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Takå samå protonowo-neutronowo-elektrono-
wå materi´, ktøra podlega prawid¬owoßciom
zaobserwowanym w ziemskich laboratoriach,
znajdujemy w obiektach odleg¬ych od Ziemi o
miliardy lat ßwietlnych. Umacnia¬o to w nas
do niedawna wizj´ Wszechßwiata, w ktørym
mo½emy czuç si´ jak we w¬asnym domu. Mo½e
troch´ za du½ym, mo½e miejscami niegoßcin-
nym, ale mimo wszystko w¬asnym. Ostatnie od-
krycia zachwia¬y jednak tym przekonaniem.

Kosmologia odnios¬a w minionym çwierç
wieczu olbrzymie sukcesy. Wprawdzie nadal
nie wiemy, skåd wziå¬ si´ Wszechßwiat, ale je-
steßmy pewni, ½e mia¬ poczåtek i ½e obecnie li-
czy sobie kilkanaßcie miliardøw lat. Potrafimy
opisaç pierwsze sekundy jego istnienia, wyt¬u-
maczyç, jak powsta¬y pierwiastki chemiczne i
wyjaßniç, dlaczego wyst´pujå w takich a nie in-
nych proporcjach. Za pomocå komputerøw mo-
½emy przeßledziç, jak z pierwotnie jednorodnej
materii uformowa¬y si´ obserwowane dziß przez
nas obiekty kosmiczne.

Wszystko to jednak nie wystarcza, by spo-
czåç na laurach. Wielkie zdobycze kosmologii
przysz¬o okupiç wåtpliwoßciami i nowymi py-
taniami. Badajåc Wszechßwiat stopniowo nabra-
lißmy przekonania, ½e dostrzegamy tylko drob-
nå cz´ßç jego zawartoßci. Pierwsze niepokojåce
sygna¬y pochodzi¬y od obserwatorøw odleg¬ych

gromad galaktyk. Okaza¬o si´, ½e wi´kszoßci
tworzywa, z ktørego zbudowane så te olbrzy-
mie obiekty (ich rozmiary si´gajå kilkunastu mi-
lionøw lat ßwietlnych), po prostu nie widzimy!
Mi´dzy gwiazdami w galaktykach i w kosmi-
cznej przestrzeni mi´dzygalaktycznej jest roz-
siana niezwyk¬a materia, ktøra o swoim istnie-
niu daje znaç jedynie poßrednio – poprzez przy-
ciåganie grawitacyjne. Astronomowie møwiå o
niej “ciemna”, ale jest to bardzo mylåce. Ona nie
jest ciemna: jest po prostu niewidzialna. Nie tyl-
ko nie widzå jej nasze oczy. Niemal w ogøle nie
“wyczuwajå” jej nasze protony, neutrony i ele-
ktrony, dlatego nie uda¬o si´ jej jeszcze zaobser-
wowaç w ½adnym ze zbudowanych specjalnie
w tym celu laboratoriøw. Precyzja obserwacji
zwi´ksza si´ jednak nieustannie i byç mo½e ju½
nied¬ugo us¬yszymy o pierwszej detekcji tego
widmowego sk¬adnika Wszechßwiata.

Problem zawartoßci Wszechßwiata jest ba-
dany nie tylko w obserwatoriach astronomi-
cznych i specjalistycznych laboratoriach na-
stawionych na wykrywanie ciemnej materii.
Bardzo wa½na rola przypada te½ nies¬ychanie
czu¬ym przyrzådom wynoszonym ponad g´ste
warstwy atmosfery na pok¬adach sztucznych
satelitøw i w gondolach balonøw stratosfery-
cznych. Ponad rok temu dwa mi´dzynarodowe
zespo¬y prowadzåce eksperymenty balonowe 2

APEL
SPK zwrøci¬o si´ z proßbå do organizacji polonijnych o pomoc finansowa w zakupie nowe-
go pianina do Domu Polskiego SPK. W opinii zarzådu SPK pianino s¬u½yç b´dzie w wi´-
kszoßci organizacjom polonijnym, ktøre wynajmujå Dom Polski na organizowane przez
siebie imprezy. Kosz zakupu instrumentu szacuje si´ na 3,500 dolarøw.

Stan finansowy wielu organizacji, do ktørych zwrøci¬ si´ zarzad SPK, w tym røwnie½
SIP’u nie pozwala na do¬åczenie si´ do projektu w sposøb znaczåcy.  W tej sytuacji Zarzåd
SIP proponuje nast´pujåce rozwiåzanie:

ka½dy cz¬onek SIP z¬o½y dotacj´ w wysokoßci nie ni½szej ni½ 10 dolarøw z adnotacjå, ½e
kwota ta jest przeznaczona na zakup pianina,

dotacje te zostanå przekazane do Fundacji Dziedzictwa Polskiego, co pozwoli na wy-
stawienie zaßwiadcze˜ podatkowych dla ofiarodawcøw,

zebrane z tego tytu¬u fundusze zostanå przekazane w ca¬oßci do SPK z adnotacjå, ½e
jest to po¬åczony wk¬ad SIP’u i Fundacji na zakup pianina.

Bioråc pod uwag´ stan osobowy obu organizacji mo½emy zebraç sum´ oko¬o $800.00 co
napewno stanowiç b´dzie liczåcy si´ wk¬ad do funduszu na zakup instrumentu.

Datki nale½y wysy¬aç na adres SIP’u w terminie do 20 grudnia lub przekazaç skarbni-
kowi w czasie najbli½szego zebrania Zarzådu SIP. Zarzåd SIP

Oddzia¬ Ottawa

PUSTKA W PRZYSZÒOÍCI
Materia, z której jesteßmy zbudowani my sami i nasze otoczenie, prawdopodobnie jest czymß
nienormalnym we Wszechßwiecie. Jesteßmy zbudowani ze znanych nam jeszcze ze szko¬y pro-
tonøw, neutronøw i elektronøw (wypada wiedzieç, ½e uwa½ane dawniej za czåstki elementarne
protony i neutrony sk¬adajå si´ z kwarkøw, ale w tym artykule nie jest to dla nas istotne). Z
tego samego, chcia¬oby si´ powiedzieç “swojskiego”, tworzywa zbudowane jest S¬o˜ce i
okrå½ajåce je planety.



dokona¬y czegoß, co troch´ nieprecyzyjnie mo-
½na nazwaç “zwa½eniem Wszechßwiata”: stwier-
dzono, ½e w ka½dym metrze szeßciennym prze-
strzeni kosmicznej znajduje si´ ßrednio 10–23
grama materii (ßcißlej møwiåc, chodzi tu zarø-
wno o mas´ materii, jak o mas´, ktøra zgod-
nie ze s¬ynnym wzorem Einsteina jest røwno-
wa½na wszelkim rodzajom energii wype¬niajå-
cej Wszechßwiat). Jak si´ okaza¬o po dok¬adnej
analizie danych, ktørej wyniki opublikowano w
maju br., w owej mieszaninie “zwyk¬a” materia
stanowi zaledwie 5%, co oznacza, ½e na jeden
atom wodoru przypada obj´toßç a½ trzech me-
trøw szeßciennych. Tyle samo przewiduje teo-
ria Wielkiego Wybuchu, zgodnie z ktørå m¬ody
Wszechßwiat wype¬nia¬a materia o du½ej g´sto-
ßci i wysokiej temperaturze.

Potwierdzenie teorii Wielkiego Wybuchu
nie jest jednak najwi´kszym sukcesem ekspery-
mentøw balonowych. Ich wyniki, uzupe¬nione
danymi zebranymi w obserwatoriach astrono-
micznych, prowadzå do zaskakujåcego wnios-
ku: zwyk¬a i ciemna materia stanowiå ¬åcznie
zaledwie oko¬o 30% zawartoßci Wszechßwiata!
Pozosta¬e 70%  przypada na sk¬adnik jeszcze
bardziej tajemniczy ni½ ciemna materia, ktøry
bywa nazywany “ciemnå energiå” lub “kwintes-
encjå”. Ten ostatni termin zosta¬ zapo½yczony
od staro½ytnych Grekøw, ktørzy do czterech
sk¬adowych materialnego ßwiata (ziemi, wody,
powietrza i ognia) dodawali czasem piåtå – w¬a-
ßnie kwintesencj´, by za jej pomocå wyjaßniç,
jak cia¬a niebieskie utrzymujå si´ na swych  or-

bitach.
Materia – ta zwyk¬a i ta ciemna – jest Årø-

d¬em si¬ grawitacyjnych, ktøre hamujå rozbie-
ganie si´ galaktyk i spowalniajå zapoczåtko-
wanå Wielkim Wybuchem ekspansj´ Wszech-
ßwiata. Tak½e energia, z ktørå stykamy si´ na
co dzie˜, ma swøj (choç niewielki) udzia¬ w
grawitacyjnym hamowaniu kosmosu. 

Natomiast kwintesencja nie tylko nie wspø¬-
dzia¬a z materiå i zwyk¬å energiå, lecz przeci-
wdzia¬a wytwarzanej przez nie grawitacji. W
jej obecnoßci grawitacyjne hamowanie galaktyk
staje czne, a w pewnej chwili przeradza si´ w
“kwintesencyjne” przyspieszanie.

Nasz Wszechßwiat zaczå¬ przyspieszaç ju½
kilka miliardøw lat temu, by z coraz wi´kszå
pr´dkoßciå rozbiec si´ w niesko˜czonoßç. Jego
daleka przysz¬oßç to pustka i nicoßç. Perspe-
ktywa smutna, lecz na szcz´ßcie na tyle odleg¬a,
½e mo½na si´ niå nie przejmowaç. Trudno jed-
nak zachowaç oboj´tnoßç wobec wynikøw bi-
lansu zawartoßci Wszechßwiata. Mo½e ju½ nie-
d¬ugo dowiemy si´, czym jest ciemna materia.
Jej natura jest dla nas w tej chwili jednå wielkå
zagadkå, ale zapewne uda si´ jå kiedyß rozwiå-
zaç. Jednak nawet wtedy nasze protony, neu-
trony i elektrony b´då we Wszechßwiecie
czymß po prostu nienormalnym...

Micha¬ Rø½yczka
(Polityka, nr 25/2001) 

Autor jest profesorem astronomii w Centrum
Astronomicznym Miko¬aja Kopernika PAN w
Warszawie.
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STARY SPOSØB, NOWA TECHNOLOGIA
TERMICZNA TERAPIA RAKA MØZGU

Z¬oßliwe nowotwory, czyli rak, så obecnie, obok
zchorze˜ serca  g¬øwnym Årød¬em ßmiertelnoß-
ci w ßwiecie zachodnim, nic wi´c dziwnego, ½e
terapia nowotworowa jest od wielu lat przed-
miotem wysi¬køw wielu uczonych tak w dzie-
dzinie medycyny jak i fizyki i chemii. 

Nowotwory rakowe cechuje niekontrolowa-
ny rozrost komørek, ktøre nie majå specjalnych
funkcji. Konkurujå one z normalnymi komørka-
mi o pokarm i zabijajå zdrowå tkank´ przez po-
zbawienie jej materia¬øw od½ywczych. Prele-
gent przedstawi¬ w sposøb zrozumia¬y nawet
dla laika rø½ne metody wykrywania schorze˜
tkanek takie jak tomografia komputerowa, to-
mografia emisji pozytronowej (PET), na ktøry
to temat mielißmy ju½ odczyt kilka lat temu,  re-
zonans magnetyczny  funkcjonalny (MRI) i in-
ne jak røwnie½  klasyczne terapie zaoferowane
przez nauki fizyczne  (radioterapia) i chemiczne
(chemoterapia). Celem ich jest zniszczenie zwy-

rodnia¬ych komørek bådz´ przez u½ycie promie-
niowania jonizujåcego lub aktywnych zwiåz-
køw chemicznych. Problemem w u½yciu tych
metod leczenia jest trudnoßç ograniczenie pro-
mieniowania czy dzia¬ania trujåcych zwiåzkøw
chemicznych wy¬åcznie do tkanek chorych bez
uszkodzenia otaczajåcych ich tkanek zdrowych.
Jest to specjalnie wa½nym w wypadkach raka
møzgu.gdy½ uszkodzenie tkanki zdrowej ota-
czajåcej nowotwør mo½e ¬atwo spowodowaç
uszkodzenie centrøw funkcyjnych wzroku, mo-
wy, ruchu itd.

Hypertermia, ktøra obecnie obraca si´ w
granicach 42-45˚C wzmaga znacznie skutecz-
noßç innych terapii. Prof. Jarosz pracuje obec-
nie nad wyprodukowaniem wewn´trznych apli-
katorøw elektromagnetycznych i ultradÅwi´ko-
wych.  Wszczepione wokø¬ nowotworu pozwolå
na bardziej precycyjne dzia¬anie przy wy½szych
temperaturach bez uszkadzania tkanki otacza-



jåcej.
Wspø¬pracujåc z neurochirurgami prof. Ja-

rosz ma nadziej´ wyprodukowaç ulepszony
model  aplikatora, a nast´pnie rozpoczåç prze-
prowadzanie pomiarøw na zwierz´tach. Osta-
tecznym etapem jest przeprowadzenie bada˜
kliczycznych, ktøre pozwolå  zkolei na wprowa-
dzenie termicznej metody leczenia raka møzgu
do praktyki medycznej.

Dr Bogus¬aw Jarosz uzyska¬ dyplom magi-
sterski na Uniwersytecie Warszawskim ze spe-
cjalizacjå w fizyce reaktorøw jådrowych, a do-
ktorat w dziedzinie fizyki cia¬a sta¬ego w Insty-
tucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Po kilku
latach zatrudnienia tam½e jako adiunkt wyje-
cha¬ do Nigerii organizujåc studia dyplomowe z
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fizyki. Osiemnaßcie lat temu przyby¬ do Kanady
i pracuje na Carleton University jako profesor
fizyki, specjalizujåc si´ w fizyce i in½ynierii bio-
medycznej, a w szczegølnoßci zastosowania ul-
tradzwi´køw w onkologii. Dr Jarosz pe¬ni¬ na u-
niwersytecie røwnie½ szereg obowiåzkøw admi-
nistracyjnych a obecnie jest cz¬onkiem Senatu.
Uczestniczy røwnie½ aktywnie w mi´dzynaro-
dowych organizacjach naukowych i jest edyto-
rem ½urnalu Medical Physics oraz recenzentem
prac naukowych dla kilku innych publikacji.

Jesteßmy dumni ½e jesteßmy pierwszå grupå
polonijnå,  ktørej dr Jarosz przedstawi¬ wyniki
swych prac w j´zyku polskim i ½yczymy mu wie-
lu dalszych sukcesøw w jego pracy  naukowej.

Maria F.Zieli˜ska

NOWE TECHNOLOGIE W POLSCE
Raport Instytutu Bada˜ nad Gospodarkå Rynkowå i "Gazety Wyborczej"

Sektor nowych technologii kojarzy si´ przede
wszystkim z produkcjå procesorøw w steryl-
nych warunkach, Internetem i komputerami.
Tymczasem firmy wysoko-technologiczne pro-
dukujå røwnie½ leki, samoloty, sprz´t medy-
czny. "Gazeta" i IBnGR przyjrza¬y si´ sytuacji
tego sektora w Polsce

Silny i dynamicznie si´ rozwijajåce przedsi´-
biorstwa wysokich technologii to jeden z najwa-
½niejszych czynnikøw decydujåcych o powo-
dzeniu ca¬ej gospodarki. Firmy high-tech wyko-
rzystujå przede wszystkim wiedz´ i kapita¬ ludz-
ki. Wymagajå røwnie½ intensywnej dzia¬alnoßci
innowacyjnej i wysokich nak¬adøw na badania i
rozwøj, wspierajåc rozwøj wszystkich dzia¬øw
gospodarki.

W gospodarce globalnej, ktøra podlega nie-
ustannym zmianom, innowacje nie så potrzeb-
ne. One så bezwzgl´dnie konieczne - møwi je-
den z guru zarzådzania Peter Drucker. To w¬aß-
nie dzi´ki firmom high-tech do gospodarki tra-
fiajå nowe rozwiåzania. Z ich doßwiadcze˜ ko-
rzysta tradycyjna cz´ßç gospodarki - tak by¬o i
jest w najbardziej rozwini´tych krajach, takich
jak USA, Wielka Brytania, Japonia czy Izrael.

Ma¬o nas
Z badania IBnGR i "Gazety" wynika, ½e pols-

ki sektor wysokich technologii jest jeszcze sto-
sunkowo niewielki w skali ca¬ej gospodarki kra-
ju. Nie doczekalißmy si´ jeszcze Doliny Krzemo-
wej nad Wis¬å. W tym roku firm, ktøre mo½na
zaliczyç do sektora wysokich technologii, by¬o
w Polsce tylko 810. Oznacza to, ½e na ka½de 10
tys. przedsi´biorstw tylko 66 korzysta z zaawan-
sowanych technologii w produkcji.

Jedna firma wysokotechnologiczna przypa-
da na 50 tys. mieszka˜cøw. W porøwnaniu z

Europå to niewiele - np. w fi˜skim parku tech-
nologicznym w Kuopio funkcjonujå a½ 82 takie
firmy, podczas gdy samo Kuopio ma 86 tys. mie-
szka˜cøw. A to tylko jeden z parkøw technolog-
icznych w Finlandii.

- Kondycja sektora wysokich technologii w
Polsce pozostawia wiele do ½yczenia - møwi
Przemys¬aw Rot z IBnGR, jeden z autorøw ba-
dania. - Odbiegamy poziomem zaawansowania
technologicznego od ßredniej krajøw OECD.
Aby to zmieniç trzeba intensywnie integrowaç
ßrodowiska biznesowe i naukowe. Konferencje,
sympozja, wspø¬praca naukowcøw z firmami to
tylko niektøre z mo½liwoßci. Takie kontakty mo-
gå zaowocowaç wdro½eniem konkretnych roz-
wiåza˜ zaproponowanych przez naukowcøw,
ktørych badania finansujå biznesmeni. W Pol-
sce taka praktyka jeszcze nie wykszta¬ci¬a si´ w
takim stopniu, by dawaç efekty w postaci nowo-
czesnych produktøw.

Miliony na rozwøj?
Liczba przedsi´biorstw to nie jedyna s¬a-

boßç polskiego sektora high-tech. Polskie firmy
technologiczne nie mogå konkurowaç ze swoi-
mi zagranicznymi odpowiednikami pod wzgl´-
dem iloßci pieni´dzy przeznaczanych na bada-
nia i rozwøj nowych produktøw.

Tylko 6,6% polskich firm wysokich techno-
logii w ogøle nie finansuje bada˜ nad swoimi
produktami. Prawie co trzecie przedsi´biorstwo
wydaje rocznie od 1 do 5 mln z¬ na prace bada-
wcze, a½ 40 proc. firm na prace B+R przeznacza
do 250 tys. z¬. w skali roku. Z regu¬y te firmy na-
le½å do najmniejszych na rynku.

- W porøwnaniu z zagranicå pieniådze prze-
kazywane na badania i rozwøj så w Polsce sym-
boliczne - møwi Przemys¬aw Rot. 

- 

W tym za -



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Grudzień 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 M. Jastrzębski 286-1349 
Poniedziałek i Środa Sekcja Tenisa Stołowego   -  gry G. Wiśniewski 596-9753 
Wtorek Zespół „ACCORD” M. Kieliszkiewicz 739-7301 
Wtorek ZHP „Skrzaty” - zbiórka A. Trzcionka      726-7342 
Wtorek ZHP „Zuchy” - zbiórka K. Kijak 721-0275 
Wtorek ZHP „Kwiaty Polskie” - harcerki, zbiórka L. Gliwny 823-2346 
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) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu Cz. Piasta 599-8072 
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 
Środa (4-ta) Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu I. Johaniuk 726-6723 
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.) S. Kielar 828-0225 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2001 / 2002 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2.12. Targi Książki  NOVA W. Żubr 863-1072
4 Drugi Łupaszka–Major Zygmund Szendzielarz 1910-51  SPK: Dr. M.Jabłoński J.A. Dobrowolski 733-5161
13 Film „A & B”: Spotkanie gen. Andersa z prem. Beginem Ambasada RP, SPK  J. Rudowicz 728-1375
13-15 Rekolekcje Adwentowe: Ks. Andrzej Maćków, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
24 Wigilia dla samotnych Rada Parafialna Sekretariat 230-0804
28 Opłatek Kombatancki Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
30 Opłatek Parafialny Rada Parafialna Sekretariat 230-0804
31 Sylwester u Kombatantów Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
4.1. Opłatek Polonii Ottawskiej KPK Okręg Ottawa M. Zielińska 237-4517
6 „Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko Ott. Klub Teatralny M. Gawalewicz 834-8428
8 „Dziennik Żołnierza – Pierwsza polska gazeta w 

Wielkiej Brytanii w 1940 r.”  Dr J. Łukasiewicz 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161

11 Świąteczne spotkanie wolontariuszy Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
13 Kolędy przy świecach Chór Paderewskiego M. Jastrzębski 286-1349
17 Film: „Sprawa gen. Andersa - Proces w lutym 1960 r.” Ambasada RP, SPK  J. Rudowicz 728-1375
20 Konkurs Talentów Polskich w Ottawie Fund. Dziedzictwa Pol. A. Gołębiowski 825-7774
29 Film polski: „Kochaj i rób co chcesz” – R. Gliński SIP  J. Janeczek 736-1620
2.2. „Śledzik Harcerski ZHP” Kom. Rodzic. ZHP B. Rudak 248-8590
5 „Walki 1-szej Dywizji Pancernej gen. Maczka w 

składzie 2-go Korpusu Kanadyjskiego”  
Koło SPK Nr 8     
Leut. Col. R. Williams 

J.A. Dobrowolski 733-5161

21 Film: „Ajnowie a sprawa polska – Bronisław Piłsudski” Ambasada RP, SPK  J. Rudowicz 728-1375
5.3. ”Aresztowanie w Krakowie i ciąg dalszy”  SPK:  p. T. Duncan J.A. Dobrowolski 733-5161
21 Film: „Modjeska Canyon” Ambasada RP, SPK  J. Rudowicz 728-1375

„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.        Gospodarze: pp. K.  i R.  Kuźmin: tel. 738-0463.  

http://www.kpk-ottawa.org/
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wøj nowych technologii w instytutach nauko-
wych spowodowa¬o, ½e musimy kupowaç myßl
technicznå z zagranicy, a to wymaga astronom-
icznych pieni´dzy. Nie wyobra½am sobie, ½eby
ktoß poza koncernami zachodnimi mia¬ wystar-
czajåco du½o ßrodkøw na otworzenie zak¬adu
produkujåcego zaawansowane farmaceutyki.
Dlatego ten sektor na pewno nie b´dzie si´ po-
wi´ksza¬ o polskie firmy.

Dyrektor departamentu strategii w Mini-
sterstwie Gospodarki Bronis¬aw Kowalak twier-
dzi, ½e w Polsce jest wiele inicjatyw i projektøw,
ktøre majå zdynamizowaç nasz sektor wysokich
technologii: - Niestety, nie wszyscy przedsi´bior-
cy o nich wiedzå i ståd bierze si´ mylne przeko-
nanie, ½e w Polsce nie wspiera si´ nowych tech-
nologii. Ca¬y czas pracujemy nad politykå infor-
macyjnå w tym zakresie. Docieramy powoli do

kresie musi byç prowadzona jasna i zdecydowa-
na polityka pa˜stwa, a u nas ona si´ dopiero po-
woli tworzy. Så wprawdzie centra transferu te-
chnologii, idea zaczerpni´ta z UE, ale nie ma
spøjnego programu, ktøry zdynamizowa¬by ca-
¬y sektor.

Pomoc dla du½ych
Obecnie wsparcie publiczne (mi´dzy inny-

mi pieniådze z UE przekazywane w ramach
programøw ramowych i ßrodki uzyskiwane z
Komitetu Bada˜ Naukowych) dla sektora high-
tech trafia przede wszystkim do firm du½ych,
majåcych ju½ ugruntowanå pozycj´ na rynku.
A½ 95 proc. firm korzystajåcych z pieni´dzy pu-
blicznych na badania i rozwøj nale½y do grupy,
ktøra uzyskuje rocznie ponad 5 mln z¬ przycho-
du.

Mo½e to wskazywaç na to, ½e ma¬e, rozwija-
jåce si´ firmy wysokich technologii nie mogå
liczyç na pomoc pa˜stwa lub nie potrafiå jej
uzyskaç - po prostu o niej nie wiedzåc. Så one
potencjalnie bardzo innowacyjne, ale w poczå-
tkowej fazie rozwoju brakuje im pieni´dzy. Nie
ma oficjalnych statystyk wskazujåcych, ile firm
upad¬o z powodu braku takich ßrodkøw, ale eks-
perci twierdzå, ½e jest to znaczna liczba. Taka
tendencja mo½e prowadziç do zatrzymania roz-
woju badanego sektora w przysz¬oßci, co przy
obecnej konkurencji zagranicznej powinno bu-
dziç obawy o przysz¬oßç polskiej gospodarki.

- W bran½y farmaceutycznej nie powstajå
praktycznie ½adne nowe polskie firmy. To po
prostu zbyt kosztowna inwestycja wymagajåca
nowoczesnych technologii, wykwalifikowanej
kadry, spe¬nienia rygorystycznych warunkøw
bran½owych - møwi jeden z dyrektorøw polskiej
firmy dzia¬ajåcej w tym sektorze, pragnåcy za-
chowaç anonimowoßç. - Sporo w tym winy po-
lityki pa˜stwa. Zmniejszanie nak¬adøw na roz-

SPK - KOÒO NR.8
oraz

PINK
zapraszajå na pogadank´

dra Macieja Jab¬o˜skiego
Drugi Òupaszka

mjr Zygmunt Szendzielarz
1910-1951

Data: 4  grudnia (wtorek) 2001 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka

AMBASADA RP
oraz

SPK - KOÒO NR.8
zapraszajå na pokaz filmu

A & B
Jest to fascynujåca, trzymajåca w napi´ciu,
opowießç o niezwyk¬ym spotkaniu, niezwy-
k¬ych ludzi, ktørzy wspø¬tworzyli histori´ XX
wieku. O czym mogli rozmawiaç gen. Anders i
jego, do niedawna, podkomendny, pøÅniejszy
premier Izraela, Manecham Begin? 

Data: 13  grudnia (czwartek) 2001 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

POSZUKUJEMY STARYCH
BIULETYNØW

Poszukujemy starych biuletynøw tak Za-
rzådu G¬øwnego jak i wydawanych przez
Oddzia¬ Ottawa. Jeßli ktoß posiada takowe
i by¬by ch´tny ofiarowaç je dla uzupe¬nie-
nia ciågøw tak Oddzia¬u jak i w Bibliotece
Narodowej prosimy o skontaktowanie sie
z Mariå Zieli˜ska, tel. 237-4517, fax 237-
5547, e-mail: jmziel@alphainter.net, lub z
przewodniczaåcym Oddzia¬u Janem Ja-
neczkiem. Poszukujemy w szczegølnoßci
New Link 1985 nr 2 i 1990, nr 1 i 2 oraz
biuletyny Oddzia¬u 1973/74 -  nr 2, 3;
1974/75 - nr 1, 4; 1975/76 - nr 1, 4, 5+;
1978/79 - nr 3. Jeßli  ktoß takowe posiada,
a nie chce si´ ich wyzbyç, to ch´tnie je
po½yczymy by zrobiç fotokopie;
Z gøry serdecznie dzi´kujemy za pomoc!
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firm na poziomie gmin, pokazujåc, jak ubiegaç
si´ o pieniådze z UE, jak zarzådzaç firmami,
gdzie szukaç rynkøw zbytu, partnerøw w intere-
sach.

Kowalak zapowiada, ½e jeszcze w tym roku
pod egidå Agencji Techniki i Technologii pow-
stanie fundacja, ktøra zajmie si´ pomocå dla
firm wysokich technologii. Jej zadaniem b´dzie
"prowadzenie za r´k´" wynalazcøw, ktørzy ma-
jå pomys¬, ale nie wiedzå, jak go wdro½yç w go-
spodarce. Fundacja b´dzie z¬o½ona z eksper-
tøw, ktørzy pomogå przedsi´biorcom napisaç
biznesplan, znaleßç banki gotowe sfinansowaç
dzia¬alnoßç, znaleßç partnerøw w biznesie.

Wi´cej  stref
Firmy high-tech narzekajå: pomoc pa˜stwa w
zakresie wyznaczania stref, w ktørych by¬yby
korzystne warunki rozwoju tego typu dzia¬alno-

ßci, jest nadal niewystarczajåca, podczas gdy na
ßwiecie tworzenie specjalnych stref sprzyjajå-
cych wysokim technologiom jest rutynowym
dzia¬aniem. Wystarczy podaç przyk¬ady Wiel-
kiej Brytanii, wspomnianej ju½ Finlandii czy
USA.

Z badania wynika, ½e w Polsce trzeba stwo-
rzyç odpowiednie warunki dla nowoczesnych
firm i dotrzeç do zainteresowanych przedsi´-
biorcøw z informacjami o ju½ istniejåcych mo½-
liwoßciach rozwoju. Je½eli tak si´ nie stanie, na-
sza gospodarka b´dzie skazana na technologi-
cznå peryferyjnoßç i traktowana jako zaplecze
surowcowe dla lepiej rozwini´tych såsiadøw.
Jest jeszcze czas, by wziåç udzia¬ w wyßcigu o
nowoczesnoßç, ale czas ten kurczy si´ coraz
szybciej. Maciej KuÅmicz 

Gazeta Wyborcza, 01-09-28

POLSKIE  SZTUCZNE  SERCE
Polscy specjalißci opracowali prototyp implan-
towanej komory wspomagania serca i w ciågu 5
lat b´då w stanie skonstruowaç w ca¬oßci
wszczepiane sztuczne serce. Pierwsze na ßwie-
cie takie urzådzenie jest ju½ stosowane w USA.
W tym roku wszczepiono je 5 chorym cierpiå-
cym na przewlek¬å niewydolnoßç serca.

- Jeszcze do 1997 r. dorównywalißmy bada-
czom ameryka˜skim. Stracilißmy kilka lat, bo
zabrak¬o pieni´dzy - powiedzia¬ prof. Zbigniew
Religa z okazji rozpocz´cia nowej kampanii pro-
mocyjnej Funduszu Rozwoju Kardiochirurgii.
Potrzeba 25 mln z¬, cz´ßç ßrodków zaoferowa¬
Komitet Bada˜ Naukowych, który wspø¬finan-
sowa¬ wszystkie dotychczasowe prace Instytutu
Protez Serca w Zabrzu.

To kosztowne przedsi´wzi´cie. Jednak w
pe¬ni implantowane sztuczne serce jest przy-
sz¬oßciå kardiochirurgii. Coraz wi´cej osøb cier-
pi na niewydolnoßç serca, jednoczeßnie spada
liczba przeszczepøw tego narzådu. W USA na
45 tys. chorych zakwalifikowanych do takich
operacji, z braku dawcøw udaje si´ je przepro-
wadziç jedynie u 3 tys. pacjentøw. W Polsce sztu-
czne serce ka½dego roku mog¬oby uratowaç ½y-
cie kilku tysiåcom chorych. Dla wielu z nich nie
ma dawcøw albo så w tak z¬ym stanie zdrowia,
½e nie kwalifikujå si´ do transplantacji.

- Nie mamy ju½ wåtpliwoßci, ½e w pe¬ni im-
plantowane sztuczne serce nie tylko przed¬u½a
½ycie wielu chorych, ale i umo½liwia im powrøt
do normalnego ½ycia i aktywnoßci zawodowej -
twierdzi in½. Roman Kustosz z Zabrza. Stale po-
prawia si´ stan zdrowia 59-letniego Roberta
Toolsa, ktøremu 2 lipca tego roku po raz pier-
wszy wszczepiono pierwszå pomp´ elektrome-
chanicznå o rozmiarach zaledwie grapefruita.
Pod koniec tego roku, jeßli nie wydarzy si´ nic
nieoczekiwanego, b´dzie møg¬ opußciç szpital.

W Polsce prawie 90 chorym w 5 klinikach

wszczepiono pneumatyczne komory wspoma-
gania serca skonstruowane w Zabrzu (zastoso-
wa¬a je tak½e jedna z klinik w Argentynie). Cz´ßç
z nich mog¬a doczekaç si´ przeszczepu serca
½ywego, stan pozosta¬ych pacjentøw po zapale-
niu mi´ßnia sercowego lub chorobie wie˜cowej
poprawi¬ si´ na tyle, ½e mogli powrøciç do zdro-
wia. Niektørzy byli pod¬åczeni do komory w-
spomagajåcej przez 52 dni.

Przyk¬adem jest 14-letnia dziewczynka z
Torunia z ostrå niewydolnoßciå serca na skutek
pogrypowego zapalenia mi´ßnia sercowego
(mia¬a te½ niewydolnoßç wåtroby oraz nerki).
Na sal´ operacyjnå przewieziono jå ju½ po za-
trzymaniu akcji serca. - Po 5 dniach od wsz-
czepienia komory wspomagajåcej wykryto ßla-
dy ruchu serca. Po 40 dniach kurczliwoßç mi´-
ßnia sercowego powrøci¬a do normy. Zniknå¬
proces zapalny. Dziß - po up¬ywie 2 lat - dziew-
czyna mo½e normalnie ½yç, chodzi do szko¬y.

- Potrzebne så obydwa typy urzådze˜: zarø-
wno pompy wspomagajåce serce, jak i zast´-
pujåce je w pe¬ni implantowane urzådzenie -
twierdzi prof. Religa. Takie w¬aßnie aparaty no-
wej generacji w ciågu kilku lat majå byç skon-
struowane w Instytucie Protez Serca. - Do 2003
r. b´dzie gotowy do u½ycia w klinikach prototyp
udoskonalonej komory wspomagajåcej serce, w
ca¬oßci wszczepianej w podbrzusze chorego -
møwi in½. Kustosz. B´dzie ona zdolna pracowaç
nawet przez kilka lat.

W nast´pnym etapie - w ciågu 5 lat - ma byç
opracowane w pe¬ni implantowane elektrohy-
drauliczne polskie sztuczne serce - niewymaga-
jåce po¬åcze˜ z zasilajåcå je aparaturå. Nad po-
dobnå protezå w Europie pracujå tylko Niemcy.
Na ßwiecie oprøcz USA jest konstruowane tak½e
w Japonii i Australii. Sztuczne narzådy to przy-
sz¬oßç. ZBIGNIEW WOJTASIÂSKI 

Rzeczpospolita Nr 266/01r. 
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WIEÍCI z KRAJU
u Oczekiwania Polakøw w/g CBOS. 42% anki-
etowanych jest zdania, ½e rzådy koalicji SLD-
UP-PSL przyczyniå si´ do poprawy warunków
½ycia w Polsce; 8% uwa½a, ½e warunki te si´ po-
gorszå, a w opinii 38% nie zmieniå si´ - wynika
z sonda½u CBOS.  Zdaniem 38% ankietowanych
stosunki Polski z Uniå Europejskå poprawiå si´,
8% badanych uwa½a, ½e si´ pogorszå. Natomia-
st w opinii 39% respondentøw stosunki te si´
nie zmieniå. Ponad po¬owa ankietowanych
(52%) oczekuje, ½e podczas rzådøw koalicji
SLD-UP-PSL poprawiå si´ stosunki Polski z Ro-
sjå. W opinii 2% te relacje si´ pogorszå. Wed¬ug
32% ankietowanych nie zmieniå si´. Wed¬ug
18% ankietowanych strajkøw i protestøw spo¬e-

Sprz´½enie ludzkiego møzgu z komputerem
przestaje byç jedynie ma¬o realnym wymys¬em
autorøw powießci fantastyczno-naukowych.
Niemiecki biofizyk opracowa¬ pierwszy neuro-
chip: uk¬ad scalony zawierajåcy komørki møz-
gu.

W pracowniach neurobiologøw powstajå
pierwsze protezy i roboty sterowane przez nie-
pe¬nosprawnych jedynie myßlå. Pentagon pra-
cuje nad samolotami reagujåcymi na mentalne
polecenia pilota. Nikomu jednak nie uda¬o si´
przekszta¬ciç fragmentu ludzkiego møzgu w
twardy dysk do przechowywania dodatkowych
danych, jak pokazano w filmie "Johnny Mne-
monic". I choç nadal nie ma pewnoßci, czy kie-
dykolwiek b´dzie to mo½liwe, pierwszy krok w
tym kierunku uczeni majå ju½ za sobå.

58-letni Peter Fromherz z Instytutu Bioche-
mii Maxa Plancka w Monachium stworzy¬ naj-
prostszy uk¬ad neuroelektroniczny, w ktørym
obwody pø¬przewodnika zosta¬y sprz´½one z
dwoma komørkami møzgu ßlimaka. Neurony i
¬åczåce je w¬økna nerwowe umieszczono na
powierzchni krzemowego chipa, gdzie såsiadu-
jå z wytrawionymi na jego powierzchni po¬åcze-
niami elektronicznymi - informuje "Proceedin-
gs of the National Academy of Sciences".

Obydwa te samodzielnie dzia¬ajåce obwody
zosta¬y tak sprz´½one, by mog¬y si´ ze sobå ko-
munikowaç: pole elektryczne wzbudzone w
tranzystorze wyzwala kaskad´ reakcji chemicz-
nych, za poßrednictwem ktørych porozumiewa-
jå si´ komørki nerwowe w ½ywym organizmie.
Mo½liwy jest te½ odwrotny proces: pod wp¬y-
wem zmian zachodzåcych w neuronach zmie-
nia si´ napi´cie w tranzystorze. Nie zostajå przy
tym uszkodzone ½ywe komørki. Uk¬ad taki jest
zatem doßç stabilny.

Podobne eksperymenty by¬y ju½ wczeßniej
prowadzone, ale wy¬åcznie z u½yciem pojedyn-
czych neuronøw zwoju nerwowego pijawki. Ten
sam uczony po raz pierwszy wykaza¬ wtedy, ½e
w ogøle mo½liwe jest przekazywanie sygna¬øw
mi´dzy komørkå nerwowå i mikroprocesorem.
Teraz nie ma wåtpliwoßci, ½e mo½na tworzyç na-
wet skomplikowanå sieç doßç trwa¬ych po¬å-
cze˜ neuroelektronicznych.

Nadal nie wiadomo tylko, do jakiego stopnia
b´dzie mo½na sprz´gnåç møzg z komputerem.
Jak dotåd najbardziej spektakularnym osiågni´-
ciem jest wszczepienie implantøw pniowych —
pod¬åczanego do pnia møzgu sztucznego zmy-
s¬u s¬uchu przywracajåcego kontakt ze ßwiatem
ludziom z niesprawnym nerwem s¬uchowym.

W Polsce taki zabieg przeprowadzono ju½ u
trzech pacjentøw. Kobieta, ktørej prof. Henryk
Skar½y˜ski z Warszawy wszczepi¬ w 1998 r. im-
plant pniowy, uzyska¬a najlepsze na ßwiecie e-
fekty przywrøcenia s¬uchu i mowy. Potrafi nie
tylko swobodnie porozumiewaç si´ w j´zyku
polskim, ale jako jedyna pos¬uguje si´ te½ dwo-
ma j´zykami obcymi: niemieckim, ktøry zna¬a
wczeßniej, i w¬oskim, jakiego nauczy¬a si´ ju½
po wszczepieniu implantu.

Podobne prøby prowadzone så tak½e u ludzi
niewidomych. Pierwsza elektroniczna ga¬ka o-
czna o nazwie "Dobelle eye", ktørå skonstruo-
wali ameryka˜scy bioin½ynierowie, umo½liwia
niewidomym poruszanie si´ po pokoju lub w
tunelu kolejki metra. W przypadku utraty s¬u-
chu zamiast stymulacji wewn´trznej (pnia mø-
zgu) rozwa½ane jest pod¬åczenie urzådzenia
przekazujåcego dßwi´ki bezpoßrednio do kory
møzgowej.

- Wiele b´dzie zale½a¬o od tego, na ile uda
si´ poznaç kod sygna¬øw, jakim pos¬uguje si´
møzg oraz znaleßç odwzorowanie myßli i uczuç
w przebiegu sygna¬øw nerwowych - twierdzi dr
Peter Fromherz

Z. Wojtasi˜ski
Rzeczpospolita  nr. 217/2001 r.
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cznych b´dzie wi´cej ni½ dotychczas. Zdaniem
24% b´dzie ich mniej, a wg 39% tyle samo. 8%
respondentøw uwa½a, ½e za rzådøw nowej koal-
icji stosunki rzådu z Koßcio¬em poprawiå si´.
21% badanych jest zdania, ½e stosunki te pogor-
szå si´, a 60% sådzi, ½e nie zmieniå si´. 

Z sonda½u wynika, ½e o tym, i½ rzådy koalicji
SLD-UP-PSL przyczyniå si´ do poprawy warun-
køw ½ycia przekonanych jest 71% wyborcøw
SLD-UP, 53% sympatykøw PSL, 46% zwolen-
nikøw Samoobrony. Takiego zdania jest 38%
wyborcøw Prawa i Sprawiedliwoßci, 25% sym-
patykøw Platformy Obywatelskiej i 23% respon-
dentøw, ktørzy g¬osowali na Lig´ Polskich Ro-
dzin. 
u Spoßrød zwiazkøw zawodowych w Polsce
najwi´kszym zaufaniem (31%) cieszy si´ “Samo-
obrona”, a najmniejszym (14%) — NSZZ “Soli-
darnoßç”. Tak wynika z sonda½u, przeprowad-
zonego przez OBOP, a opublikowanego przez
“Rzeczpospolitå”. Zaufanie do Krajowego Zwiå-
zku Kø¬ek i Organizacji Rolniczych deklaruje
28% respondentøw, a do OPZZ -- 22% ankieto-
wanych.
u Poparcie dla cz¬onkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej wynosi 56% wynika z ostatnich ba-
da˜ CBOS. Sonda½ przeprowadzono w paÅdzie-
rniku na liczåcej 1020 prøbie losowej doros¬ych
Polakøw. Wg przeprowadzonych we wrzeßniu
bada˜ OBOP-u poparcie dla cz¬onkostwa w
Unii spad¬o poni½ej 50%. Za cz¬onkostwem w
Unii opowiedzia¬o si´ 49,6% ankietowanych
przez OBOP. Z sonda½u CBOS wynika, ½e prze-
ciwko wståpieniu do Unii opowiedzia¬ si´ co
czwarty badany (24%). Jedna piåta ankietowa-
nych (20%) nie mia¬a zdania w tej sprawie. Od
ponad dwøch lat CBOS odnotowuje parcie dla
integracji na podobnym, stabilnym poziomie.

Najwi´ksze poparcie dla cz¬onkostwa w UE
deklarujå Rumunii (81,2%) i Bu¬garzy (70,6%).
Najmniejsze - Czesi (47,6%) i Esto˜czycy
(38,9%).
u Prezydentowi A. Kwaßniewskiemu ufa 78%
ankietowanych, premierowi L. Millerowi 63%
badanych, a liderowi PiS L. Kaczy˜skiemu 62%
- wynika z paÅdziernikowego sonda½u CBOS.
Wed¬ug sonda½u, zaufanie do prezydenta
zmniejszy¬o si´ w porøwnaniu do wrzeßnia o
1%. Natomiast poziom zaufania do premiera
zwi´kszy¬ si´ w stosunku do wrzeßnia o 14%.
Kaczy˜skimu ufa o 5% wi´cej badanych ni½ we
wrzeßniu. Kwaßniewskiemu nie ufa - tak jak we
wrzeßniu - 11% respondentøw. Millera nie ob-
darza zaufaniem 18% ankietowanych (7% mniej
ni½ we wrzeßniu). Kaczy˜skiemu nie ufa 19%
badanych (o 3% mniej).

Z sonda½u wynika, ½e wicepremier i szef
PSL Jaros¬aw Kalinowski cieszy si´ zaufaniem
53% ankietowanych, o 4% wi´cej ni½ we wrze-

ßniu. Røwnie½ 53% badanych obdarza zaufa-
niem lidera Samoobrony i wicemarsza¬ka Sej-
mu Andrzeja Leppera. Oznacza to, ½e poziom
zaufania do niego zwi´kszy¬ si´ w stosunku do
wrzeßnia o 8%  Kalinowskiemu nie ufa 16% an-
kietowanych (o 1% mniej ni½ we wrzeßniu), na-
tomiast Lepperowi 28% badanych (o 7% mniej).
Wicepremier i minister finansøw Marek Belka
cieszy si´ zaufaniem 38% respondentøw (12%
wi´cej ni½ we wrzeßniu). Nie ufa mu 15% bada-
nych (3% wi´cej). Marek Pol wicepremier i min-
ister infrastruktury cieszy si´ zaufaniem 30%
badanych. Poziom zaufania do niego wzrøs¬ w
porøwnaniu z wrzeßniem o 8% Nie ufa mu, tak
samo jak we wrzeßniu, 11% ankietowanych.
u O 7%, w porøwnaniu z badaniem sprzed
miesiåca, spad¬o poparcie dla koalicji SLD - UP.
W listopadowym sonda½u "Rz" chce na niå
g¬osowaç 42% wyborcøw Samoobron´ popiera
14% Polakøw, PO - 13. Poparcie dla PO w son-
da½u odzwierciedla jej wynik wyborczy (12,6%).
Popaku g¬osowania na niå w dniu 23 wrzeßnia o
4 punkty (w wyborach Samoobrona uzyska¬a
10%). 

Jeden punkt, w porøwnaniu z ostatnim son-
da½em, zyska¬o PSL. Dziß na parti´ .J. Kalinow-
skiego chce g¬osowaç 9% Polakøw. O 3 punkty
wzros¬o poparcie dla Ligi Polskich Rodzin (8).
Na 7% mo½e liczyç Prawo i Sprawiedliwoßç.

Niskie poparcie majå partie tworzåce do
niedawna AWSP - Ruch Spo¬eczny AWS popiera
3%, zerowe poparcie majå ZChN i PPChD. Inna
pozaparlamentarna partia - Unia Wolnoßci -
cieszy si´ poparciem 3% Polakøw.

Badanie przeprowadzi¬a PBS 10 i 11 listopa-
da br. na 1040-osobowej reprezentatywnej prø-
bie doros¬ych Polakøw.
u Zatrudnienie w przedsi´biorstwach w paÅ-
dzierniku spad¬o o 0,3% w porøwnaniu z wrzeß-
niem i o 4,4% w porøwnaniu z paÅdziernikiem
ub. roku - poinformowa¬ GUS.

Przeci´tne wynagrodzenie brutto bez wyp¬at
z zysku wynios¬o w paÅdzierniku 2.249,36 z¬, czy-
li by¬o o 1,5% wy½sze ni½ we wrzeßniu i o 7,9%
wy½sze ni½ w paÅdzierniku ubieg¬ego roku. W
okresie od stycznia do paÅdziernika wynagro-
dzenie bez wyp¬at z zysku wzros¬o o 7,5% w po-
røwnaniu z analogicznym okresem ubieg¬ego
roku.
u Inflacja — jej paÅdziernikowy wskaÅnik - 4%
- by¬ o 0,3 % mniejszy ni½ we wrzeßniu. W skali
miesiåca ceny wzros¬y o 0,4% W ko˜cu roku
spodziewana jest inflacja na poziomie 4,0-4,4%,
a wed¬ug niektørych prognoz, nawet niespe¬na
4%
u Prawie 60% Polakøw ankietowanych na zle-
cenie Polskiego Radia przez instytut Pentor nie
popiera stanowiska rzådu, ktøry godzi si´ na
dwuletni okres przejßciowy w dost´pie Polakøw



do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zmian´
stanowiska negocjacyjnego, ktøre pierwotnie
nie zak¬ada¬o okresu przejßciowego akceptuje
jedynie co trzeci ankietowany. Jednoczeßnie
61% respondentøw jest zdania, ½e za cen´ po-
czynionych ust´pstw w negocjacjach Polska
powinna zostaç przyj´ta do Unii w zak¬adanym
przez rzåd terminie, czyli 1 stycznia 2004 roku.
Podobny odsetek badanych (59%) popiera na-
tomiast zmniejszenie z 18 do 12 lat okresu
przejßciowego na zakup ziemi rolnej przez
cudzoziemcøw. 32% jest temu przeciwnych.
Swobodny dost´p do ziemi zakupionej pod
inwestycje akceptuje po¬owa ankietowanych
przez Pentor. 38% jest temu przeciwnych. 
u Gdyby wybory odby¬y si´ w listopadzie, zwy-
ci´½y¬aby koalicja SLD-UP (45% g¬osøw), na
drugim miejscu uplasowa¬aby si´ PO (11%), da-
lej Samoobrona (10%), PSL (8%), PiS (6%) i LPR
(6%) - wynika z sonda½u CBOS. Poza Sejmem
pozosta¬aby Unia Wolnoßci(3%) i AWSP (2%).
u Po raz dziesiåty, przyznano Nagrody Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej. Så to jedne z najbar-
dziej presti½owych wyrø½nie˜ za dokonania na-
ukowe w Polsce. Nazywa si´ je potocznie “pol-
skimi Noblami”. Otrzymujå je polscy uczeni za
osiågni´cia i odkrycia z ostatnich czterech lat,
stanowiåce istotny wk¬ad w ½ycie duchowe i
post´p cywilizacyjny naszego kraju oraz
zapewniajåce Polsce godne miejsce w nauce
ßwiatowej. Tegorocznym laureatem nagrody
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie
nauk humanistycznych i spo¬ecznych zosta¬
prof. dr hab. Stefan Íwie½awski, emerytowany
profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, za dzie¬o "Dzieje europejskiej filo-
zofii klasycznej". W dziedzinie nauk przyrod-
niczych i medycznych nagrodzono prof. dra
hab. Macieja Gliwicza z Instytutu Zoologii
Uniwersytetu Warszawskiego - za wykazanie

roli drapie½nictwa w kszta¬towaniu historii
½ycia i zachowa˜ zwierzåt.  Prof. dra hab.
Ludomira Newelskiego z Instytutu Mate-
matycznego Uniwersytetu Wroc¬awskiego na-
grodzono w dziedzinie nauk ßcis¬ych za prace w
dziedzinie logiki matematycznej, stanowiåce
prze¬om w teorii modeli oraz w algebrze. Lau-
reatem nagrody w dziedzinie nauk technicz-
nych zosta¬ prof. dr hab. Micha¬ Kleiber z Insty-
tutu Podstawowych Problemøw Techniki PAN
za opracowanie nowych metod analizy i opty-
malizacji w nieliniowej termomechanice cia¬
odkszta¬calnych. Wysokoßç tegorocznej nagro-
dy wynosi 60 tys. z¬. Uroczyste wr´czenie na-
grød odb´dzie si´ 6 grudnia na Zamku Krølew-
skim w Warszawie.
u Tani, elektryczny silnik wielkoßci ziarnka
ry½u b´dzie møg¬ poruszaç urzådzenia medy-
czne.  Skonstruowany przez naukowcøw z Penn
State's Materials Research Institute silnik ma
ßrednic´ 1,8 mm, a d¬ugoßç 4 mm. Jest bardzo
¬atwy w produkcji. Silnik dzia¬a dzi´ki materia-
¬owi piezoelektrycznemu - zwiåzkowi o¬owiu,
cyrkonu i tytanu. Wykonane z niego elementy,
odkszta¬cajåc si´ z du½å cz´stotliwoßciå, poru-
szajå wirnik (dzia¬ajåc nieco podobnie, jak pe¬-
znåca gåsienica). Przy okazji powstajå ultra-
dÅwi´ki - ståd okreßlenie “silnik ultradÅwi´ko-
wy”.

Silnik ma znaleÅç zastosowanie przede
wszystkim w medycynie. Jest tak ma¬y i tani, ½e
mo½e poruszaç zminiaturyzowane narz´dzia,
przeznaczone do jednorazowego u½ytku. Przy-
k¬adem mogå byç urzådzenia do kruszenia ka-
mieni moczowych, wprowadzane za pomocå
cewnika do nerek i moczowodøw. Dotychczas
musia¬y mieç co najmniej 3 mm ßrednicy. Teraz
b´då o ponad 30 procent cie˜sze, nadal zapew-
niajåc wystarczajåcå moc. Zalety silnika spraw-
iajå, ½e mo½na b´dzie dla˜ znaleÅç wiele innych
zastosowa˜, chocia½by w komputerach czy
nawet zegarkach r´cznych.
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