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WKÒAD POLAKØW  W  ROZWÓJ TECHNIKI
POLSKA  W  XX WIEKU

Wiek XX by¬ dla Polski i Polakøw okresem wiel-
kich przemian politycznych, spo¬ecznych i gos-
podarczych. W pierwszych latach tego stulecia
kraj nie mia¬ jeszcze samodzielnoßci pa˜stwo-
wej, a polskie ziemie od ko˜ca XVIII w. podzie-
lone by¬y mi´dzy trzy såsiednie mocarstwa: Ro-
sj´, Niemcy i Austri´. Wraz z zako˜czeniem I
Wojny Íwiatowej, ktøra spowodowa¬a zresztå
ogromne zniszczenia, Polska odzyska¬a niepo-
dleg¬oßç, ale zaledwie na dwa dziesi´ciolecia.
Nast´pnie wybuch¬a II wojna ßwiatowa i kraj
znalaz¬ si´ pod okupacjå niemieckå i sowieckå,
ktøra wraz z dzia¬aniami wojennymi sta¬a si´
przyczynå jeszcze wi´kszych zniszcze˜, a tak½e
wielkich strat wßrød ludnoßci. Po II Wojnie Íwia-
towej Polska nale½a¬a formalnie do grona zwy-
ci´zcøw, ale w wyniku porozumienia mocarstw
znalaz¬a si´ w sferze wp¬ywøw Zwiåzku Sowiec-
kiego ze wszelkimi tego konsekwencjami, ktøre
niewåtpliwie zaciå½y¬y na ½yciu kraju. Zmiana
naståpi¬a w 1989 r., kiedy to spo¬ecze˜stwo pol-
skie dokona¬o zasadniczego prze¬omu politycz-
n´ ustroju i zapoczåtkowujåc podobne zmiany
w ca¬ej Europie Írodkowej i Wschodniej. 

Te liczne i wielkie przemiany, ktøre przyniøs¬
wiek XX, odbi¬y si´ oczywißcie na wszystkich
dziedzinach ½ycia narodowego Polski, tak½e na
post´pie technicznym, przy czym nie by¬ to na
pewno wp¬yw korzystny, a wr´cz przeciwnie, w
pewnych latach tego mijajåcego stulecia nawet
katastrofalny. 

Rozwøj polskiej myßli technicznej nie møg¬
odbywaç si´ w sposøb røwnomierny: przerwa¬y
go wojny, ktøre przynios¬y røwnie½ przedwczes-
nå ßmierç wielu wybitnych in½ynierøw, hamo-

wa¬y zmiany polityczne i migracje ludnoßci, o-
granicza¬a sytuacja ekonomiczna. Mimo tych
zdecydowanie niekorzystnych warunkøw pol-
scy naukowcy i in½ynierowie dokonali licznych
wynalazkøw i projektowali nowe, oryginalne ro-
zwiåzania konstrukcyjne i technologiczne, ktø-
re stanowi¬y wk¬ad do rozwoju techniki w XX
wieku. Oto przyk¬ady: 

Most o spawanej konstrukcji przy szosie ¬å-
czåcej Warszaw´ z Poznaniem, a jeszcze dalej
Berlin z Moskwå, w pobli½u miasta Òowicz, tu½
obok tej ruchliwej trasy, zobaczyç mo½na most
stalowy zachowany i chroniony jako zabytek te-
chniki, gdy½ zosta¬ zbudowany jako pierwszy w
Europie tego rodzaju obiekt in½ynierski o kon-
strukcji spawanej. 

Ta pionierska konstrukcja powsta¬a w latach
1928-29 z inicjatywy i wed¬ug projektu Stefana
Bry¬y, profesora Politechniki Lwowskiej, a nast´-
pnie Politechniki Warszawskiej, jednego z naj-
wybitniejszych in½ynierøw polskich XX w. Wyko-
na¬ on projekty wielu budowli wyrø½niajåcych
si´ nowoczesnymi rozwiåzaniami. Poza projek-
tem mostu pod Òowiczem opracowa¬ m.in. pro-
jekty konstrukcji obecnego hotelu "Warszawa"
w Warszawie (przed II wojnå ßwiatowå najwy½-
szego budynku w Polsce i jednego z najwy½-
szych w Europie), gmachu Biblioteki Jagiello˜-
skiej w Krakowie, hali targowej w Katowicach. 

Prof. Bry¬a by¬ pionierem w dziedzinie spa-
wania konstrukcji stalowych w budownictwie,
przy czym røwnolegle z pracami projektowymi
prowadzi¬ badania teoretyczne i doßwiadczal-
ne, ktørych celem by¬o ustalenie optymalnych
zasad tego nowego wøwczas sposobu ¬åczenia



konstrukcji. Swoje doßwiadczenia upowszech-
nia¬ w licznych publikacjach og¬aszanych w wie-
lu krajach, a tak½e w czasie mi´dzynarodowych
konferencji fachowych, w ktørych bra¬ udzia¬,
stajåc si´ osobistoßciå znanå w ßwiatowym ½y-
ciu ßrodowiska in½ynierskiego. 

Most pod Òowiczem, jego konstrukcja i pro-
ces budowy zosta¬y røwnie½ opisane w ca¬ej
prawie europejskiej prasie technicznej, budzåc
du½e zainteresowanie. Proces budowy mostu
polega¬ na przygotowaniu konstrukcji cz´ßcio-
wo w warsztacie, dzi´ki czemu na placu budowy
pozosta¬y do wykonania tylko niektøre roboty
spawalnicze i oczywißcie roboty monta½owe
oraz wyko˜czeniowe. 

Wszystkie po¬åczenia zosta¬y wykonane za
pomocå spawania ¬ukiem elektrycznym, a ponie-
wa½ nie istnia¬y jeszcze normatywne przepisy
dotyczåce tego rodzaju wykonawstwa, trzeba je
by¬o na wst´pie przygotowaç. Przepisy te, za-
twierdzone nast´pnie przez odpowiednie w¬a-
dze, sta¬y si´ urz´dowymi wytycznymi, ktøre re-
gulowa¬y wykonanie za pomocå spawania na-
st´pnych budowli o konstrukcji stalowej. 

Ogølny ci´½ar konstrukcji mostu osiågnå¬ 55
t, podczas gdy przy zastosowaniu po¬åcze˜ nito-
wych ci´½ar ten wyniøs¬by 70 t. Zaoszcz´dzono
zatem ponad 20% materia¬u, co wp¬yn´¬o na ko-
szty budowy. Rozpi´toßç w ßwietle mostu wyno-
si¬a 26 metrøw, a szerokoßç 6,2 metra, nie liczåc
bocznych chodnikøw dla pieszych. 

Obecnie most nie pe¬ni ju½ swych pierwot-
nych funkcji, gdy½ w dobie rozwoju motoryzacji
i wynikajåcego ståd wzmo½onego ruchu sta¬ si´
zbyt wåski i dlatego przesuni´to go obok trasy,
na linii ktørej si´ znajdowa¬, zast´pujåc nowym
mostem, odpowiednio szerszym. 

R´czna kamera filmowa 
Kiedy w 1910 r. Kazimierz Prøszy˜ski zademon-
strowa¬ publicznie swøj wynalazek pierwszej na
ßwiecie r´cznej kamery filmowej, wywo¬a¬ szcze-
gølne zainteresowanie, bowiem powodowa¬ do-
s¬ownie przewrøt w technice, a tak½e sztuce fil-
mowej. Ta r´czna kamera pozwala¬a wykony-
waç zdj´cia filmowe w dowolnym miejscu i cza-
sie, a w dodatku szybko zmieniaç miejsca filmo-
wania, co spowodowa¬o narodziny filmu repor-
ta½owego oraz u¬atwi¬o realizacj´ innych rodza-
jøw filmu. 

Zalety kamery, ktøra otrzyma¬a nazw´ aero-
skopu, demonstrowa¬ osobißcie wynalazca fil-
mujåc paryskie ulice z jadåcej doro½ki. Prøby te
wypad¬y tak przekonujåco, ½e ju½ w nast´pnym
roku rozpocz´to w Anglii seryjnå produkcj´ ae-
roskopøw. Wkrøtce zacz´to je stosowaç w prak-
tyce, przy czym szczegølny egzamin przysz¬o
zdawaç r´cznym kamerom Prøszy˜skiego na po-
lach bitew I wojny ßwiatowej, gdzie przy u½yciu
tych w¬aßnie kamer wojskowi operatorzy doku-

mentowali przebieg bojowych zmaga˜. Czynili
to z wielkim poßwi´ceniem, nawet na pierw-
szych liniach walki, zapominajåc o w¬asnym
bezpiecze˜stwie. Zdarzy¬o si´ wi´c, ½e wykonu-
jåc zdj´cia gin´li, co przysporzy¬o aeroskopom
ponurå nazw´ kamer ßmierci. Røwnoczeßnie je-
dnak skutecznoßç wykonywania zdj´ç filmo-
wych nawet w warunkach frontowych potwier-
dza¬a sprawnoßç aparatu. 

Wynalazek aeroskopu opiera¬ si´ w zasadzie
na dwu pomys¬ach: pierwszym by¬o zastosowa-
nie w konstrukcji kamery specjalnego stabiliza-
tora, ktøry niwelowa¬ drgania råk operatora i
dzi´ki temu zapewnia¬ zdj´cia odpowiedniej ja-
koßci, a drugim rozwiåzaniem nap´du dla prze-
suwu taßmy filmowej w postaci wykorzystania
spr´½onego powietrza: operator nie musia¬ ju½
r´kå obracaç korbki, lecz jedynie prostym ru-
chem powodowa¬ przep¬yw powietrza, napom-
powanego wczeßniej do specjalnych zbiornicz-
køw znajdujåcych si´ wewnåtrz aparatu. 

Powstanie i zastosowanie aeroskopu sta¬o
si´ impulsem do szybkiego doskonalenia r´cz-
nych kamer filmowych, co by¬o zas¬ugå wielu
konstruktorøw. Pionierem pozosta¬ jednak Kazi-
mierz Prøszy˜ski.

Samoloty 
Polski przemys¬ lotniczy møg¬ powstaç dopiero
po 1918 r., kiedy naståpi¬o odrodzenie Pa˜stwa
Polskiego, ale rozwija¬ si´ bardzo szybko i to w
znacznym stopniu dzi´ki gronu m¬odych kon-
struktorøw, ktørzy po studiach ju½ na krajowych
uczelniach rozpocz´li prac´. Jednym z najzdol-
niejszych w tym gronie by¬ Zygmunt Pu¬awski,
ktøry w ko˜cu lat 20-tych opracowa¬ projekt sa-
molotu myßliwskiego o symbolu PZL P-1, od-
znaczajåcego si´ doskona¬ymi cechami konstru-
kcyjnymi i eksploatacyjnymi. Samolot ten zapre-
zentowany w Mi´dzynarodowym konkursie Sa-
molotøw Myßliwskich w Bukareszcie w 1930 r.
zajå¬ tam pierwsze miejsce, budzåc zaintereso-
wanie europejskiej opinii fachowej. W innych
mi´dzynarodowych imprezach lotniczych kole-
jne wersje tego samolotu røwnie½ odnios¬y
sukcesy. 

To uznanie dla konstrukcji Zygmunta Pu¬aw-
skiego wynika¬o nie tylko ze starannoßci zapro-
jektowania samolotu, ale przede wszystkim z
wprowadzonych elementøw nowatorskich, ta-
kich jak oryginalny uk¬ad skrzyde¬, ktøry zyska¬
nazw´ polskiego oraz podwozie no½ycowe z a-
mortyzatorami ukrytymi wewnåtrz kad¬uba. Te
pomys¬y by¬y nast´pnie naßladowane przez kon-
struktorøw zagranicznych. 

Samoloty Pu¬awskiego, produkowano pø-
Åniej seryjnie, by¬y ch´tnie kupowane przez wie-
le krajøw europejskich. 

Nie tylko jednak osiågni´cia Z. Pu¬awskiego
wzbogaci¬y lotniczå myßl konstrukcyjnå. Jerzy
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Rudlicki wymyßli¬ ju½ w 1931 r usterzenie motyl-
kowe, wprowadzone do konstrukcji zarøwno
samolotøw cywilnych jak i wojskowych. Po za-
ko˜czeniu II wojny ßwiatowej usterzenie to zo-
sta¬o wprowadzone do okreßlonych typøw fran-
cuskich samolotøw treningowych oraz amery-
ka˜skich samolotøw sportowych. Ten sam kon-
struktor, pracujåc ju½ w USA, przygotowa¬ ory-
ginalnå koncepcj´ samolotu pionowego startu. 

W¬adys¬aw Íwiåtecki by¬ autorem konstru-
kcji bardzo skutecznych wyrzutnikøw bombo-
wych, ktøre zyska¬y uznanie na ca¬ym ßwiecie,
m.in. wyrzutnik Íwiåteckiego zosta¬ zastosowa-
ny w ameryka˜skich bombowcach typu B-17
"Latajåca Forteca". 

Pojazd ksi´½ycowy 
Ca¬y ßwiat z przys¬owiowym zapartym tchem
obserwowa¬ kolejne misje ameryka˜skich astro-
nautøw na Ksi´½yc i ich badania powierzchni
Srebrnego Globu m.in. za pomocå pojazdu spe-
cjalnie skonstruowanego i przywiezionego w
statku kosmicznym. Niewielu jednak obserwa-
torøw, poza ßrodowiskiem specjalistøw, widzia-
¬o, ½e pojazd ten powsta¬ na podstawie teorety-
cznych za¬o½e˜ i wed¬ug koncepcji polskiego
in½yniera, absolwenta Politechniki Warszaw-
skiej, Mieczys¬awa Bekkera, ktøry w wyniku dzia-
¬a˜ II wojny ßwiatowej znalaz¬ si´ poza krajem,
w Stanach Zjednoczonych. Tam kontynuujåc
prace, podj´te jeszcze w Polsce, zajå¬ si´ teoriå
transportu ko¬owego w po¬åczeniu z praktycz-
nymi eksperymentami w dziedzinie konstrukcji
pojazdøw. Sta¬ si´ w tym zakresie autorytetem,
nic wi´c dziwnego, ½e gdy w 1969 r. NASA og¬o-
si¬a konkurs na projekt pojazdu ksi´½ycowego,
zosta¬ zaproszony do udzia¬u i w rywalizacji
zwyci´½y¬. 

Pojazd, zbudowany wed¬ug koncepcji Bek-
kera, wyglåda¬ doßç niepozornie, troch´ przy-
pomina¬ samochød terenowy, ale dzi´ki zawie-
szeniu kø¬ i przemyßlanemu zespo¬owi trakcyj-
no-nap´dowemu, odpowiadajåcym strukturze
gruntu ksi´½ycowego, spe¬nia¬ postawione wy-
magania. Sprawnoßç pojazdu potwierdzi¬a si´
w czasie 3 kolejnych wypraw statkøw kosmicz-
nych w ramach realizacji programu Apollo. Po-
jazd pozwoli¬ znacznie rozszerzyç zakres bada˜
powierzchni Ksi´½yca, a tak½e zgromadziç wi´-
kszå liczb´ prøbek gruntu ksi´½ycowego, ktøre
zosta¬y zabrane na Ziemi´. 

To tylko przyk¬ady 
Opisane dokonania to tylko przyk¬ady, i to nieli-
czne, wk¬adu Polakøw do rozwoju techniki w
XX w. Oczywißcie polski dorobek w tej dziedzi-
nie jest bez porøwnania obszerniejszy. 

Mo½na go znaleßç np. w hydrotechnice dzi´-
ki pionierskim projektom elektrowni wodnych,
budowanych przez Gabriela Narutowicza w
Szwajcarii, Hiszpanii, W¬oszech i w innych kra-

jach europejskich. W gørnictwie w´gla, dzi´ki
wynalazkowi rynien potrzåsalnych do trans-
portu w´gla w kopalnianych chodnikach, opa-
tentowanemu przez Romana Riegera w 1907 r.
(by¬o to bodaj pierwsze urzådzenie do mechan-
icznej odstawy w´gla w podziemiach, zastoso-
wane w ßwiatowym gørnictwie), przy wierceni-
ach ropy naftowej, dzi´ki urzådzeniu nazwane-
mu taranem hydraulicznym, ktøry  skonstruo-
wa¬ Wac¬aw Wolski, w metalurgii za sprawå se-
rii wynalazkøw Tadeusza Sendzimira. 

Te polskie, techniczne dokonania uleg¬y
jednak jakby zapomnieniu i obecnie, po latach,
så przypominane dzi´ki badaniom historii te-
chniki. 

Jerzy Jasiuk 
dyrektor 

Muzeum Techniki w Warszawie 
Przeglåd Techniczny nr 00/25

DRAPIE¸NIKI, SIEÇ 
I CIEKÒE KRYSZTAÒY
Trójka Polaków: Katarzyna Zaremba, Zbigniew
Pianowski i Marcin Wojnarski b´dzie reprezen-
towaç nasz kraj w europejskich fina¬ach XIII
Konkursu Prac M¬odych Naukowców Unii Euro-
pejskiej w Bergen we wrzeßniu 2001 r.

Pierwsze miejsce w polskich eliminacjach
zdoby¬ Marcin Wojnarski, z I roku studiów mi´-
dzywydzia¬owych na Uniwersytecie Jagiello˜-
skim, za prac´ "Sieç neuronowa do rozwiåzy-
wania zada˜ klasyfikacyjnych". Sieç ta, jak t¬u-
maczy¬ Marcin, przypomina mózg ludzki, bo
sama potrafi si´ uczyç i rozwiåzywaç problemy.
Mo½na wi´c z niej korzystaç na przyk¬ad przy
ocenie ryzyka kredytowego albo do rozpozna-
wania r´cznie pisanych cyfr.

Zdobywca drugiego miejsca - Zbigniew Pia-
nowski - pasjonuje si´ ciek¬ymi kryszta¬ami i
ich wykorzystaniem. Prac´ "Synteza i zastoso-
wanie ciek¬ych kryszta¬ów opartych na barwni-
kach azowych" wykona¬ dzi´ki wspó¬pracy z UJ
i UW, chocia½ jeszcze chodzi do IV klasy Katoli-
ckiego LO Ksi´½y Pijarów w Krakowie (Marcin
Wojnarski te½ jest absolwentem tej szko¬y). Ka-
tarzyna Zaremba, uczennica IV klasy XIV LO
im. Stanis¬awa Staszica w Warszawie, zaj´¬a trze-
cie miejsce za prac´ "Drapie½nik i jego ofiara".
Sporzådzi¬a matematyczny model opisujåcy in-
terakcje drapie½ników (wilk, ryß) i ich ofiar (sa-
rna, jele˜) w Puszczy Bia¬owieskiej, na podsta-
wie danych Zak¬adu Bada˜ Ssaków PAN. W
tych badaniach jest te½ myßliwy, czyli super-
drapie½nik.

Konkurs obejmuje nauki przyrodnicze, ßci-
s¬e i technik´. Mogå w nim braç udzia¬ ucznio-
wie i studenci, najwy½ej po pierwszym roku stu-
diów. Muszå oni przedstawiç w¬asnå prac´ ba-3



dawczå bådÅ technicznå.
Polacy siódmy raz wezmå udzia¬ w europe-

jskich fina¬ach. Jak podkreßla¬ prof. Henryk
Szymczak, przewodniczåcy polskiego komitetu
tego konkursu - w tej dziedzinie jesteßmy najle-
psi w Europie, gdy½ nasza dru½yna od kilku lat
zwyci´½a. 

A.P.
Rzeczpospolita 01/01/13
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cz¬owieka jeszcze tam nie posta¬a.
Kartograf przedstawi¬ odkryty kontynent ja-

ko d¬ugi, wåski pas lådu. Napis "America" wid-
nieje w miejscu, gdzie obecnie rozciåga si´ Bra-
zylia. Ameryka Pó¬nocna nosi ¬aci˜skå, w oczy-
wisty sposób prowizorycznå, opisowå nazw´
"Terra Ulteri Incognita".

Nie od razu przyj´¬a si´ nazwa nowego kon-
tynentu. Poczåwszy od 1520 roku w Europie po-
jawiajå si´ reprodukcje mapy Waldseemullera z
nazwå"America". Ale nie wsz´dzie znajdujåce
uznanie. Hiszpanie wciå½ pos¬ugujå si´ nazwå
"Indie", poniewa½ Kolumb zapowiedzia¬, ½e p¬y-
nie do Indii, i og¬osi¬, ½e do Indii dop¬ynå¬. Do-
piero oko¬o 1560 roku Hiszpanie przestajå "za-
wracaç kijem Wis¬´" i zaczynajå nazywaç rzecz
po imieniu, czyli America.

W XVI wieku, po ßmierci Waldseemüllera, je-
go mapa dosta¬a si´ w r´ce astronoma z Norym-
bergi, Johannesa Schonera, a potem ßlad po niej
zaginå¬. Odnalaz¬a si´ w 1901 roku na zamku
niemieckiego rodu arystokratycznego Waldbo-
urg-Wolfegg, gdzie tkwi¬a przez dwa i pó¬ stule-
cia.

W 1991 roku mapa by¬a przebojem wystawy
zorganizowanej w waszyngto˜skiej National
Gallery of Art, poßwi´conej Kolumbowi i 500-
leciu odkrycia Ameryki. Ju½ wtedy Biblioteka
Kongresu Stanów Zjednoczonych uzyska¬a zgo-
d´ w¬aßcicieli na sprzeda½ mapy. Lecz dopiero
w 1999 roku zgod´ takå wyrazi¬ równie½ rzåd
Niemiec. Aktualnie trwajå negocjacje warun-
ków sprzeda½y, mówi si´ o co najmniej 14 mil-
ionach dolarów.

Krzysztof Kowalski
Rzeczpospolita nr 00/265

KONTYNENT
ZMIENIÒ PÒEÇ

Jak - nie wszystkim - wiadomo, ½eglarz i kupiec
rodem z Florencji Americ Vespuce, Amerigo Ve-
spucci (1451 - 1512), odby¬ cztery rejsy do Nowe-
go Íwiata odkrytego przez Kolumba. I to w¬aßnie
jego imienia u½y¬ niemiecki geograf Martin Wa-
ldseemüller, gdy w 1507 roku kreßli¬ map´ no-
wego kontynentu. I tak ju½ pozosta¬o: America.

Niemiecki uczony jest tak½e autorem pierw-
szej sensownej mapy morskiej nowo½ytnego
ßwiata - "Carta Marina" - wydrukowanej w 1516
roku. Obie mapy så szczytowymi osiågni´ciami
renesansowej sztuki drukarskiej. Trzeba je tra-
ktowaç jako jednoßç, jako pierwsze nowo½ytne,
kartograficzne przedstawienie ßwiata w ca¬oßci.
I oto teraz ameryka˜ska Library of Congress
chce kupiç map´, na której po raz pierwszy,
przed pi´cioma wiekami, pojawi¬a si´ nazwa
"America". Mapa ta znajduje si´ w Niemczech.

Martin Waldseemüller by¬ mnichem. Dzie¬o
jego ½ycia powsta¬o na dworze ksi´cia Lotaryn-
gii. Na ½yczenie diuka, uczony zakonnik podjå¬
si´ sporzådzenia nowej, uzupe¬nionej edycji
s¬ynnego staro½ytnego atlasu Ptolemeusza z II
wieku naszej ery. Zmiany, jakie wprowadzi¬, do-
tyczy¬y nowych ziem odkrytych przez ½eglarzy.

W napisanym po ¬acinie wst´pie do nowego
wydania atlasu - "Cosmographiae Introductio"
- niemiecki mnich wyjaßnia, ½e pierwotnie na-
zwa¬ nowy kontynent "Americus", od zlatynizo-
wanej formy imienia Amerigo - Americ; jednak
rych¬o zorientowa¬ si´, ½e pozosta¬e cz´ßci ßwia-
ta - Europa, Azja, Afryka - majå nazwy rodzaju
½e˜skiego, tote½ przechrzci¬ Americusa na Ame-
ric´. Tradycja ta jest zresztå kontynuowana, ko-
lejne odkrywane cz´ßci ßwiata noszå imiona ro-
dzaju ½e˜skiego: Australia, Oceania,
Antarktyda, Antarktyka.

Mapa Waldseemüllera prezentuje ca¬kowi-
cie nowå koncepcj´ ßwiata, po raz pierwszy wi-
dniejå na niej, pomi´dzy Europå i Azjå, dwa o-
ceany - Atlantyk i Pacyfik. Europa jest na niej
dobrze zarysowana, podobnie jak wybrze½a A-
fryki - ale wn´trze Czarnego Lådu stanowi je-
szcz e bia¬å plam´, w XVI stuleciu noga bia¬ego

Adresy
mgr in½. Wojtowicz Andrzej, Jøzef
40 Mark Ave #9
Ottawa, Ont
K1L 6A7
tel. (613) 741-9400
Politechnika Wroc¬awska
Wydzia¬ mechaniczny
magister in½ynier mechanik  ( 3 lipca 1973)

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Marzec 2001 r. 

Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności  Organizacji Terenowych.  
Okręg stołeczny KPK postanowił prowadzić i publikować Kalendarz Spotkań i Imprez.  Powinien on pomóc w 

planowaniu aktywności i zapobiec konfliktom dat. Kalendarz będzie uaktualniony każdego miesiąca.  Dla uniknięcia 
nieporozumień, Kalendarz zawiera TYLKO imprezy zgłoszone przez organizatorów do 20-go każdego miesiąca do: 

Halina Celińska   tel. 565-0170             Zbigniew Pierścianowski   tel.739-3629 
Informacje KPK Okręgu Ottawa można znaleźć na Internet pod adresem  www.kpk-ottawa.org 

REGULARNE SPOTKANIA 
Dzień tygodnia Organizacja Kontakt Telefon 

Poniedziałek Chór im. Paderewskiego E. Rzucidło 778-2273 
Poniedziałek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 
Wtorek Zespół "ACCORD" M. Kieliszkiewicz 739-7301 
Wtorek ZHP "Skrzaty", zbiórka K. Ziemba     (819) 682-3553 

Wtorek ZHP "Kwiaty Polskie", harcerki, zbiórka K. Rudak 248-8590 
Wtorek (1-szy lub 2-gi) SPK, pogadanki historyczne J.A. Dobrowolski 733-5161 
Wtorek (2-gi lub 1-szy) Akcja Katolicka, film religijny S. Skulski 825-5505 
Wtorek (4-ty) PINK - SIP referat / wykład E. Karpińska 567-1939 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie B. Gajewski 523-5174 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (2-ga) Stowarzyszenie Inżynierów P., zebrania członków B. Szpakowski 592-5020 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Czwartek "OGNISKO", spotkanie M. Zielińska 237-4517 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) M. Stochaj 736-0666 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2001 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

6.3. "Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach 
pokojowych", Gen. W. Saczonek 

Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161

11 Kiermasz Książki Marek Kornaś W. Żubr 241-1072
15 Film "Polska wyprawa na biegun północny" Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375
17-23 Misje Wielkopostne – O. K. Niespodziański, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
18 Walne Zebranie Członków Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
27 "O sztucznej inteligencji"– Prof. Stanisław Matwin SIP  J. Janeczek 736-1620
29 Kabaret O.T.T.O.  MAK Entertainment W. Żubr 241-1072
1.4. Bajka "Kot w Butach"  (Brzechwa) Ott. Klub Teatralny M. Stochaj 736-0666
3* "Prawda o Marsz. E. Rydz-Śmigłym"-Z. Pierścianowski Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161
7 Msza Święta w intencji Ofiar Katynia,          SPK i Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
7 "Katyń – 61-sza rocznica"                            SPK i Ott. Klub Teatralny M. Stochaj 736-0666
15 Wielkanoc Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
22 Konkurs Recytatorski Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663
28 Zabawa taneczna Rada Parafialna Sekretariat 230-0804
6.5 Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Szkoła Południowa B. Kornaś 841-1423
8 "Osobiste spojrzenie na sowiecką propagandę" SPK – F. Jakielaszek J.A. Dobrowolski 733-5161
13 Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
13 "Święto Matki" Chór Paderewskiego E. Rzucidło 778-2273
15 Bierzmowanie -Ks. Bkp Antoni Długosz z 

Częstochowy 
Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804

31 Koncert "Arie operowe i operetkowe" Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663
3.6. Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
3 Kiermasz Książki Marek Kornaś W. Żubr 241-1072
5 "Aresztowanie w Krakowie i ciąg dalszy" SPK Nr 8 –T. Duncan J.A. Dobrowolski 733-5161
17 Boże Ciało                                    "Dzień Ojca" Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
23 Polski Festiwal  Klub "Białe Orły" A. Wilk 723-2415
12.8. Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
11.11 Święto Niepodległości: Msza Święta i Akademia    
* - zmiana tematu i prelegenta 

"Dom Polski SPK": tel. 594-5948.     Gospodarze: pp. Krystyna i Ryszard Kuźmin: tel. 738-0463.  
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ZARZÅD SIP
zapreasza na odczyt

prof. STAN MATWINA

SZTUCZNA INTELIGENCJA:
ZAGRO¸ENIE czy ZBAWIENIE

Data: 27 marca (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SZTUCZNA  INTELIGENCJA: 
ZAGRO¸ENIE czy ZBAWIENIE

To frapujåce pytanie b´dzie tematem odczytu prof.
S. Matwina

Wokø¬  sztucznej inteligencji nagromadzi¬o si´ wiele
nieporozumie˜. Jedni obawiajå si´, ½e inteligentne
roboty mogå stanowiç zagro½enie dla ludzi. Inni u-
wa½ajå, ½e inteligentne komputery b´då nas wypier-
aç z coraz to nowych zawodøw i dziedzin ½ycia, i ½e
w ko˜cu doprowadzå do upadku wi´zøw mi´dzy-
ludzkich, do izolacji ludzi ktørzy b´då si´ czuli lepiej
w towarzystwie inteligentnego komputera ni½ w to-
warzystwie drugiej osoby.

Ale co w¬aßciwie rozumiemy mowiåc "inteligent-
ny komputer"? Do czego jest on zdolny? Czy mo½e
"wymyßleç" rzeczy, do ktørych nie zosta¬ zaprogra-
mowany?  Czy mo½e staç si´ mådrzejszy, ni½ jego kon-
struktor? Czy mo½e mieç poczucie humoru? Czy mo-
½e ßmiaç si´ i p¬akaç? Czy Internet jest zagro½eniem
dla kultury ½ycia i bycia, takich jakimi je znamy? Pre-
legent sprøbuje odpowiedzieç na te i inne pytania
dotyczåce sztucznej inteligencji, unikajåc jednocze-
ßnie akademickiej systematyki i stylistyki. 

Dr. Stanis¬aw Matwin, absolwent UW, jest profe-
sorem informatyki w Université d'Ottawa i cz¬on-
kiem Senatu tej uczelni, a tak½e dyrektorem Studiøw
Dyplomowych z Informatyki  i Dyrektorem Studiøw
Wy½szych z Electronic Commerce.  Kieruje Zak¬a-
dem Maszyn Uczåcych si´ i Inteligentnej Analizy Te-
kstøw U. of O.

By¬y prezes Kanadyjskiego Stowarzyszenia Sztu-
cznej Inteligencji i Grupy Maszyn Uczacych si´, Íwia-
towej Federacji Przetwarzania Informacji. Autor po-
nad stu artyku¬øw z dziedziny sztucznej inteligencji,
wyk¬ada¬ m. in. w Polsce, USA, Brazylii, Izraelu i w
Chinach.

Wspø¬przewodniczåcy komisji programowej mi´-
dzynarodowej konferencji AI2001, ktøra odb´dzie si´
w Ottawie w czerwcu br.

Prezydent firmy konsultacyjnej Matwin and As-
sociates Inc.

SPK  KOÒO  Nr 8
zaprasza 

na pokaz filmu dokumentalnego 

POLSKA WYPRAWA 
NA BIEGUN PØ¬NOCNY  

Data:  15 marca (czwartek) 2001 r.  
Godz.: 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SPK KOÒO Nr 8
zaprasza  na pogadank´

gen. WÒADYSÒAWA SACZONKA
Attache Wojskowego Ambasady RP w

Ottawie

UDZIAÒ ¸OÒNIERZY WOJSKA
POLSKIEGO W MISJACH 

POKOJOWYCH
Pogadanka b´dzie ilustrowana filmem.

Data:  6 marca (wtorek) 2001 r.
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po pogadance Ko¬o Pa˜ przy  SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka.

Z KART HISTORII
ZASÒU¸ENI DLA GØRNICTWA

Z historiå odkrycia i eksploatacji jednego z
najwi´kszych europejskich z¬ø½ rudy ½elaza w
Krzywym Rogu na Ukrainie zwiåzana jest dzia-
¬alnoßç dwøch naszych geologøw, absolwentøw
Instytutu Gørniczego w Petersburgu. Pierwszy z
nich, Stanis¬aw Kontkiewicz (1849-1924), w tra-
kcie bada˜ geologicznych na Uralu odkry¬ z¬o½a
rudy ½elaza w pobli½u gøry Korsak Mogi¬a, prze-
prowadzi¬ szczegø¬owe rozpoznanie z¬ø½ rud ½e-
laza w Krzywym Rogu, przyczyni¬ si´ do rozpo-
cz´cia eksploatacji i przerøbki tej kopaliny. 

Drugim zas¬u½onym geologiem, i naszym ro-
dakiem, by¬ in½. Aleksander Michalski (1855-
1904), podobnie jak in½. Kontkiewicz pracownik
Dpt.  Gørniczego w Petersburgu. Wchodzåc w
sk¬ad Komitetu Geologicznego w tym carskim
mießcie prowadzi¬ od 1882 r, prace badawcze w
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rejonach wyst´powania z¬ø½ manganu w guber-
ni jekatierynos¬awskiej, w dorzeczu rzeki ¸ø¬tej,
w rejonie Jedniny w øwczesnej guberni besara-
bskiej, a tak½e w okolicach Krzywego Rogu. Re-
zultat tych poszukiwa˜ to m.in. nowe z¬o½a ru-
dy ½elaza w okr´gu krzyworoskim. 

Do wybitnych i zas¬u½onych in½ynierøw gør-
niczych zaliczymy pøÅniejszego profesora Aka-
demii Gørniczej w Krakowie i cz¬onka Polskiej
Akademii Umiej´tnoßci, Karola Bohdanowicza
(1865-1947), ßwiatowej s¬awy specjalist´ geolo-
gii z¬ø½. On½e zas¬ynå¬ jako odkrywca z¬ø½ z¬ota
nad morzem Ochockim, na Kamczatce i pø¬wy-
spie Laodu˜skim, by¬ badaczem obszarøw Ty-
betu, z¬ø½ ropy naftowej na Kaukazie, rud wol-
framu i cyny w Portugalii i Hiszpanii. W 1917 r.
in½. Bohdanowicz zosta¬ prezesem Zwiåzku In-
½ynierøw Gørniczych w Rosji. Odznaczony zo-
ta¬ przez w¬adze carskie Z¬otym Medalem Kon-
stantynowskim, najwy½szym odznaczeniem za
osiågni´cia naukowe (1902 r.). 

Innym wybitnym naukowcem krakowskiej
Akademii Gørniczej by¬ profesor Henryk Cze-
czott (1875-1928), ktøry wczeßniej jako in½ynier
gørnik prowadzi¬ badania geologiczne w okr´-
gach gørniczo-przemys¬owych na Uralu, w gø-
rach A¬taju, Turkiestanie, a tak½e w krajach eu-
ropejskich: w Niemczech, Szwecji, Norwegii i
Holandii. Plonem tych prac, oprøcz odkryç geo-
logicznych, by¬o zbadanie nieznanych przed-
tem terenøw, zw¬aszcza w Azji i na Uralu. Pracu-
jåc naukowo zajmowa¬ si´ praktykå in½ynierskå.
Uczestniczy¬ w rozwiåzywaniu problemøw tech-
nicznych: w Szwecji opracowa¬ projekt zak¬adu
magnetycznego wzbogacania rud, a w Holandii
zaprojektowa¬ sortowni´ i brykietowni´ w´gla
(w Utrechcie). 

Zas¬u½onym wynalazcå by¬ in½. Marian Skup
(1886-1969), in½ynier gørniczy, absolwent Wy½-
szej Szko¬y Gørniczej w Leoben. B´dåc zawiad-
owcå kopalni "Kazimierz" w Zag¬´biu Dåbrow-
skim, wynalaz¬ przenoßnik hamujåcy odstawy
w´gla w wyrobiskach o du½ym nachyleniu. Urzå-
dzenie to znalaz¬o szerokie zastosowanie w gør-
nictwie w´glowym. Marian Skup opracowa¬ ta-
k½e sposøb podsadzania wyrobisk gørniczych
podsadzkå hydraulicznå, t¬oczonå pod cißnie-
niem. Ze wzgl´du na bezpiecze˜stwo pracy o-
raz stopie˜ wykorzystania z¬o½a mia¬o to zasad-
nicze znaczenie przy wielowarstwowej eksplo-
atacji grubych pok¬adøw w´gla. 

Interesujåcy jest dorobek naukowy prof. Wa-
c¬awa Cybulskiego (1901-73), absolwenta wy-
dzia¬u chemii Politechniki Warszawskiej, ktøry
pracowa¬ nad zabezpieczeniem przed wybucha-
mi py¬u w´glowego i metanu, nag¬ymi wyrzuta-
mi gazøw i ska¬, zwalczaniem py¬øw szkodli-
wych dla zdrowia. Prof. Cybulski jest twørcå sy-
stemu zapobiegania wybuchom py¬u w´-

glowego w kopalniach przez zastosowanie za-
pør z py¬u kamiennego. Metoda ta rozpowszech-
niona w gørnictwie innych krajøw przynios¬a
mu ßwiatowe uznanie. 

Rang´ ßwiatowå zyska¬y dokonania profeso-
ra Akademii Gørniczej Witolda Budryka (1891-
1958). Autor opublikowa¬ prace szczegø¬owe
dotyczåce wentylacji kopal˜ oraz przyczyn po-
dziemnych po½arøw, bada¬ eksploatacj´ z¬ø½,
wyst´powanie cißnie˜ i tåpni´ç. Jego nowator-
skie sposoby eksploatacji w´gla w filarach o-
chronnych pod miastami i zak¬adami przemy-
s¬owymi zastosowano w wielu krajach. Wyniki
bada˜ wentylacji kopal˜ oraz po½arøw pod-
ziemnych znalaz¬y odzwierciedlenie w ßwia-
towej literaturze fachowej. 

Udzia¬ we wspø¬czesnych osiågni´ciach od-
krywczych dokonywanych na rzecz innych kra-
jøw ma tak½e dr Stanis¬aw Wyrobek (1903-79),
in½ynier gørniczy i geofizyk, absolwent krakow-
skiej AG oraz uniwersytetu w Strassburgu. Po u-
zyskaniu w 1945 r. doktoratu na uniwersytecie
w St. Andrews w Szkocji zosta¬ kierownikiem
grupy sejsmicznej firmy British Petroleum, a
nast´pnie (1950 r.) g¬øwnym interpretatorem
British Petroleum Research Center i naczelnym
inspektorem prac geofizycznych na terenie
Wielkiej Brytanii. Kierujåc centralnym biurem
interpretacji prac sejsmicznych prowadzonych
na zamorskich terenach dzia¬alnoßci przedsi´-
biorstwa, realizowa¬ prace badawcze na Sycylii,
w Nowej Gwinei, Papui, Tanzanii, Kenii, Sene-
galu, Gambii oraz w dawnej Gwinei Portugal-
skiej. W 1961 r. zosta¬ kierownikiem interpreta-
cji prac morskich British Petroleum na Morzu
Pø¬nocnym. Prace zespo¬u kierowanego przez
dr. Wyrobka umo½liwi¬y okreßlenie struktury
geologicznej dna tego morza. W rezultacie roz-
pocz´to w 1967 r. eksploatacj´ bogatych z¬ø½
ropy naftowej na Morzu Pø¬nocnym za pomocå
platform wiertniczych. 

Bogdan Brøzda
Przeglåd Techniczny nr 00/48

POWTØRKA z ALGEBRY
Jest rzeczå ciekawå jak ma¬o wykorzystujemy
zwyk¬å wiedz´, ktørå wynießlißmy ze szko¬y.
Prosta to½samoßç: (a—b)x(a+b) = a2 —  b2
Powy½sza zale½noßç pozwala na bardzo szybkie
pomno½enie w pami´ci niektørych liczb.
Np.17x23 = (20-3) x(20+3)= 202-32 = 400-9 = 391
35x45 = (40-5)x(40+5) = 1600 -25 = 1575
23x27 = (25-2)x(25+2) = 625-4 = 621

poda¬ B.S

()()
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Z Cezarym WOJCIECHOWSKIM, przewodni-
czåcym Zrzeszenia Federalnego Polskich In½y-
nierøw i Technikøw, rozmawia Andrzej Kuspiel. 
-Nazwa Zrzeszenia mo½e byç nieco mylåca, po-
niewa½ jego cz¬onkami mogå byç obywatele rø-
½nych krajøw... 
- To prawda. Zrzeszenie Federalne jest organi-
zacjå niemieckå wy½szej u½ytecznoßci publicz-
nej, zarejestrowanå przez såd grodzki w Bonn.
Podstawowym kryterium decydujåcym o cz¬on-
kostwie jest wykszta¬cenie. Aby znaleßç si´ w
naszych szeregach trzeba mieç ßrednie lub wy½-
sze wykszta¬cenie techniczne lub byç w¬aßcicie-
lem bådß mened½erem firmy o profilu techni-
cznym. Do zrzeszenia mogå nale½eç te½ osoby
innych narodowoßci, je½eli prowadzå np. dzia-
¬alnoßç gospodarczå na terenie Polski. Så to rza-
dkie przypadki, niemniej jednak si´ zdarzajå. 
- Jaki cel przyßwieca¬ idei utworzenia organiza-
cji? 
- G¬øwnym celem by¬o to, aby ludzie, ktørzy o-
siågn´li ju½ jakiß poziom zawodowy lub gospo-
darczy na rynku niemieckim, stworzyli pro-pol-
skie lobby i ½eby mo½na by¬o w ten sposøb real-
izowaç obustronny transfer doßwiadczeƒ i tech-
nologii z korzyßciå dla kraju, z ktørego pocho-
dzimy. W Niemczech mieszka, wed¬ug szacun-
kowych danych ok. 50 tys. osøb polskiego pocho-
dzenia, legitymujåcych si´ ßrednim lub wy½szym
wykszta¬ceniem technicznym. Organizacja na-
sza dociera do 15 tys., z czego prawie po¬owa to
ludzie prowadzåcy samodzielnå dzia¬alnoßç go-
spodarczå na terenie Polski lub Niemiec. Cho-
dzi¬o nam, m.in. o stworzenie pewnego rodzaju
banku informacji, na ktøry sk¬ada¬oby si´ doß-
wiadczenie ludzi, ktørzy så Polsce przychylni,
møwiå po polsku i w wielu wypadkach majå pol-
skie obywatelstwo. Z praktycznych doßwiad-
cze˜ tych ludzi strona polska mog¬aby skorzys-
taç chocia½by w wypadku prowadzenia rozmøw
gospodarczych z Niemcami. Temat ten jest po-
dejmowany przez nasze ßrodowisko od 10 lat,
ale niestety bez odzewu ze strony oficjalnych
w¬adz w Warszawie. 
- Jak przebiega proces integracji zawodowej w
Niemczech osøb o technicznym profilu wyksz-
ta¬cenia? 
- Niewåtpliwie integracja zawodowa tej grupy
jest najkorzystniejsza, gdy½ uznanie wykszta¬-
cenia i jego dopasowanie do warunkøw niemie-
ckich jest stosunkowo proste, natomiast pozy-

cja, jakå ludzie ci osiågajå w porøwnaniu do ko-
legøw, ktørzy uko˜czyli takie same studia na u-
czelniach niemieckich, to druga strona medalu.
Pracodawca sam decyduje o tym, czy powierzy
komuß, kto uko˜czy¬ studia w Polsce i nie ma
doßwiadczenia zawodowego na terenie Niemiec,
od razu kierownicze stanowisko. Så to wciå½ nie-
liczne przypadki, w granicach 10-15% osøb, ktø-
re zajmujå pozycj´ zawodowå porøwnywalnå z
ich niemieckimi kolegami, majåcymi takie sa-
mo wykszta¬cenie i doßwiadczenie. 
- A zwiåzana z tym sprawa nostryfikacji dyplo-
møw polskich uczelni technicznych w Niem-
czech? 
- Nostryfikacja le½y w gestii poszczegølnych kra-
jøw zwiåzkowych. Porozumienie polsko-nie-
mieckie z 1991 r. møwi o tym, ½e wykszta¬cenie
techniczne powinno byç obustronnie uznawa-
ne na podstawie dopasowania programøw na-
uczania w obu krajach, ale jego realizacja wyglå-
da rø½nie w poszczegølnych landach. Do tej po-
ry praktyka polega na tym, ½e absolwent uczelni
technicznej sk¬ada wniosek o uznanie wykszta¬-
cenia w Ministerstwie Kultury kraju zwiåzkowe-
go, w ktørym mieszka, i ministerstwo, po spra-
wdzeniu programu odbytych studiøw, wyk¬ada-
nych przedmiotøw i egzaminøw i porøwnaniu
tego stanu z wymaganiami niemieckimi wydaje
odpowiedni niemiecki tytu¬. Odpowiednikiem
np. polskiego magistra in½yniera jest niemiecki
in½ynier dyplomowany. Mankamentem jest to,
½e niektøre landy dopisujå jeszcze, gdzie dana
osoba uko˜czy¬a studia, stawiajåc w nawiasie
PL, co przy integracji europejskiej nie powinno
mieç miejsca. 
- W ramach Zrzeszenia dzia¬a, kierowana przez
Pana, Komisja Techniki Laserowej i Íwiat¬owo-
dowej. Wraz z Politechnikå Òødzkå doprowadzi-
¬a ona do powstania pierwszego w Polsce Cen-
trum Diagnostyki i Terapii Laserowej. 
- Jest to jeden z najnowszych projektøw trans-
feru technologii w bran½y techniki laserowo-
ßwiat¬owodowej. Po wieloletnich staraniach da-
tujåcych si´ od 1989 r. i wspø¬dzia¬aniu z inicja-
torem i pøÅniejszym pierwszym dyrektorem
Centrum, dr. Wolfem z Politechniki Òødzkiej u-
da¬o nam si´ nie na Akademii Medycznej, ale
w¬aßnie na politechnice otworzyç pierwsze w
Polsce najnowoczeßniejsze centrum diagnosty-
ki i terapii laserowej. Chodzi¬o nam o to, aby

BRATNIE ORGANIZACJE

Z POLSKIM RODOWODEM
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najnowsze oprzyrzådowanie oraz zdobyte wcze-
ßniej doßwiadczenie wprowadziç jak najszybciej
na rynek polski. Politechnika w Òodzi sta¬a si´
bardzo solidnym partnerem oddajåc do dyspo-
zycji budynek i wspø¬finansujåc ca¬e przedsi´-
wzi´cie. Centrum powsta¬o w 1995 r., wtedy zo-
sta¬y zamontowane pierwsze lasery, i od tego
czasu rozszerza swojå dzia¬alnoßç we wszyst-
kich dyscyplinach medycznych. Operacje, ktøre
do tej pory by¬y tak jak np. operacja prostaty za-
biegami szpitalnymi i wiåza¬y si´ z d¬ugotrwa-
¬ym okresem rekonwalescencji pacjenta w szpi-
talu, mo½na obecnie wykonywaç ambulatoryj-
nie. 

Innym przyk¬adem jest Pracownia Techniki
Íwiat¬owodowej doc. Wøjcika przy Politechnice
Lubelskiej, gdzie przy wspø¬pracy naszego zrze-
szenia udaje si´ udzielaç pomocy tak w zakresie
materia¬owym, jak i w zakresie know-how dla
tworzenia przysz¬oßci tej pracowni. 
- Pe¬ni Pan røwnie½ funkcj´ wiceprzewodniczå-
cego Rady Polskiej w Niemczech. Jak ocenia
Pan kondycj´ ekonomicznå Polonii niemieckiej
i jej zaanga½owanie w dzia¬alnoßç gospodarczå
na terenie Polski? 
- Sytuacja Polonii niemieckiej jest trudna do o-
kreßlenia ze wzgl´du na jej du½e zrø½nicowanie.
Pozycja ekonomiczna tej grupy jest proporcjon-
alna do procentowego udzia¬u w spo¬ecze˜-
stwie niemieckim. Ma¬o jest wßrød tych osøb
du½ych, wybijajåcych si´, potentatøw gospodar-
czych czy finansowych. Ich domenå så raczej
ma¬e i ßrednie przedsi´biorstwa. Jeßli natomiast
chodzi o dzia¬alnoßç gospodarczå w Polsce, to
så to sprawy bardzo indywidualne, poniewa½
rzåd polski nie prowadzi ½adnych preferencji
wobec Polonii, nie tylko niemieckiej, ale i ½ad-
nej innej. Oferty, ktøre så kierowane do rzådu
polskiego ze strony Polonii niemieckiej o wyko-
rzystanie jej doßwiadczenia, chocia½by przy ne-
gocjacjach z Uniå Europejskå, czy unifikacji pol-
skich norm, nie så w ogøle brane pod uwag´. 
- Dzi´kuj´ za rozmow´. 

* * *
Zrzeszenie Federalne Polskich In½ynierøw i

Technikøw w Niemczech dzia¬a od 1 lutego
1997 r. Do ½ycia zosta¬o powo¬ane na ZjeÅdzie
Za¬o½ycielskim, ktøry odby¬ si´ w Kolonii, w
Biurze Radcy Handlowego Ambasady RP, w tra-
kcie pierwszej konferencji ßrodowisk technicz-
no-in½ynieryjno-gospodarczych polskiego po-
chodzenia z terenu RFN. "Polonia '97 - wspøl-
nie dla Europy". 

Przeglåd Techniczny nr 00/43

WIEÍCI z KRAJU
Prezydent nadal gørå. Najwi´kszym zaufa-

niem spo¬ecznym spoßrød politykøw cieszy si´
A. Kwaßniewski, najwi´kszà nieufnoßç wzbudza
M. Krzaklewski - to wyniki lutowego sonda½u
CBOS nt. stosunku do politykøw. 

Z przeprowadzonych w dniach 2-6 lutego
br. bada˜ wynika, ½e prezydenta obdarza zau-
faniem 78% badanych, a nieufnoßciå 12%. W
stosunku do stycznia zaufanie wobec Kwaßnie-
wskiego wzros¬o o 2% i o tyle samo spad¬a nieu-
fnoßç. Drugie miejsce zajmuje minister spraw-
iedliwoßci Lech Kaczy˜ski, ktøremu ufa 67%, a
nieufnoßciå obdarza 10% Kaczy˜ski jest tym
politykiem, wobec ktørego zaufanie w stosunku
do stycznia wzros¬o najbardziej - a½ o 5%  B. Ge-
remka obdarza zaufaniem 39% badanych, ale
lider UW jest rekordzistå pod wzgl´dem utraty
zaufania w stosunku do stycznia - spad¬o ono
a½ o 11%. Znacznie wzros¬a te½ nieufnoßç do
Geremka - o 7% (do 29%).  Nowy lider AWS J.
Buzek znajduje si´ w ßrodku stawki i nale½y do
tych politykøw, wobec ktørych nieufnoßç prze-
wy½sza zaufanie (32% ufajåcych, 49% wyra½ajå-
cych nieufnoßç). Rekordzistå pod wzgl´dem po-
ziomu nieufnoßci jest M. Krzaklewski. Wyra½a jå
wobec b. lidera AWS 70% badanych (w stosun-
ku do stycznia wzrost o 6%), ufa mu 17% 

Komu ufajå Polacy. Najmniejszym zaufa-
niem spoßrød instytucji Polacy obdarzajå rzåd i
NSZZ "Solidarnoßç". Nie ufa im, odpowiednio,
63 i 62% ludzi - wynika ze styczniowego sondau
OBOP. Do Sejmu i premiera zaufania nie ma, od-
powiednio, 54 i 53% badanych. Nieufnoßç do
OPZZ deklaruje 49%. Najlepiej oceniane jest
Polskie Radio (82%), Telewizja Polska (79%).
Wojsku ufa 77%, policji 66%, sådom i prokura-
turze - po 40%. Sådowi Lustracyjnemu ufa zale-
dwie 32%, a prezydentowi wierzy 77%.

Preferencje wyborcze. Sonda½ CBOS z po-
czåtku lutego wykaza¬, ½e najwi´cej (38%) anki-
etowanych g¬osowa¬oby na SLD; na drugim
miejscu z 16% poparciem znalaz¬a si´ Platfor-
ma Obywatelska (PO) - wynika z sonda½u CBOS.
Dalsze miejsca zaj´¬y: PSL - z 11% poparciem;
AWS na ktørå chcia¬o g¬osowaç 9% badanych i
UW, ktørå popar¬o 6% respondentøw.  Dla po-
zosta¬ych ugrupowa˜ poparcie w lutym by¬o
ni½sze od 5% progu wyborczego, uprawniajå-
cego do startu w wyborach parlamentarnych.

SLD mo½e liczyç na poparcie 37% wybor-
cøw, AWS 16%, a PO 15%. Tyle samo wyborcøw
deklaruje ch´ç oddania g¬osøw na PSL, na UW
chce g¬osowaç 5% badanych - wynika z bada˜



preferencji wyborczych Oßrodka Bada˜ Wybor-
czych (OBW) przeprowadzonych w dniach 5-9
lutego br.

Z  sonda½u, przeprowadzonego dla "Rzecz-
pospolitej" przez sopockå Pracownie Bada˜
Spo¬ecznych (PBS) wynika, ½e gdyby wybory pa-
rlamentarne odby¬y si´ w po¬owie lutego br.,
SLD møg¬by samodzielnie stworzyç rzåd, a P O
mia¬aby drugi co wielkoßci klub parlamentarny.
Dla SLD zadeklarowa¬o poparcie 51% wybor-
cøw i 4% dla Unii Pracy, ktøra jest w sojuszu z
SLD. PO - 17%. Do sejmu wesz¬ybu tak½e AWS,
PSL i UW.

W/g sonda½u Demoskopu z poczåtku lute-
go br. do Sejmu wesz¬yby: SLD, PO, AWS i PSL;
5-procentowego progu wyborczego nie przekro-
czy¬aby natomiast UW - wynika z najnowszego
sonda½u Demoskopu.  Na SLD chcia¬oby g¬oso-
waç 36% respondentøw - o 1% mniej ni½ w osta-
tnim styczniowym badaniu. PO uzyska¬aby wy-
nik 15%, AWS dosta¬aby 9% g¬osøw - o 1% wi´cej
ni½ poprzednio. Zaß na PSL zag¬osowa¬oby 8%
ankietowanych, czyli o 1% mniej ni½ w ostat-
nim badaniu. Na UW oddano by 4% g¬osøw; w
styczniu na Uni´ chcia¬o g¬osowaç 7% ankieto-
wanych.

Sejm uchwali¬ bud½et na rok 2001. Ustaw´
przygotowanå przez rzåd Jerzego Buzka popar-
¬o 247 pos¬øw, przede wszystkim z UW i AWS.
Tegoroczne dochody pa˜stwa wynioså 161 mld
z¬, a wydatki - 181,6 mld z¬. Deficyt bud½etowy
nie przekroczy 20,6 mld z¬.

Polska szybko goni Uni´ Europejskå w korzy-
staniu z komputerøw, Internetu i telefonøw ko-
mørkowych, ale jeszcze wiele brakuje jej do ßre-
dniego poziomu nasycenia tymi osiågni´ciami
techniki.  W tej pogoni za Uniå Polska jest dale-

ko z ty¬u za Estoniå i S¬oweniå, ktøre przodujå w
tym zakresie wßrød kandydatøw do UE z Euro-
py Írodkowej i Wschodniej i ju½ w¬aßciwie osiå-
gn´¬y ßredni poziom unijny. Spory dystans dzie-
li te½ Polsk´ od Czech i W´gier. Wynika tak z naj-
nowszych porøwnywalnych danych o rozwoju
"spo¬ecze˜stwa informacyjnego" w krajach kan-
dydujåcych do Unii, zebranych i opublikowa-
nych w Brukseli przez unijne biuro statystyczne
Eurostat.  W 1999 r. liczba komputerøw osobi-
stych w Polsce si´gn´¬a 2,4 mln, czyli 6,2 na 100
mieszka˜cøw. By¬o to o jednå czwartå wi´cej
ni½ w poprzednim roku. Ale nasycenie komput-
erami by¬o wciå½ cztery razy mniejsze ni½ w
S¬owenii (25,3/100 wobec ßredniej 24,8/100 w
UE i 52/100 w USA) i dwukrotnie mniejsze ni½
w Estonii (13,5/100).  

Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w se-
ktorze przedsi´biorstw w 2000 roku wynios¬o
2056,80 z¬ - poinformowa¬ GUS.

Bezrobocie. W Polsce roßnie gwa¬townie be-
zrobocie. Ostatnie statystyki GUS wykazujå
15.2% bezrobocia. Prognozy na najbli½sze 6 mie-
si´cy przewidujå dalszy wzrost bezrobocia. 
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