietowanych - o 3%
wi´cej niΩ w grudniu ubieg¬ego roku. Zdaniem
20% badanych - o 3% wi´cej niΩ w grudniu - polityka obecnego rzådu stwarza szanse poprawy
sytuacji gospodarczej.
Gdyby referendum w sprawie wejßcia Polski
do Unii Europejskiej odby¬o si´ w grudniu 2000
r., za przyståpieniem Polski do UE opowiedzia¬oby si´ 61% respondentøw zdecydowanych
wziåç w nim udzia¬ - wynika z grudniowego
sondaΩu Demoskopu.
Z sondaΩu wynika, Ωe przeciwko przyståpieniu Polski do UE opowiedzia¬oby si´ 29% badanych, czyli o 8% wi´cej niΩ w listopadzie. Zdania w tej sprawie nie mia¬o 10% badanych, przy
18% w poprzednim badaniu.
˛le si´ dzieje. 25% badanych przez CBOS w
styczniu uwaΩa, Ωe sytuacja w Polsce idzie w
dobrym kierunku, przeciwnego zdania jest 63%
W porøwnaniu do grudnia wzros¬a liczba zadowolonych z sytuacji politycznej i gospodar-

czej.
Odpowiadajåc na pytanie, jak w ciågu ubieg¬ego roku zmieni¬a si´ sytuacja gospodarcza w
kraju - 54% pytanych odpowiedzia¬o, Ωe si´ pogorszy¬a, 35% uzna¬o, Ωe pozosta¬a mniej wi´cej
taka sama, a 6% stwierdzi¬o, Ωe poprawi¬a si´.
Jako "dobre" warunki materialne swojego gospodarstwa domowego oceni¬o 21% pytanych (w
styczniu 2000 r. 22%); 33% spoßrød nich uwaΩa,
Ωe så one z¬e (przed rokiem 32%), a 46% - tyle
samo co rok temu - okreßla je jako "ani dobre,
ani z¬e".
W grudniu 2000 roku liczba bezrobotnych
zwi´kszy¬a si´ o 89,5 tys. osøb. Liczba oczekujåcych na zatrudnienie wynosi¬a w ko˜cu roku
2702,6 tys. osøb, czyli 15% aktywnych zawodowo. Na jedno zg¬aszane miejsce pracy przypada¬o 473 bezrobotnych.
Sytuacja na rynku pracy pogarsza si´ od
trzech lat. Zdaniem ekonomistøw, jest to przede
wszystkim skutek zwolnienia wzrostu gospodarczego oraz najwyΩszym w Europie przyrostem
liczby osøb w wieku produkcyjnym, dla ktørych
naleΩy przygotowywaç nowe miejsca pracy. Tempo to, jak wylicza Rzådowe Centrum Studiøw
Strategicznych, wynoszåce w latach 1995-97
ßrednio 6,6%, w ostatnich trzech latach zmniejszy¬o si´ do 4,3% Jest to zbyt wolny rozwøj, aby
mog¬y powstawaç nowe miejsca pracy. Doßwiadczenia okresu transformacji wskazujå, Ωe bezrobocie przestawa¬o rosnåç, gdy gospodarka
rozwija¬a si´ w tempie co najmniej 6% rocznie.
W 2000 roku statystyczny Polak wyda¬ na zakup Ωywnoßci 31,3% swoich dochodøw. Wed¬ug
"Rzeczpospolitej", ktøra publikuje te dane, jest
to znacznie mniej niΩ 10 lat temu, ale nadal prawie dwa razy wi´cej niΩ w Unii Europejskiej. Mimo mniejszych wydatkøw, zwi´kszy¬o si´ spoΩycie owocøw, mi´sa i mleka. W latach 1995-99
spoΩycie owocøw w naszym kraju wzros¬o o
22%, mi´sa i jego przetworøw -- o 5,4%, a mleka — o 1,5%. Spad¬o natomiast spoΩycie produktøw zboΩowych (o 0,8%) i ziemniakøw (o
1,5%).
Obywatele o reformach. CBOS spyta¬ jak
obywatele oceniajå cztery reformy. Najgorzej
Polacy oceniajå nowå s¬uΩb´ zdrowia, stosunkowo najlepiej - reformy samorzådu i ubezpiecze˜. W ocenie reformy s¬uΩby zdrowia 62%
ankietowanych stwierdzi¬o, Ωe opieka zdrowotna funkcjonuje gorzej niΩ przed reformå. Dobrå
ocen´ zreformowanej s¬uΩbie zdrowia wyda¬o
13% badanych. Wobec reformy szkolnictwa
krytycznych pozostaje 37% respondentów.
Popraw´ dostrzega 14%. 28% badanych
wyrazi¬o negatywnå opini´ o reformie systemu
ubezpiecze˜ emerytalnych, pochwali¬o jå 13%
Na podobnym poziomie utrzymuje si´ opinia
badanych o reformie samorzådowej przywracajåcej powiaty; krytycznych by¬o 28%, pozytywnie wypowiada si´ o niej 13%
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