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WALNE ZEBRANIE SIP
(WYBORCZE)

DATA: 24 MAJA 2000 r.
GODZ: 19.30 (pierwszy termin)  19.45 (drugi termin)
MIEJSCE: Sala parafialna koßcio¬a ßw. Jacka; 201 LeBreton St. N.
Msza ßw. za zmar¬ych cz¬onkøw o godz. 19.00

PRZESTRZEÂ  I  CZAS
ROZWA¸ANIA  O  KOCIE  KONFUCJUSZA

Co to jest przestrze˜ i czas? Czy przestrze˜ jest
sko˜czona? Co znajduje si´ na zewnåtrz prze-
strzeni? Czy czas mia¬ poczåtek? A jeßli tak, to
co by¬o wczeßniej? Czy b´dzie mia¬ koniec i co
wydarzy si´ potem? Te pytania nurtowa¬y filozo-
føw od staro½ytnoßci. Prøbowano na nie odpo-
wiadaç na rø½ne, cz´sto niezwykle pomys¬owe
sposoby, ale ½adna z tych odpowiedzi nie by¬a
do ko˜ca satysfakcjonujåca.

A jeßli mimo wielu prøb nie udaje nam si´
rozwiåzaç problemøw, gdy wiodå nas one za ka-
½dym razem w ßlepå uliczk´ absurdu, byç mo½e
warto zastanowiç si´, czy aby pytania, ktøre sta-
wiamy nie så bezsensowne. Byç mo½e zastana-
wiajåc si´ nad nimi, przyjmujemy jakieß ukryte,
nieprawdziwe za¬o½enia? Czy nie jest przypad-
kiem tak, jak w powiedzeniu Konfucjusza “Naj-
trudniej znaleÅç czarnego kota w ciemnym po-
koju. Szczegølnie, kiedy nie ma w nim ½adnego
kota”? Dlatego w¬aßnie sådz´, ½e zanim zacznie-
my zastanawiaç si´, czym jest przestrze˜ i czas,
powinnißmy poßwi´ciç troch´ miejsca naszemu

umys¬owi i jego zwiåzkom ze ßwiatem.
Umys¬ i rzeczywistoßç

Gatunek ludzki przeszed¬ d¬ugå ewolucj´. Pier-
wotni ludzie trudnili si´ zbieractwem, polowali,
budowali proste narz´dzia. Ich møzgi analizo-
wa¬y dziesiåtki informacji nap¬ywajåcych ze ßro-
dowiska zewn´trznego, a powstajåce w umys¬ach
obrazy musia¬y dok¬adnie odpowiadaç zewn´-
trznej rzeczywistoßci. Cø½ to jednak jest ten “po-
wstajåcy w umyßle obraz”? Myßl´, ½e najlepiej
porøwnaç go do czegoß, co znawcy kompute-
røw nazywajå rzeczywistoßciå wirtualnå. Nie
jest to rzeczywistoßç taka, jaka istnieje wokø¬
nas, ale ma z niå wiele wspølnego. Procesy za-
chodzåce w umyßle muszå byç odzwierciedle-
niem tego, co dzieje si´ na zewnåtrz. Prymity-
wny ¬owca musia¬ wyobra½aç sobie prawdopo-
dobny tor lotu oszczepu, obliczaç nießwiado-
mie, pod jakim kåtem i z jakå si¬å nale½y go wy-
rzuciç, by trafi¬ w cel. W jego umyßle tworzy¬ si´
pewien obraz rzeczywistoßci, na tyle zgodny z
rzeczywistoßciå zewn´trznå, ½e mo½liwe by¬o
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przetrwanie.
W ßwiecie powstajåcej w umyßle rzeczywi-

stoßci wirtualnej obowiåzujå te same prawa fi-
zyki, co w ßwiecie zewn´trznym. Prawa te ma-
my niejako “wbudowane” w nasz umys¬. Nie mu-
simy dokonywaç mozolnych oblicze˜ matema-
tycznych, by wyobraziç sobie, po jakim torze
poruszaç si´ b´dzie rzucony r´kå kamie˜. Obli-
czenia takie jesteßmy zresztå w stanie przepro-
wadziç dopiero od oko¬o trzystu lat, a przecie½
ludzie potrafiå rzucaç celnie kamieniami od za-
rania dziejøw. Zdolnoßç ta jest chyba najlep-
szym dowodem, ½e tworzona w umyßle rzeczy-
wistoßç wirtualna ma wiele wspølnego z “pra-
wdziwå rzeczywistoßciå” realnego, zewn´trzne-
go ßwiata.

Wbudowana w nasz umys¬ rzeczywistoßç wir-
tualna ma na celu zapewnienie biologicznego
przetrwania w ziemskim ßrodowisku. A natura
jest oszcz´dna. Nasz biologiczny mechanizm
analizy i rozumienia otaczajåcego ßwiata zosta¬
zaprojektowany tak, ½e obcych jest nam wiele
zjawisk zachodzåcych w przyrodzie, ale nie ma-
jåcych bezpoßredniego wp¬ywu na biologiczne
przetrwanie. Nie potrafimy w pe¬ni objåç swo-
im umys¬em tego, co dzieje si´ w ßwiecie czå-
stek elementarnych, ani przy pr´dkoßciach blis-
kich pr´dkoßci ßwiat¬a.

Wa½niejsze, ½e fundamentalnymi elementa-
mi wirtualnej rzeczywistoßci naszego umys¬u så
poj´cia przestrzeni i czasu. Pozwalajå nam one
na umiejscowienie obiektøw i grupowanie zda-
rze˜ w ciågi przyczynowo-skutkowe. Czy jed-
nak poj´cia te majå swoje odpowiedniki w real-
nej, zewn´trznej rzeczywistoßci, czy te½ så one
jedynie wygodnym sposobem myßlenia, wpro-
wadzania porzådku w powstajåcym w umyßle
obrazie obserwowanego ßwiata? A jeßli prawdzi-
wa jest ta druga mo½liwoßç, mo½e postawione
na wst´pie pytania så w ogøle bez sensu?

Zanim sprøbuj´ odpowiedzieç na te pyta-
nia, musz´ opowiedzieç o jeszcze jednym rodza-
ju rzeczywistoßci wirtualnej, istniejåcym w lu-
dzkich umys¬ach. Jest to rzeczywistoßç matem-
atyczna. Biologiczna “rzeczywistoßç wirtualna”
nie pozwala nam poznaç ßwiata rzeczy bardzo
ma¬ych i bardzo du½ych. Ale przecie½ je pozna-
jemy, ca¬y post´p nauki jest tego dowodem. Jak
to mo½liwe? Mo½emy to czyniç, korzystajåc ze
specyficznego rodzaju rzeczywistoßci wirtual-
nej - modeli matematycznych. Zamiast møwiç
o realnych obiektach, za pomocå liczb i funkcji
matematycznych tworzymy w umys¬ach abstra-
kcyjne modele tych obiektøw, tak je konstruu-
jåc, by obowiåzywa¬y w nich - na tyle, na ile to
mo½liwe - podobne “regu¬y gry” jak w rzeczy-

wistym ßwiecie.
Modele wirtualnej rzeczywistoßci matema-

tycznej cz´sto ½yjå w¬asnym ½yciem. Mo½e si´
zdarzyç, ½e pomimo i½ usilnie staramy si´ wyo-
braziç sobie, co oznaczajå symbole, ktørych u½y-
wamy w teoriach fizycznych, w naszym umyßle,
w owej “biologicznej” rzeczywistoßci wirtualnej
nie powstanå obrazy odpowiadajåce rzeczywis-
toßci “matematycznej”. Nie potrafimy sobie na
przyk¬ad wyobraziç przestrzeni czterowymia-
rowej, choç ka½dy, kto zna nieco matematyk´,
bez trudu opisze jå za pomocå symboli matem-
atycznych. Z drugiej strony - uczeni, fizycy, a-
stronomowie, filozofowie så ludÅmi i tak jak
wszyscy nie mogå uwolniç si´ od ogranicze˜
narzuconych przez “biologicznå” rzeczywistoßç
wirtualnå.

W tworzeniu matematycznych modeli rze-
czywistoßci niezwykle wa½nå rol´ odgrywa lu-
dzka intuicja, b´dåca mieszaninå nagromadzo-
nej wiedzy i pewnego nieuchwytnego wra½enia,
½e ßwiat powinien byç taki, a nie inny. Trzeba
wielkiego wysi¬ku myßlowego, wielkiej odwagi,
by pokonaç te ograniczenia, oddzieliç to, co
obiektywnie rzeczywiste, od tego, co narzucone
przez konstrukcj´ naszego umys¬u, sposøb, w
jaki myßlimy o ßwiecie. Jeßli tego nie uczynimy,
co rusz napotkamy pozornie nierozwiåzywalne
problemy, podobne do pyta˜ zadanych na
wst´pie.

Pojemnik z materiå
Jednym z najbardziej podstawowych poj´ç wbu-
dowanych w nasz umys¬ jest poj´cie przestrze-
ni. Wyobra½amy jå sobie jako wielki, byç mo½e
nawet niesko˜czony pojemnik, w ktørym znaj-
duje si´ materia. Wszystko, z czym si´ stykamy,
zdaje si´ mieç okreßlone miejsce w przestrzeni.
Ale jest to wra½enie pozorne. Kiedy chcemy o-
kreßliç po¬o½enie jakiegoß obiektu, znajdujemy
jakieß punkty odniesienia, wzgl´dem ktørych
ustalamy interesujåce nas miejsce. Nigdy nie
møwimy o po¬o½eniu w przestrzeni, a zawsze o
po¬o½eniu rzeczy materialnych wzgl´dem sie-
bie.

Jak powiedzia¬em, przestrze˜ wyobra½amy
sobie jako “pojemnik”, w ktørym znajduje si´
materia. Ale pojemnik ten ma niezwyk¬e w¬aßci-
woßci. Jest “scenå”, na ktørej czåstki materialne
poruszajå si´, oddzia¬ujå na siebie wzajemnie,
ale ktøra sama nie bierze w tych procesach u-
dzia¬u. Przestrze˜ nie ma ½adnego wp¬ywu na
procesy fizyczne i na odwrøt, procesy zacho-
dzåce w przyrodzie nie majå ½adnego wp¬ywu
na niezmiennå przestrze˜. Chwila refleksji wy-
starczy, by zrodzi¬o si´ pytanie: czy przestrze˜
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rzeczywißcie istnieje? A mo½e jest tylko wytwo-
rem naszego umys¬u?

Poj´cie absolutnej, niezmiennej przestrzeni
zosta¬o wprowadzone do fizyki przez Isaaca
Newtona, odkrywcy zasad dynamiki i prawa
powszechnego ciå½enia. Spotka¬o si´ ono z kry-
tycznå reakcjå wielu myßlicieli, m.in. Gottfrieda
Wilhelma Leibniza. Leibniz wierzy¬, ½e wszys-
tko we wszechßwiecie dzieje si´ z okreßlonego
powodu. Jeßli miejsce czegoß okreßliç mo½emy
jedynie w stosunku do po¬o½enia innych rzeczy,
dlaczego Bøg, zapytywa¬ Leibniz, umießci¬
ßwiat w tym miejscu w przestrzeni, a nie w
innym? Jeßli ßwiat ma jakiß sens, jeßli zasada
racji dostatecznej jest prawdziwa, to znane z
codziennego doßwiadczenia poj´cie
przestrzeni prowadzi nas natychmiast do
nierozwiåzywalnego paradoksu. Ståd ju½ prosta
droga do wniosku, ½e byç mo½e przestrze˜ po
prostu nie istnieje. Realne så tylko cia¬a materi-
alne i sploty relacji mi´dzy nimi.

Pos¬u½´ si´ przyk¬adem. Gospodarka to za-
k¬ady produkujåce towary, p¬acåce wynagrodze-
nie swoim pracownikom, hurtownie, sklepy i
konsumenci kupujåcy wyprodukowane produ-
kty. Gospodarka - tak jak przestrze˜ - to nic in-
nego jak zespø¬ podmiotøw gospodarczych i
wiå½åcych je relacji. Jest to wi´c tylko skrøt my-
ßlowy, pozwalajåcy na uporzådkowanie poj´ç, a
nie coß, co istnieje samo z siebie. Na bezludnej
wyspie nie ma gospodarki. Podobnie tam, gdzie
nie ma rzeczy i zachodzåcych mi´dzy nimi rela-
cji, nie ma røwnie½ przestrzeni.

Nie ma boskiego zegara
Nie ma chyba niczego, co bardziej ni½ czas

pasowa¬oby do porøwnania z kotem Konfucju-
sza. Wydaje si´, ½e wszyscy doskonale wiemy,
czym jest, a jednak niezwykle trudno to poj´cie
w jakiß konkretny sposøb okreßliç. Problem,
czym jest czas, niepokoi¬ røwnie½ nowo½ytnych
myßlicieli. Wed¬ug Immanuela Kanta czas nie
mo½e byç niesko˜czony. Gdyby bowiem taki
by¬, to do chwili obecnej zajßç by musia¬o nie-
sko˜czenie wiele zdarze˜, co jest niemo½liwe. A
jednoczeßnie czas nie mo½e byç sko˜czony. Je-
ßli bowiem istnia¬aby pierwsza chwila czasu -
møwi Kant - to mo½na by zapytaç, co zdarzy¬o
si´ przedtem. Podobnie nie mo½e istnieç ostat-
nia chwila, bowiem zawsze mo½emy zapytaç,
co b´dzie potem. A jeßli czas nie mo½e byç ani
sko˜czony, ani niesko˜czony, byç mo½e nie jest
on w¬aßciwoßciå ßwiata rzeczywistego, a jedy-
nie sposobem myßlenia o ßwiecie wbudowa-
nym w ludzki umys¬?

A co na temat czasu ma do powiedzenia

wspø¬czesna nauka? Wiemy na pewno, ½e niea-
ktualna jest wizja Newtona, wed¬ug ktørego
czas - podobnie do przestrzeni - jest czymß abso-
lutnym i niezale½nym od rzeczy, a odmierza go
jakiß, znajdujåcy si´ poza ßwiatem, boski zegar.
Nie wiemy jednak tak naprawd´, czym powin-
nißmy zaståpiç ten obraz. To, o czym opowiem,
nie jest na pewno pe¬nå wizjå czasu, ale obrazem
wy¬aniajåcym si´ z nie w pe¬ni jeszcze pozna-
nej uk¬adanki, ktørej znamy tylko niektøre ele-
menty.

Kiedy møwimy “przestrze˜”, wyobra½amy
sobie coß na kszta¬t statycznej fotografii. A czym
rø½ni si´ fotografia od filmu? Oglådajåc film ma-
my poczucie up¬ywajåcego czasu. Gdybyßmy
zmontowali go tak, ½eby ka½da klatka by¬a do-
k¬adnie taka sama, widzowie powiedzieliby, ½e
zobaczyli po prostu fotografi´. Czas zatem to
zmiana. Mamy poczucie, ½e “czas p¬ynie” tylko
wtedy, gdy coß si´ zmienia. Ale co si´ zmienia?

Powiedzia¬em poprzednio, ½e przestrze˜
jest skrøtem myßlowym opisujåcym rzeczy i re-
lacje mi´dzy nimi. Ale wiemy doskonale, ½e i
rzeczy, i ich wzajemne zwiåzki mogå ulegaç
zmianie. To w¬aßnie te zmiany nazywamy cza-
sem i ka½da z nich jest dobrå miarå jego up¬y-
wu. Gdyby nie by¬o rzeczy, podobnie jak prze-
strzeni, nie by¬oby røwnie½ czasu. Aby czas
møg¬ istnieç, rzeczy nie tylko muszå byç, muszå
miedzy nimi zachodziç dajåce si´ zauwa½yç
zmiany, musi istnieç jakiß regularny proces, ktø-
ry moglibyßmy potraktowaç jako zegar.

Na ile prostsze by¬oby to, gdybyßmy mieli
do dyspozycji absolutnå przestrze˜! Wtedy mo-
glibyßmy po prostu ßledziç ruch jednej czåstki i
zmian´ jej po¬o½enia w przestrzeni traktowaç
jako up¬yw czasu. Czåstka ta pe¬ni¬aby rol´
wskazøwki zegara, zaß absolutna przestrze˜ -
jego tarczy. Ale absolutnej przestrzeni nie ma-
my. Mo½emy jedynie spoßrød wszystkich rzeczy
we wszechßwiecie wydzieliç jakiß uk¬ad, ktøre-
go zmiany traktowaç mo½emy jako miar´ up¬y-
wu czasu. Mo½e nim byç na przyk¬ad Ziemia o-
bracajåca si´ wokø¬ swojej osi lub dooko¬a
S¬o˜ca.

Ale poj´cie “roku” nie mia¬o ½adnego sensu
przed powstaniem Uk¬adu S¬onecznego. Czy is-
tnia¬ jakiß “zegar” dzia¬ajåcy wczeßniej? O co
tak naprawd´ pytamy? Chodzi nam o to, czy is-
tnia¬ we wszechßwiecie jakiß regularny proces.
Jeßliby go nie by¬o, nie mielibyßmy ½adnej mo-
½liwoßci pomiaru czasu, wr´cz nie by¬oby cza-
su. Ale sam proces nie wystarcza. Musi byç w
jakiß wyraÅny sposøb oddzielony od reszty rze-
czy. Znaczy to, ½e aby istnia¬ czas, we wszech-
ßwiecie muszå istnieç dajåce si´ wyodr´bniç3



struktury i przebiegajåce w nich procesy. To
niezwykle wa½ny wniosek. Wszechßwiat musi
byç zrø½nicowany, ½eby mo½na by¬o w senso-
wny sposøb møwiç o jego zmianach, o tym, ½e
coß w ogøle si´ dzieje.

Podstawowym postulatem starej, zdezaktu-
alizowanej ju½ fizyki Newtona by¬o istnienie ab-
solutnej przestrzeni i absolutnego czasu. Nie
mia¬o znaczenia, czy wszechßwiat sk¬ada si´ z
planet, gwiazd, galaktyk, czy istnieje w nim ½y-
cie i ßwiadomoßç. Âwiat møg¬ byç z¬o½ony, ale
røwnie dobrze møg¬ byç niezwykle prosty. W
takim ßwiecie to, ½e istniejemy, nie mia¬o ½a-
dnego fundamentalnego sensu. Zupe¬nie inna
wizja wy¬ania si´ z nauki wspø¬czesnej. Samo
istnienie tego, co nazywamy przestrzeniå i cza-
sem, zwiåzane jest z istnieniem w ßwiecie skom-
plikowanych rzeczy, splecionych mi´dzy sobå
niezliczonymi, dynamicznymi relacjami. Ewo-
lucja wszechßwiata od prostoty do coraz wi´k-
szej z¬o½onoßci jest røwnoczeßnie tworzeniem
ßwiata, przestrzeni i czasu. Wszystko, nawet naj-
mniejsza czåstka elementarna, jest splecione z
ca¬oßciå. Nie ma niczego bezwzgl´dnego, istnie-
jåcego w oderwaniu od reszty ßwiata. To ca¬oßç
wyznacza miejsce i czas ka½dej ze swoich cz´ßci.
To cz´ßci przez wzajemne relacje kszta¬tujå ca-
¬oßç.

Sens tego wszystkiego
Wielkie systemy filozoficzne, polityczne i

spo¬eczne mia¬y zawsze ßcis¬y zwiåzek z tym,
jak ludzie postrzegali ßwiat. A nowa wizja ßwia-
ta, ktørå przedstawi¬em, ma bezpoßredni zwiå-
zek z naszym ½yciem, z miejscem, jakie przypi-
saç chcemy cz¬owiekowi w ßwiecie i spo¬ecze˜-
stwie.

Od staro½ytnoßci a½ po wieki ßrednie obo-
wiåzujåcå wizjå ßwiata by¬ geocentryczny kos-
mos. W ßrodku znajdowa¬a si´ Ziemia, nad niå
S¬o˜ce i planety, dalej sfera gwiazd, a poza niå
niebo, z siedzåcym na tronie Bogiem otoczo-
nym anio¬ami. W tej wizji ßwiata wa½na by¬a hie-
rarchia, niezmienna i uwa½ana za doskona¬å.

Wielcy myßliciele staro½ytnoßci przenießli t´
hierarchi´, ktørå uwa½ali za naturalny porzådek
rzeczy, na spo¬ecze˜stwo. Uwa½ali za zupe¬nie
naturalne, ½e istnieje wåska grupa w¬adcøw, nie-
co wi´ksza ludzi wolnych i olbrzymia rzesza po-
zbawionych wszelkich praw niewolnikøw. We-
d¬ug przyj´tych poglådøw wszelki ruch by¬ zja-
wiskiem niezwyk¬ym, zaß naturalnym stanem
rzeczy by¬ bezruch i degeneracja wszystkiego,
co istnieje. Aby ßwiat møg¬ istnieç, wymaga¬ ciå-
g¬ej boskiej interwencji. Podobnie spo¬ecze˜-
stwo mia¬o przyrodzonå tendencj´ do degene-
racji i tylko interwencja silnej w¬adzy mog¬a je
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przed tå degeneracjå uchroniç.
XVII wiek sta¬ si´ wielkim prze¬omem. Przy-

j´to system kopernika˜ski, zdano sobie spraw´,
½e wszechßwiat jest wielki, znacznie wi´kszy,
ni½ sobie poprzednio wyobra½ano. Ziemia z cen-
trum ßwiata zmieni¬a si´ nagle w ma¬å planet´,
krå½åcå wokø¬ jednego z niezliczonej liczby
s¬o˜c, we wszechßwiecie zanurzonym w niesko˜-
czonej, pustej i zimnej przestrzeni. Gdzieß w
zaßwiatach czas odmierzany by¬ przez tykajåcy
miarowo boski zegar. Czy½ mo½e byç dzie¬em
przypadku, ½e w podobny sposøb ludzie rozu-
mieli swojå rol´ w spo¬ecze˜stwie? Czuli si´ po-
jedynczymi “atomami”, podlegajåcymi niezmi-
ennym naturalnym prawom, w ostatecznym ro-
zrachunku pozbawionymi mo½liwoßci wp¬ywu
na kszta¬t swojego ½ycia, bez nadziei i sensu.
Cz¬owiek w spo¬ecze˜stwie, tak jak Ziemia w
zimnym, wrogim wszechßwiecie, by¬ jak py¬ek,
jeden z niezliczonej liczby trybikøw wielkiej
maszyny, ktørej dzia¬ania nie rozumia¬ i na
ktørå nie mia¬ ½adnego wp¬ywu.

XX wiek by¬ poczåtkiem nowej wielkiej re-
wolucji naukowej. I choç rewolucja ta nie zako˜-
czy¬a si´ jeszcze, wiemy ju½ w ogølnych zary-
sach, jakå form´ przybierze p¬ynåca z niej wizja
wszechßwiata prze¬omu wiekøw. Jest to wizja
ßwiata pozbawionego elementøw absolutnych,
b´dåcego splotem zmieniajåcych si´ relacji mi´-
dzy rzeczami, w ktørym najdrobniejsza czåste-
czka powiåzana jest z ca¬oßciå kosmosu, najm-
niejsza cz´ßç kszta¬tuje ca¬oßç i røwnoczeßnie
jest przez ca¬oßç kszta¬towana. Nie ma w niej
niczego absolutnego i niezmiennego, wszystko
podlega nieustannym zmianom.

I wizja ta pozwoli na zupe¬nie nowe, godne
spojrzenie na cz¬owieka i jego miejsce we
wszechßwiecie i w spo¬ecze˜stwie. Jesteßmy
obdarzeni wolnoßciå dlatego, ½e w¬aßnie taki
jest ßwiat i posiadamy t´ wolnoßç, by ßwiat
kszta¬towaç. Jesteßmy spo¬ecznoßciå wolnych
jednostek, a nie oddzielnymi atomami. To my
mamy prawo i obowiåzek formowaç swoje oto-
czenie, spo¬eczne i przyrodnicze, zgodnie z za-
sadami demokracji, poszanowania praw jedno-
stek i røwnouprawnienia. To w¬aßnie ta nowa
wizja ßwiata zapewni demokracj´ nam wszys-
tkim i wolnoßç ka½demu z nas.

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
Dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman jest profeso-
rem w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwer-
sytetu Wroc¬awskiego. W swych badaniach zaj-
muje si´ teoriå pola i ogølnå teoriå wzgl´dnoßci
i kosmologii. Wiele uwagi poßwi´ca populary-
zacji i objaßnianiu problemøw wspø¬czesnej
fizyki.

Rzeczpospolita  01-04-07



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Maj 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 
Wtorek Zespół „ACCORD” M. Kieliszkiewicz 739-7301 
Wtorek ZHP „Skrzaty” i Zuchy (dziewczynki) - zbiórka Klaudia Ziemba      682-3553 
Wtorek ZHP Zuchy (chłopcy) - zbiórka E. Szymańska 562-9716 
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 (3-ci) Stowarzyszenie Inżynierów Polskich  (SIP)- referat / wykład L. Zielińska 721-8238 
Wtorek (4-ty) Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- 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 (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Czwartek Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” J. Rudowicz 728-1375 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) M. Stochaj 736-0666 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY JUŻ PLANOWANE NA ROK 2001 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

29.4.* Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Szkoła Południowa B. Kornaś 841-1423
1.5. Walne Zebranie Członków PINK Oddział Ottawa E. Karpińska 567-1939
7 „Stosunki: Polska-Rosja-Niemcy” prof.M.Giertych PINK /Akcja Katolicka E. Karpińska 567-1939
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
17 Film: „Misje Ojców Oblatów na Madagaskarze” SPK – o. J. Sadowski J. Rudowicz 728-1375
24 Walne Zebranie Członków SIP  J. Janeczek 736-1620
31 Koncert „Arie operowe i operetkowe” Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663
2.6. 60-cie SIP – Wieczór Jubileuszowy w Toronto SIP  J. Janeczek 736-1620
3 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
8 Filmy dok. : 1.”Górecki & Górecki in Montreal”        

2.  Pendercki’s „Polish Requiem” 
PINK Oddział Ottawa E. Karpińska 567-1939

16 Noc Świętojańsko - Biesiadowa” Nelson Travel M. Baraniak 789-5228
17 Boże Ciało                                    „Dzień Ojca” Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
21 Film historyczny: Zbieżność starożytnych kultur 

Egiptu i Ameryki Łacinskiej 
Koło SPK Nr 8 
i PINK-Ottawa 

J. Rudowicz 728-1375

23 Polski Festiwal  Klub „Białe Orły” A. Wilk 723-2415
26 i 28 Polskie filmy fabularne Fund. Dziedzictwa Pol. L. Pękalski 731-0109
12.8. Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
9.9. Piknik Parafialny Rada Parafialna R. Furmańczyk 824-6861
18 „Sensory światłowodowe” prof. W. Bock SIP  J. Janeczek 736-1620
16.10. „Co warto wiedzieć o samochodach”  SIP: Inż. A. Wójtowicz J. Janeczek 736-1620
11.11. Święto Niepodległości: Msza Święta i Akademia PINK Oddział Ottawa E. Karpińska 567-1939
* Zmieniona data 

„Dom Polski SPK”: tel. 594-5948.     Gospodarze: pp. Krystyna i Ryszard Kuźmin: tel. 738-0463.  
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SPK KOÒO NR 8 
zaprasza na pogadank´

p. Franciszka Jakielaszka
OSOBISTE SPOJRZENIE

NA SOWIECKÅ PROPAGAND‰

Data: 8 maja (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po programie Ko¬o Pa˜  przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka

SPK KOÒO NR 8 
zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego

MISJE OJCØW OBLATØW
NA MADAGASKARZE

wprowadzenie i komentarze

ojca Jana Sadowskiego OMI

Data: 17 maja (czwartek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 

WITAMY
TOMASZ SM‰TNY-SOWA
magister in½ynier mechanik    (06/06/1979)

Politechnika Gda˜ska
Wydzia¬ Budowy Maszyn

specjalnoßç:  Systemy, Maszyny i
Urzådzenia Energetyczne

Adres:
383 Siskin Court
Ottawa  ON
K2H 8J2 tel.:(613) 829-1669
e-mail: smetny@magi.com

smetny-t@pwgsc.gc.ca

BRATNIE ODDZIAÒY

SIP ODDZIAÒ MONTREAL

wznowi¬ dzia¬alnoßç. 

Wi´cej informacji o dzia¬alnoßci 
oddzia¬u mo½na znaleÅç na  witrynie:
http://www.polisheng.ca/montreal

SZTUCZNA  INTELIGENCJA: 
ZAGRO¸ENIE czy ZBAWIENIE

Ten frapujåcy i niezwykle aktualny temat by¬ przed-
miotem odczytu zorganizowanego przez SIP w Do-
mu Polskim w dniu 27 marca 2001. Obecna sytuacje
w rozwoju komputerøw zdolnych do "samodzielne-
go" myßlenia oraz prognozy na przysz¬oßç przedsta-
wi¬ jeden z czo¬owych naukowcøw Kanady w tej dzie-
dzinie, prof. Stanis¬aw Matwin z U.of O. Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego prelegent jest obecnie
proferorem Informatyki na U of O gdzie kieruje Za-
k¬adem Maszyn Uczåcych si´ i Inteligentnej Analizy
Tekstøw i jest autorem ponad stu artyku¬øw nauko-
wych z tej dziedziny. Trudno wi´c by¬oby znaleÅç
bardziej kwalifikowanego prelegenta by przedstawiç
ten skomplikowany temat. Dla tych, ktørzy nie mieli
mo½noßci uczestniczyç w wyk¬adzie warto mo½e przy-
toczyç krøtkie wyjaßnienie terminøw "inteligencja " i
"sztuczna inteligencja". Wedle encyklopedii  "Britan-
nica" inteligencja jest to zdolnoßç uczenia si´ z doß-
wiadcze˜, adaptacji do nowych sytuacji, rozumienie
poj´ç  abstrakcyjnych i zdolnoßç u½ycia zdobytej wie-
dzy do manipulowania otoczeniem. Inteligencja ma

baz´ biologicznå; jest oparta na cechach genetycz-
nych uformowanych nast´pnie przez nauk´ i do-
ßwiadczenie. Sztuczna inteligencja jest to zdolnoßç
komputera lub robota kierowanego przez komputer
do wykonywania czynnoßci przypisywanych wy½-
szym procesom intelektualnych zwiåzanych zwykle
z møzgiem  ludzkim, jak zdolnoßç do rozumowania,
generalizacji, odkrywania znaczenia jakiegos faktu
czy nauki z prze½ytych doßwiadcze˜. Rozwøj techni-
ki w ostatnich latach pozwoli¬ na ogromny post´p
na tym polu a dzi´ki niezwyk¬ej szybkoßci komput-
era w wykonywaniu rø½nych manipulacji cyfrowych
oraz umiej´tnoßci automatycznego w¬åczania nowo
odebranych "doßwiadcze˜" do uprzednio wprowad-
zonych instrukcji wspø¬czesny komputer mo½e z po-
wodzeniem w wielu sytuacjach zaståpiç møzg ludz-
ki. Profesor Matwin przedstawi¬ szereg interesujå-
cych przyk¬adøw zastosowania sztucznej inteligencji
w przemyßle  czy wojskowoßci. Oczywißcie czy roz-
wøj wiedzy w tym dziale zostanie u½yty dla powsze-
chnego dobra czy stanie sie jeszcze jednym narz´-
dziem zagro½enia ludzkoßci b´dzie zale½a¬ jedynie
od  ludzi majåcych dost´p do "myßlåcych " maszyn i
ktørzy b´då znali tajniki ich operowania.

Temat przedstawiony zosta¬ w taki sposøb aby
wywolaç reakcje s¬uchaczy. ¸e si´ to podejßcie ca¬ko-
wicie prelegentowi uda¬o mo½e ßwiadczyç iloßç py -
ta˜ i o½ywiona dyskusja, ktøra zako˜czy¬a prelekcj´.

Maria F. Zieli˜ska
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- 75-letnia tradycja to wartoßç sama w sobie, po-
wød do uzasadnionej satysfakcji, jednak minio-
ne dziesi´ç lat transformacji ustrojowej to czas
nie¬atwy røwnie½ dla Stowarzyszenia. Rozpad
wielu kø¬ naruszy¬ struktur´ organizacyjnå, sze-
regi cz¬onkowskie stopnia¬y z ponad 80 tys. do
niespe¬na 20 tys. osøb, niepokojåco spad¬o zain-
teresowanie przynale½noßciå. B´dzie to jubile-
usz radosny czy raczej nieweso¬y?
- Na pewno nie b´dzie to ani czcza rocznicowa
weso¬oßç, ani g¬´boki smutek, ale przede wszy-
stkim wyjåtkowa okazja do pog¬´bionej reflek-
sji, z jakich korzeni wyrastamy, w jakim miejscu
jesteßmy, co nam si´ uda¬o, a co nie, co i jak ro-
biç teraz i w najbli½szej przysz¬oßci, aby - wyko-
rzystujåc nagromadzone doßwiadczenia - zacho-
waç i rozwijaç to, co dobre, a unikaç potkni´ç.
Rzeczywißcie, lata 80. i 90. przynios¬y znaczny
spadek liczebnoßci naszych szeregøw, co zosta-
¬o wywo¬ane g¬øwnie restrukturyzacjå przemy-
s¬u elektromaszynowego, naszej naturalnej ba-
zy cz¬onkowskiej. Przestawa¬y istnieç wielkie
przedsi´biorstwa, a w ßlad za tym wiele kø¬ za-
k¬adowych, ludzie tracili prac´, szli w rozsypk´.
Kto wtedy myßla¬ o tym, ½eby zg¬osiç si´ do od-
dzia¬u Stowarzyszenia i ponownie zarejestro-
waç. Cz¬onkostwo zamiera¬o wi´c w sposøb na-
turalny.

Na szcz´ßcie, mamy ju½ za sobå lawinowoßç
tego zjawiska. Od pewnego czasu zauwa½amy,
½e zapanowa¬a røwnowaga mi´dzy liczbå tych
oddzia¬øw, w ktørych ciågle jeszcze ubywa cz¬on-
køw, i takich, gdzie så ju½ nowe przyj´cia. Co
ciekawe, ubytki majå miejsce w oddzia¬ach du-
½ych. Tak czy inaczej, pod wzgl´dem liczebnoß-
ci, nadal pozostajemy bardzo du½ym Stowarzy-
szeniem, ust´pujåc tylko miejsca Stowarzysze-
niu Elektrykøw Polskich.
- Przyjmujåc, ½e sytuacja ustabilizowa¬a si´ i re-
gres minå¬, to przecie½ tym bardziej aktualne
stajå si´ pytania, jak z¬agodziç jego skutki? Jak
pozyskaç nowych cz¬onkøw, zw¬aszcza m¬odych?
Jak odnaleÅç si´ w nowych okolicznoßciach, aby
zapewniç Stowarzyszeniu nie tylko przetrwa-
nie, ale przede wszystkim skuteczne wype¬nia-
nie jego zada˜ statutowych?
-Niestety, musimy pogodziç si´ z tym, ½e w wi´-
kszoßci przedsi´biorstw funkcjonujåcych w no-
wej strukturze formalnoprawnej nie ma wa-

runkøw, aby mog¬y w nich istnieç i pracowaç
ko¬a naszego Stowarzyszenia. Wobec tego uzna-
lißmy, ½e musi si´ zwi´kszyç rola oddzia¬øw i in-
nych komørek organizacyjnych, w tym 19 sekcji
towarzystw naukowo-technicznych. Chcemy,
aby oprøcz swoich tradycyjnych zada˜ meryto-
rycznych, organizowania szkole˜, sympozjøw,
konferencji naukowo-technicznych, wzi´¬y one
na siebie cz´ßç prozaicznej pracy organizacyj-
nej, np. przekazywanie informacji, zbieranie
sk¬adek itp. Spotka¬o si´ to z pozytywnå reakcjå
wi´kszoßci oddzia¬øw. Na przyk¬ad tworzone så
kolejne ko¬a przyoddzia¬owe, ale od razu poja-
wia si´ nowy problem. 

Takie ko¬a, si¬å rzeczy, skupiajå in½ynierøw i
technikøw rø½nych specjalnoßci. Trzeba wi´c
tak programowaç tematyk´ spotka˜, aby zain-
teresowa¬a ona przynajmniej wi´kszoßç cz¬on-
køw. Oznacza to przeniesienie ci´½aru z tema-
tyki wåsko bran½owej na bardziej ogølnå. Na
szcz´ßcie takiej nie brakuje. Wspølnym i bardzo
noßnym tematem, interesujåcym nie tylko ßro-
dowiska akademickie, ale røwnie½ i praktykøw,
jest na przyk¬ad model kszta¬cenia in½ynierøw.
Ubolewam, ½e tematyka niedawnego kongresu
poßwi´conego kszta¬ceniu in½ynierøw na po-
trzeby XXI w., nie zosta¬a dostatecznie nag¬o-
ßnia. Chcemy te treßci rozpropagowaç i upo-
wszechniç w naszym Stowarzyszeniu.
-To temat frapujåcy zw¬aszcza dla adeptøw
sztuki in½ynierskiej, dla m¬odego pokolenia in-
½ynierøw, bo to oni b´då musieli odpowiedzieç
na wyzwania nowego stulecia. Tymczasem Sto-
warzyszenie Mechanikøw zapewne nie cierpi
na nadmiar m¬odzie½y, skoro jeszcze niedawno
dzia¬a¬a w nim komisja do z¬agodzenia luki po-
koleniowej, a obecnie ds. cz¬onkostwa m¬odych.
- Problem ten dostrzegamy od dawna, ståd
wzi´¬y si´ te komisje ale ich dzia¬alnoßç nie przy-
nosi spodziewanych efektøw. Szansy obni½enia
ßredniej wieku szukamy w istnieniu uczelnia-
nych kø¬ SIMP. One nie tylko osta¬y si´, ale - z
racji zwi´kszenia si´ liczby studiujåcych i kadry
naukowo-dydaktycznej - så silniejsze. Zacz´liß-
my przywiåzywaç ogromnå wag´ do ich efekty-
wnego funkcjonowania. Doszlißmy bowiem do
wniosku, ½e najistotniejszym, a nie wykorzy-
stanym dotychczas, motywem wståpienia do
naszego Stowarzyszenia, cz¬onkostwa niewy -

75-lecie SIMP
PARTNER  GODNY  WSPØÒPRACY 

Stowarzyszenie In½ynierøw i Technikøw Mechanikøw Polskich, jedno z naj-
starszych i najwi´kszych stowarzysze˜ naukowo-technicznych, obchodzi w
tym roku 75-lecie swego istnienia.
Z dr. Andrzejem CISZEWSKIM, p.o. prezesa SIMP, rozmawia Jerzy Nocu˜.
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muszonego, lecz naturalnego, jest jego pozycja i
presti½ dostrzegany w najbli½szym studenckim
otoczeniu, na uczelni. Taki presti½ budujå nam
np. bardzo pr´½ne ko¬a w politechnikach: wro-
c¬awskiej, radomskiej, cz´stochowskiej, ¬ødz-
kiej, krakowskiej, gda˜skiej i lubelskiej. W ciågu
najbli½szych dwøch lat chcemy zwi´kszyç licz-
b´ kø¬ uczelnianych z 20 do co najmniej 30 akty-
wnie dzia¬ajåcych. To na poczåtek, bo mo½e byç
ich wi´cej, jeßli w¬åczymy w kråg zainteresowa-
nia, np. uczelnie wojskowe i rolnicze. Z myßlå o
pozyskaniu m¬odych uruchomilißmy w tym ro-
ku I edycj´ ogølnopolskiego konkursu o dyplom
i nagrod´ prezesa SIMP na najlepszå prac´ dy-
plomowå o profilu mechanicznym w uczel-
niach technicznych. Ostatnio pojawi¬a si´ kolej-
na ciekawa inicjatywa. Grupa in½ynierøw i stu-
dentøw nosi si´ z zamiarem uruchomienia nie-
bawem pierwszego internetowego ko¬a SIMP.
Daje to szans´ dotarcia z ideå stowarzyszenio-
wå do nowego grona osøb, zw¬aszcza m¬odych.
- ... i mo½e tak½e odszukania tych wielu daw-
nych cz¬onkøw, ktørych transformacja rozpro-
szy¬a po ma¬ych i ßrednich firmach lub uczyni¬a
samodzielnymi przedsi´biorcami.
- Okaza¬o si´ to kolejnym wyzwaniem, jakie sta-
n´¬o przed nami w nowej rzeczywistoßci. Nawiå-
zywanie ¬åcznoßci z tå rozproszonå rzeszå da-
wnych cz¬onkøw i w ogøle in½ynierøw nie fun-
kcjonuje jeszcze najlepiej. Niezale½nie od tego,
udzielaniu si´ w pracy stowarzyszeniowej in½y-
nierøw z ma¬ych i ßrednich, a nawet du½ych,
sprywatyzowanych przedsi´biorstw, nie sprzy-
jajå pewne nowe okolicznoßci, z czym jednak
trzeba si´ pogodziç.

Otø½ w¬aßciciele wielu firm niech´tnie pa-
trzå na takie "stowarzyszeniowe" kontakty swo-
ich pracownikøw, w obawie przed przechwyce-
niem przez konkurencj´ tajemnic produkcyj-
nych i technologicznych. Te same wzgl´dy oraz
rygory dyscypliny pracy sprawiajå, ½e dzia¬al-
noßç stowarzyszeniowå mo½na uprawiaç nie-
mal wy¬åcznie poza miejscem pracy i w czasie
wolnym od pracy.

Så jednak røwnie½ optymistyczne sygna¬y.
Wielu naszych dawnych cz¬onkøw, ktørzy stali
si´ w¬aßcicielami firm, nawiåzuje z nami pono-
wnie kontakt, deklaruje gotowoßç zaanga½owa-
nia si´ w dzia¬alnoßç Stowarzyszenia i takå czy
innå pomoc.
- A mo½e, zamiast zabiegaç o powi´kszanie sze-
regøw, postawiç na elitarnoßç Stowarzyszenia?
Tak jak u jego zarania, kiedy to cz¬onkøw by¬o
kilkudziesi´ciu, ale za to takich, ½e dzisiaj  ich
nazwiska mo½na znaleÅç w s¬ownikach biogra-
ficznych i encyklopediach?
- Teraz røwnie½, chocia½ jesteßmy organizacjå
otwartå na wszystkich i masowå, nie brakuje w
naszych szeregach osøb, ktørych wiedza i doro-

bek naukowy zjedna¬y im szacunek i uznanie,
nierzadko mi´dzynarodowe i ktørzy ju½ majå
pewne miejsce w historii. Íwiadczy¬oby to o
tym, ½e masowoßç nie przeszkadza prawdzi-
wym talentom, ½e znakomite mo½e byç nie tyl-
ko to, co nieliczne.

Natomiast rzeczywißcie elitarnoßç znowu
staje si´ modna i tak½e w naszym ßrodowisku
temat ten pojawia si´ przy rø½nych okazjach.
Wprawdzie nie przeprowadzalißmy ½adnych
bada˜ ale wiemy, ½e zdania så mocno podzielo-
ne i na razie nie ma powodu, aby t´ kwesti´ roz-
strzygaç definitywnie. Nigdzie te½ nie jest powie-
dziane, ½e elitarnoßç to automatycznie wi´kszy
presti½.
- Ale za to buduje si´ go przez kontakty z otocze-
niem. Na ile widoczny jest SIMP na forum pub-
licznym? Czy zdarza si´ mu byç partnerem w¬a-
dzy, decydentøw gospodarczych?

Przeglåd Techniczny nr 01/2-3

EKSPORT POLSKIEJ 
INFORMATYKI

Elementy najwi´kszego w ßwiecie radiotelesko-
pu, urzådzenia techniki kosmicznej, telefony
komørkowe czy røwnie powszechnie u½ywane
kuchnie mikrofalowe - to niektøre konstrukcje i
produkty wielu ßwiatowych firm, jakie projektu-
je si´ m.in. przy wykorzystaniu symulatorøw
elektromagnetycznych - oprogramowania, ktø-
rego twørcy z warszawskiej firmy QWED otrzy-
mali tytu¬ Lidera Eksportu Oprogramowania
2000.

Tytu¬ taki, ju½ po raz drugi, przyznany zosta¬
tak½e firmie Logotec Engineering z Mys¬owic, je-
dynej polskiej firmie, ktøra na rynkach zachod-
nich stworzy¬a grup´, ma swoje oddzia¬y i sprze-
daje swoje produkty. Så to systemy do zarzådza-
nia przep¬ywem informacji w  przedsi´biors-
twach.

Laury przypad¬y dwøm firmom w konkur-
sie, jaki od 5 lat organizuje corocznie Stowarzy-
szenie Polski Rynek Oprogramowania "PRO".

To dzi´ki temu konkursowi nieco g¬oßniej
sta¬o si´ o polskich firmach informatycznych -
ciågle niezbyt licznych - ktøre myßlå o ekspansji
na obce rynki, oferujå i sprzedajå tam swoje pro-
dukty (g¬øwnie oprogramowanie). Niektøre za
jednorazowe kontrakty uzyskujå kwoty si´gajå-
ce miliona dolarøw, ale ca¬y polski eksport in-
formatyki jest niedu½y - rz´du kilkudziesi´ciu
mln dolarøw.

Spø¬ka QWED oferuje na ßwiatowych, naj-
bardziej wymagajåcych rynkach oryginalny i
bardzo u½yteczny produkt. Symulatory elektro-
magnetyczne Quick Wave sprzedawane så w 12
krajach, g¬øwnie w USA i Unii Europejskiej. Po-
zwalajå modelowaç i analizowaç rozk¬ad pola
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elektromagnetycznego w rø½nego rodzaju urzå-
dzeniach, a tym samym skrøciç czas ich projek-
towania, ograniczyç niekorzystne skutki promie-
niowania wielkiej cz´stotliwoßci, zmniejszyç
koszt przygotowania produkcji nowych wyro-
bøw.

U½ywane så do projektowania urzådze˜ dla
techniki kosmicznej opracowywanych przez
m.in. tak s¬ynnå placøwk´ jak Jet Propulsion
Laboratory (najwi´ksze laboratorium finanso-
wane przez NASA) czy przez ameryka˜skie Na-
tional Radio Astronomy Observatory, budujåce
najwi´kszy w ßwiecie radioteleskop Green Bank.
Jego elementy så obliczane przy wykorzystaniu
polskiego programu QW-3D. Spø¬ka QWED ma
na swym koncie tak½e Tytu¬ Mistrza Techniki
NOT.

Zbigniew Zwierzchowski
Rzeczpospolita 01-03-30

WIEÍCI z KRAJU
u Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ na poczå-
tku kwietnia wygra¬aby je koalicja SLD-UP uzyskujåc
46% poparcia. Drugie miejsce zaj´¬aby PO z 14%, a
trzecie PSL (12%) - wynika z sonda½u OBOP. 

Poparcie dla koalicji SLD-UP wzros¬o w stosunku
do badania z ko˜ca marca o 4%. Notowania Platformy
zmniejszy¬y si´ o 5% w stosunku do poprzedniego ba-
dania; poparcie dla PSL utrzymuje si´ na takim samym
poziomie.  W kwietniu AWS otrzyma¬a - tak jak poprze-
dnio - 10% poparcia. Na UW odda¬oby swøj g¬os 5%
respondentøw, czyli o 1% wi´cej ni½ pod koniec mar-
ca. Do parlamentu wszed¬by jeszcze ROP, ktøry uzys-
ka¬ 5% poparcia. Oznacza to, ½e na ROP zag¬osowa¬o-
by na poczåtku kwietnia o 2% wi´cej ankietowanych
ni½ w poprzednim badaniu.

Badania innych instytucji sonda½owych daje tak½e
olbrzymiå przewag´ dla SLD w sonda½ach 
u Niespe¬na jedna piåta (18%) Polakøw uwa½a, ½e
sprawy w Polsce idå w dobrym kierunku. Trzy czwarte
spo¬ecze˜stwa (75%) jest zdania, ½e w kraju zmienia
si´ na gorsze - wynika z najnowszego sonda½u OBOP.
Przekonanie, ½e sprawy idå w dobrym kierunku wyra-
½ajå najcz´ßciej ludzie m¬odzi, uczniowie i studenci, a
tak½e prywatni przedsi´biorcy kierownicy, specjalißci,
osoby z wykszta¬ceniem wy½szym. Cz´ßciej så wßrød
nich m´½czyÅni ni½ kobiety. "Im lepsza sytuacja mate-
rialna pytanych, tym korzystniej wypowiadajå si´ oni
na temat sytuacji w kraju" - czytamy w sonda½u. 

Podobnie, jak o kierunku rozwoju sytuacji w kraju,
kszta¬tujå si´ opinie o stanie polskiej gospodarki. Tyl-
ko jedna piåta (21%) uwa½a, ½e gospodarka si´ rozwija
(przy czym zdecydowana wi´kszoßç z nich - 20% - mø-
wi o powolnym rozwoju). Blisko trzy czwart badanych
(74%) uwa½a, ½e mamy do czynienia z kryzysem - 40%
møwi o g¬´bokim kryzysie, a 34% o lekkim kryzysie.

Pogorszenia materialnych warunkøw ½ycia w ciå-
gu najbli½szych trzech lat obawia si´ 58% badanych
(36% møwi o pewnym pogorszeniu, a 22% o znacz-
nym pogorszeniu). Poprawy oczekuje 14% pytanych.
Zmian nie spodziewa si´ 23%.

Autorzy sonda½u podkreßlajå, ½e od jesieni 1994 r.,
odkåd zadajå pytanie o kondycj´ ekonomicznå kraju,
liczba osøb, ktøre uwa½a¬yby, ½e gospodarka znajduje
si´ w stanie g¬´bokiego kryzysu, nigdy nie by¬a tak wy-
soka jak obecnie.
u Bezpoßrednie inwestycje zagraniczne w Polsce osiå-
gn´¬y w 2000 roku rekordowå wartoßç 10,6 mld USD,
w porøwnaniu z 8,3 mld USD rok wczeßniej - poinfor-
mowa¬a Pa˜stwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
(PAIZ). Òåczna wartoßç zainwestowanych w Polsce
ßrodkøw zbli½a si´ do 50 mld USD.

Liczåc inwestycje na g¬ow´ mieszka˜ca wyprze-
dzajå nas S¬owenia, Estonia, Czechy i W´gry.

Minusem Polski jest s¬aba infrastruktura, bariery
administracyjne i prawne oraz brak przejrzystego sys-
temu zach´t dla inwestorøw - uwa½a PAIZ. To ostatnie

CLAUDE  SHANNON
28 lutego 2001 r. zmar¬ Claude Shannon, emery-
towany profesor Massachusetts Institute of Te-
chnology, twørca teoretycznych podstaw rewo-
lucji informacyjnej. Mia¬ osiemdziesiåt cztery
lata, od d¬u½szego czasu walczy¬ z chorobå Alz-
heimera.

Spokrewniony z Thomasem Edisonem, Cla-
ude Shannon studiowa¬ matematyk´ i in½ynie-
ri´ elektrycznå, uzyska¬ doktorat na Massachu-
setts Institute of Technology w 1940 roku. Przy-
ståpienie USA do wojny mia¬o bez wåtpienia
wp¬yw na jego dalszå karier´. Shannon trafi¬ do
Laboratoriøw Bella, gdzie zajå¬ si´ pracami nad
kryptografiå i urzådzeniami szyfrujåcymi.

Najwa½niejsza okaza¬a si´ powsta¬a wtedy
praca, zatytu¬owana "Matematyczna teoria ko-
munikacji". Shannon jako pierwszy sformu¬o-
wa¬ w niej wprost twierdzenie, ½e dowolnå in-
formacj´ da si´ zapisaç i przes¬aç w postaci ciå-
gøw sk¬adajåcych si´ z jedynek i zer. Dziß, w epo-
ce techniki cyfrowej, jest to oczywiste nawet dla
dzieci przerzucajåcych si´ szybkoßciå transmi-
sji modemøw w swych komputerach (notabene
o "pojemnoßci kana¬u informacyjnego", mier-
zonej w jednostkach informacji - czyli bitach -
na sekund´, tak½e pierwszy pisa¬ Shannon). Jed-
nak bez tego spostrze½enia nie by¬oby rewolucji
informacyjnej. Wßrød pøÅniejszych dokona˜
matematyka o niepospolitym umyßle i nieco
kapryßnym charakterze znalaz¬y si´ m.in. urzå-
dzenie do ½onglowania, mechaniczna mysz
znajdujåca wyjßcie z labiryntu oraz urzådzenie
automatycznie uk¬adajåce kostk´ Rubika. 

A.J.

()()



ma si´ zmieniç dzi´ki omawianej w¬aßnie przez rzåd
ustawie o wspieraniu inwestycji.
u Edukacja  =  szcz´ßcie. Ponad trzy czwarte Pola-
køw uwa½a si´ za ludzi szcz´ßliwych, nieszcz´ßliwych
jest 17%. Najwi´cej poczucia szcz´ßcia daje dobra sy-
tuacja rodzinna. Nastolatki a½ w 96% deklarujå szcz´-
ßcie, a wßrød 60-latkøw i starszych jest a½ 35% ludzi
nieszcz´ßliwych. Na poczucie szcz´ßcia wp¬ywa tak½e
wykszta¬cenie. Wßrød osøb z wy½szym wykszta¬ce-
niem 92% deklarowa¬o satysfakcj´ z ½ycia. Wßrød
osøb z wykszta¬ceniem podstawowym jest ich tylko
73%. Sonda½ przeprowadzi¬ OBOP pod koniec stycz-
nia br.
u Stopa bezrobocia wzros¬a w marcu br. do 15,9% z

15,8% w lutym.
u W 1998 roku tylko 11% Polakøw w wieku 25-64
mia¬o wy½sze wykszta¬cenie, podczas gdy ßrednia dla
krajøw Organizacji Wspø¬pracy Gospodarczej i Roz-
woju wynosi¬a 21%  — wynika z raportu, zaprezento-
wanego na poczåtku kwietnia br. w Pary½u na spotka-
niu ministrøw edukacji pa˜stw OECD. Najlepiej pod
tym wzgl´dem wypad¬a Kanada, gdzie dyplomem wy½-
szej uczelni legitymowa¬o si´ prawie 40% obywateli w
tej grupie wiekowej. Gorsze wyniki ni½ Polska mia¬y
tylko Turcja 6%), Portugalia i W¬ochy (po 9%).
u Druga Japonia. Najbardziej konkurencyjnå gospo-
dark´ na ßwiecie majå Stany Zjednoczone i Singapur -
wynika z rankingu przygotowanego przez mi´dzynaro-
dowy Instytut Zarzådzania Rozwojem (IMD) w
Lozannie. W pierwszej dzisiåtce znalaz¬y si´ tak½e:
Hongkong, Finlandia, Holandia, Irlandia. Japonia,
wzør do naßladowania w/g b. prezydenta L. Wa¬´sy,
spad¬a na 26 miejsce w rankingu, cztery miejsca za
Estoniå. Polsk´ sklasyfikowano na 47. miejscu o 9
miejsc gorzej ni½ przed rokiem. W rø½nych mi´dzynar-

odowych rankingach nas W´gry (27),

Czechy (35), S¬owacja (37) i S¬owenia (39)
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KUPNO — SPRZEDA¸ 
NIERUCHOMOÍCI
REAL ESTATE AGENT 

Terry Gleeson B.A.
Prudential Maximum Realty Inc.

Residential, Investment, Industrial,
Commercial (Licenced since 1981)

Tel: 749-7355     Res: 824-3260
E-mail:  gleeste @ sprint.ca 

LEONARD SAMEK
Adwokat - Radca prawny - Notariusz

oferuje us¬ugi w zakresie spraw:
• karnych
• cywilnych
• notarialnych 

(nieruchomoßci, testamenty etc.)
• porad prawnych

102-99 Holland Ave. Ottawa ON K1Y 0Y1
Biuro:(613)725-2424    Fax:(613)725-0464

Dom:(613)722-4464

ZARZÅD GÒØWNY SIP
zaprasza na 

UROCZYSTY WIECZØR
z OKAZJI 60-LECIA

STOWARZYSZENIA IN½YNIERØW
POLSKICH W KANADZIE.
w dniu 2 czerwca 2001 r.

w siedzibie SPK, 206 Beverley St.,
Toronto

17:00 - poczåtek imprezy
17:30 - cz´ßç oficjalna, przemøwienia 

zaproszonych goßci
18:30 - koncert, w wykonaniu skrzyp

køw z Celebrity Symphony 
Orchestra; w programie m. in. 
utwory Straussa, Vivaldiego i 
Mozarta,

19:30 - kolacja
20:30 - spotkania towarzyskie

Zarzåd G¬øwny serdecznie zaprasza
wszystkich cz¬onkøw i sympatykøw SIP
Cena biletu: 35 dolarøw od osoby.
Zarzåd SIP-Oddzia¬ Ottawa prosi osoby
zainteresowane udzia¬em w uroczysto
ßciach o kontakt z kol. kol. J. Janeczkiem
(tel. 736-1620, email: (eurobit@canada.com

lub C. Piastå  (tel.599-8072. 
e-mail: czeslaw@compmore.net
celem zorganizowania wspølnego wyja-
zdu.

odowych rankingach wyprzedzajå nas W´gry (27),




