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y̧czenia z okazji Íwiåt WielkiejNocy
sk¬ada Zarzåd
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ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA
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Odkrycie fullerenøw w roku 1985 otworzy¬o
nowå, fascynujåcå dziedzin´ chemii organ-
icznej, podobnie jak odkrycie benzenu 170
lat temu zapoczåtkowa¬o rozwøj chemii tzw.
zwiåzkøw aromatycznych, ktøre så dziß pod-
stawowym surowcem do produkcji barwni-
køw, lekøw i tworzyw sztucznych.

Benzen i inne zwiåzki aromatyczne sk¬a-
dajå si´ z p¬askich pierßcieni w´glowych. Z
kolei fullereny nie så tworami p¬askimi, dwu-
wymiarowymi. To sferyczne czåsteczki o pro-
mieniu milionowych cz´ßci milimetra, zbu-
dowane z kilkudziesi´ciu, a nawet kilkuset
atomøw w´gla. Podstawowa czåsteczka tej
nowej odmiany w´gla sk¬ada si´ z 60 atom-
øw w´gla, umieszczonych w wierzcho¬kach
bry¬y, ktøra ¬udzåco przypomina kszta¬t pi¬ki
noΩnej. Ten wieloatomowy szkielet okazuje
si´ niezwykle trwa¬y i twardy, jak diament,
chociaΩ w ßrodku jest pusty.

Badania nad zastosowaniami fullerenøw
ruszy¬y na duΩå skal´ dopiero kilka lat te-
mu, gdy nauczono si´ je produkowaç w wi´-
kszych iloßciach. Co prawda, wielkie korpo-
racje, jak Bell Laboratories, AT&T czy Texas
Instruments, z regu¬y publikujå tylko takie
wyniki, ktøre nie majå wartoßci handlowej.
Na razie wi´c moΩna jedynie pußciç wodze
fantazji i sprøbowaç nakreßliç moΩliwe dzie-
dziny zastosowa˜.

JuΩ na samym poczåtku wymyßlono, Ωe-
by wykorzystaç fullereny do produkcji dosko-
na¬ych smarøw. Spodziewano si´, Ωe ich ku-
liste czåsteczki b´då spe¬nia¬y podobnå rol´
jak kulki w ¬oΩyskach.

SSuuppeerrmmaatteerriiaa¬¬yy  cczzyy  lleekkii??
Niektørzy marzå, by zwiåzki fullerenøw po-
wtørzy¬y karier´ polietylenu (s¬uΩy dziß jako
surowiec do produkcji plastikowych folii i
butelek) czy teflonu (buduje si´ z niego pro-
tezy medyczne, pokrywa garnki i patelnie do
smaΩenia bez t¬uszczu). Zarøwno polietylen,
jak i teflon så zbudowane z p¬askich ¬a˜cu-
chøw w´glowych. Czy podobne w¬asnoßci, a
moΩe jeszcze bardziej obiecujåce, b´då mia-
¬y materia¬y zbudowane z przestrzennych,
sferycznych zwiåzkøw w´gla? Dziß jest je-
szcze za wczeßnie, by odpowiedzieç na to
pytanie.

Na naukowych konferencjach "fullereno-
wych" nie brakuje przedstawicieli koncernøw
farmaceutycznych, ktørych laboratoria ca¬y
czas poszukujå nowych lekøw. Wspø¬czesne
medykamenty, m.in. aspiryna i morfina, to
zwiåzki, ktørych kr´gos¬upem så p¬askie ¬a˜-

cuchy w´gla. Zespø¬ prof. F. Wudla z Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego po¬åczy¬ czåsteczki ful-
lerenøw z grupami karboksylowymi. Dzi´ki
temu otrzymano zwiåzki rozpuszczalne w
wodzie. Wykryto takΩe, Ωe jeden z tych zwiå-
zkøw blokuje dzia¬anie dwøch waΩnych en-
zymøw wirusa HIV - proteazy i odwrotnej
transkryptazy. Do ßrodka czåsteczki fullerenu
wßcibscy naukowcy wk¬adali juΩ atomy met-
alu, m.in. lantanu i uranu. Prawdopodobnie
w przysz¬oßci fullereny z pierwiastkiem radio-
aktywnym wewnåtrz b´då wprowadzane do
organizmu ludzkiego, Ωeby zbadaç przebieg
procesøw metabolicznych. Drog´ atomu ra-
dioaktywnego jest ¬atwo ßledziç, a poniewaΩ
b´dzie znajdowa¬ si´ w oboj´tnej otoczce w´-
glowej, nieprzyswajalnej dla organizmu, zo-
stanie szybko wydalony i nie zagrozi zdro-
wiu.

ZZ  kkoossmmoossuu  nnaa  ZZiieemmii´́
Historia odkrycia fullerenøw zacz´¬a si´ w
kosmosie. Pod koniec lat szeßçdziesiåtych fi-
zycy wykryli w ob¬okach mi´dzygwiezdnego
py¬u mnøstwo moleku¬ i zwiåzkøw chemicz-
nych bardzo dobrze znanych na Ziemi. Od-
kryto m.in. wod´, amoniak, a takΩe alkohol
etylowy. Czåsteczki zdradza¬y swojå obecnoßç
poprzez drgania i ruch, wysy¬ajåc w prze-
strze˜ promieniowanie mikrofalowe, ktørego
charakterystyka jest dla kaΩdej z nich swoi-
stym "odciskiem palcøw".

Radioteleskopy zarejestrowa¬y takΩe fale
pochodzåce od d¬ugich ¬a˜cuchøw z w´gla,
ktøre zawiera¬y nawet po kilkanaßcie atom-
øw. Na pierwszy rzut oka nie by¬o w tym
nic nadzwyczajnego, w´giel bowiem, obok
wodoru, helu, azotu i tlenu, jest najbardziej
rozpowszechnionym pierwiastkiem we wsze-
chßwiecie. Powstaje we wn´trzu gwiazd w re-
akcjach termojådrowych, wskutek po¬åczenia
jåder lΩejszych atomøw, takich jak wodør i
hel. W czasie wybuchu gwiazdy supernowej
jej zewn´trzne pow¬oki så wyrzucane w kos-
mos z potwornå si¬å. I w ten w¬aßnie spo-
søb w mi´dzygwiezdnym pyle znalaz¬ si´
w´giel.
Natura wykorzysta¬a dostatek w´gla i jego a-
ktywnoßç (atom tego pierwiastka moΩe po¬å-
czyç si´ jednoczeßnie aΩ z czterema innymi
atomami - chemicy møwiå, Ωe jest wi´c czte-
rowartoßciowy - by uczyniç go podstawowym
budulcem zwiåzkøw chemicznych, z ktørych
powsta¬o Ωycie na Ziemi. Fizykøw zaciekawi-
¬o, co mog¬o zmusiç atomy w´gla do ¬åcze-
nia si´ w d¬ugie, kilkunastoatomowe ¬a˜cu-
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chy. Trwalszymi strukturami så przecieΩ
mniejsze moleku¬y dwøch, najwyΩej trzech
atomøw. Dwøch fizykøw, Brytyjczyk Harold
W. Kroto i Amerykanin Rick Smalley, postano-
wi¬o w 1985 roku w laboratorium zrekon-
struowaç kosmiczne warunki. Promieniem la-
sera "wypalali" atomy w´gla z kawa¬ka grafi-
tu, co mia¬o byç namiastkå ogromnych gwie-
zdnych energii. Eksperyment przeprowadzali
w atmosferze helu, røwnieΩ typowej dla wn´-
trza gwiazd. Pø≈niej za pomocå spektrome-
tru mierzyli mas´ otrzymywanych czåsteczek
w´gla, by stwierdziç, z ilu atomøw si´ sk¬a-
dajå. Za kaΩdym razem zdecydowana wi´-
kszoßç czåsteczek mia¬a wag´ dok¬adnie 60
atomøw w´gla. Nie wi´cej i nie mniej. Ta li-
czba nie mog¬a byç przypadkowa. Fizycy zro-
zumieli, Ωe så na tropie odkrycia.

Mechanizm tworzenia si´ takich wielkich
czåsteczek w´gla by¬ dla nich od razu zrozu-
mia¬y. Grafit zbudowany jest z warstw w´glo-
wych. KaΩda taka warstwa to mozaika z sze-
ßciobokøw - wyglåda dok¬adnie jak plaster
miodu. Poszczegølne warstwy så bardzo lu-
≈no powiåzane ze sobå. Dlatego grafit ¬atwo
si´ ßciera i np. doskonale nadaje si´ na wk¬a-
dy do o¬øwkøw albo jako suchy smar. Jednak
wewnåtrz warstwy grafitu wiåzania mi´dzy
atomami w´gla så nadzwyczaj mocne, jedne
z najsilniejszych w przyrodzie. Smalley i Kro-
to wymyßlili, Ωe laserowy promie˜ wyrywa z
grafitu kawa¬ek takiego w´glowego "plastra
miodu", a on zwija si´ i sk¬´bia, tworzåc
wieloatomowå kul´, zbudowanå z szeßciokå-
tøw. Nie potrafili jednak z poczåtku wyt¬uma-
czyç, skåd si´ wzi´¬a liczba 60 atomøw w
takiej czåsteczce. Nie pomaga¬o klejenie naj-
dziwniejszych modeli z papieru, ktøre mia¬y
pomøc wyobra≈ni. Po kilku dniach Smalley
zadzwoni¬ do znajomego matematyka. Ten
bez namys¬u odpowiedzia¬, Ωe bez wåtpienia
chodzi o... kszta¬t pi¬ki noΩnej. Wyt¬umaczy¬
im teΩ, Ωe juΩ od XVIII wieku znana jest re-
gu¬a szwajcarskiego matematyka Leonarda
Eulera, ktøra møwi, Ωe do tego, by siatk´
szeßciokåtøw zamknåç w kul´, potrzeba do-
datkowo 12 pi´ciokåtøw. Na szkielet o kszta¬-
cie pi¬ki noΩnej sk¬ada si´ 20 szeßciokåtøw i
12 pi´ciokåtøw i ma on dok¬adnie 60 wierz-
cho¬køw.

Dziß juΩ wiemy, Ωe istniejå teΩ moleku¬y
majåce 70, 240, 540, a nawet 960 atomøw
w´gla. Najtrwalszå z nich jest jednak 60-ato-
mowa w´glowa pi¬ka, poniewaΩ ma najwi´-
kszå symetri´. Czåsteczka 70-atomowa ma
np. kszta¬t pi¬ki do rugby, a wi´cej atomøw
w´gla tworzy czasze jeszcze bardziej koßlawe.

Podobne szkielety w architekturze noszå
nazw´ kopu¬ geodezyjnych, a wymyßli¬ je

ameryka˜ski konstruktor Richard Buckmin-
ster Fuller, ktøry przykrywa¬ takimi aΩurowy-
mi konstrukcjami pawilony i hale fabryczne,
np. pawilon Stanøw Zjednoczonych na Expo
'67 w Montrealu. Na jego czeßç nowe czåste-
czki w´gla odkrywcy nazwali fullerenami. In-
ne nazwy, np. futboleny, nie przyj´¬y si´.

NNaannoorruurrkkii  nnaa  ddookk¬¬aaddkk´́
Mechanizm, ktøry prowadzi do powstania ful-
lerenøw, jest wi´c bardzo prosty. Dziwne, Ωe
natkni´to si´ na te czåsteczki tak niedawno.
Naukowcy zacz´li przy okazji zg¬´biaç dalej
chemi´ w´gla, liczåc na to, Ωe a nuΩ coß je-
szcze ciekawego znajdå. I nie mylili si´. P¬a-
szczyzna grafitowa znacznie ¬atwiej niΩ w ku-
l´ daje zwinåç si´ w rurk´. Pierwszy na to
wpad¬ i pierwszy sfotografowa¬ te cylindrycz-
ne struktury w´gla w 1991 roku Japo˜czyk
S. Ijima. Naukowcy ochrzcili je mianem na-
norurek, poniewaΩ majå ßrednic´ kilku na-
nometrøw (milionowa cz´ßç milimetra). Ich
d¬ugoßç dochodzi do tysi´cznych cz´ßci mili-
metra. W¬asnoßci nanorurek så bardzo obie-
cujåce. Ze wzgl´du na bardzo silne wiåzania
mi´dzy atomami w´gla så bardziej wytrzy-
ma¬e niΩ stosowane obecnie w¬økna w´glo-
we. Fizycy majå nadziej´, Ωe zbudowany z
nich materia¬ b´dzie tysiåc lub dziesi´ç ty-
si´cy razy mocniejszy od stali. Okazuje si´
teΩ, Ωe w zaleΩnoßci od ßrednicy så nanorur-
ki przewodnikami albo pø¬przewodnikami.
Nad ich przemys¬owym wykorzystaniem g¬o-
wiå si´ teraz najwi´ksze laboratoria i firmy
elektroniczne. Wed¬ug niektørych pomys¬øw,
wr´cz fantastycznych, z przewodzåcych na-
norurek moΩna b´dzie skonstruowaç, na
wzør ßwiat¬owodu, elektronowød lub gamma-
wød. Tak jak w szklanym przewodzie mknie
ßwiat¬o, elektronowodem pop¬yn´¬yby elek-
trony (czyli pråd elektryczny), a gammawo-
dem - promienie gamma. Pos¬uΩy¬yby do
konstrukcji nowych uk¬adøw elektronicznych.
Jeßli we wn´trzu nanorurki umießcimy sznur
atomøw metalu, otrzymamy coß, co otrzy-
ma¬o juΩ nazw´ nanodrutu. Nikt go jednak
jeszcze nie widzia¬ i bardzo trudno jest prze-
widzieç, jakie w¬asnoßci b´då mia¬y podobne
struktury. Na pewno g¬øwnå rol´ b´då tu
gra¬y efekty kwantowe, typowe dla mikro-
ßwiata, ktøre zazwyczaj przeczå naszej intu-
icji, wytrenowanej na zjawiskach makroßwia-
ta. Na razie jednak problemem jest wyhodo-
wanie jednakowej ßrednicy nanorurek, z ktø-
rymi juΩ b´dzie moΩna swobodnie ekspery-
mentowaç.

SS¬¬oommiiaannyy  ooggiiee˜̃??
Podobny problem by¬ swego czasu z fullere-
nami. Wyßcig naukowcøw do fullerenøw i
nanorurek dopiero si´ zaczyna. Na pewno
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naukowcy b´då musieli znale≈ç ta˜sze spo-
soby produkcji fullerenøw. Na razie cena
grama nowego zwiåzku dochodzi do kilkuset
dolarøw. Metoda produkcji zastosowana przez
Smalleya jest ma¬o wydajna i na dodatek ko-
sztowna. Najproßciej odnale≈ç fullereny w
sadzy powstajåcej w wyniku spalania w´glo-
wodorøw. Doskona¬ym i bogatym ≈rød¬em
fullerenøw moΩe byç w przysz¬oßci np. ko-
pcåcy piec w opalanej ropå elektrowni. Oczy-
wißcie, jeßli fullereny spe¬niå pok¬adane w
nich nadzieje, a ca¬e zamieszanie wokø¬
nich nie okaΩe si´ ogniem, ktøry zgaßnie za
kilka lat.
Piotr Cießli˜ski 
Gazeta Wyborcza 00-12-11
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(Nota redakcji. Z fullerenøw moΩna takΩe
tworzyç gi´tkie i przezroczyste magnesy pra-
cujåce w temperaturze do 200˚C. Uczeni ma-
jå nadziej´, Ωe tego rodzaju nie metalowe
magnesy  umoΩliwiå zapisy danych w kom-
puterach z niespotykanå dotåd g´stoßciå.

Inne zastosowanie nanorurek to medycy-
na. Naukowcy w Stanach Zjednoczonych eks-
perymentujå z dostarczaniem lekøw bezpo-
ßrednio do wn´trza bakterii za pomocå na-
norurek. Eksperymenty wyglådajå niezwykle
interesujåco. Nanorurki, na¬adowane lekiem,
przebijajå b¬on´ bakterii i dostarczajå lek
bezpoßrednio do bakterii.)

Z KART HISTORII 
ZAPOMNIANI 

(Doko˜czenie z poprzedniego Biuletynu)

Poza tym wytwórnie te kszta¬ci¬y w¬asny perso-
nel techniczny drogå praktyki i awansów, nie-
ch´tnie przyjmujåc absolwentów wyΩszych u-
czelni. Nieufnie patrzy¬y na ludzi nawyk¬ych do
metrycznego systemu miar. W rezultacie tylko
niektóre wytwórnie i to w wyniku usilnych sta-
ra˜ przyj´¬y garstk´ polskich inΩynierów. W sty-
czniu 1940 r. wytwórnia samolotów Westland w
Yeovil  zatrudni¬a jako kreßlarzy konstruktorów
z PZL i DWL-RWD. J. Drzewieckiego, P. Kubic-
kiego, S. Praussa i S. Rogalskiego. Brali oni u-
dzia¬ w zabudowie uzbrojenia na samolotach
Whirlwind i Lysander, projektowaniu samolotu
myßliwskiego Welkin oraz adaptacji do warun-
ków brytyjskich ameryka˜skich myßliwców
Mustang. Polacy pracowali tu do wrzeßnia 1943
r. Inny znany konstruktor inΩ. J. Lange pracowa¬
w biurze konstrukcyjnym bombowców Wellin-
gton, a inΩ. J. Kukucki uczestniczy¬ w badaniach
aerodynamicznych. 

W wytwórniach silników lotniczych Polacy
uzyskali kilka stanowisk kierowniczych. I tak,
inΩ. W. Challier zosta¬ kierownikiem w wytwórni
Rolls-Royce w Derby (dzia¬ prób silników), inΩ.
Sie˜kowski by¬ wspó¬pracownikiem g¬ównego
konstruktora w wytwórni Bristol w Filton (dzia¬
zada˜ specjalnych), inΩ. Z. Reutt g¬ównym che-
mikiem w wytwórni Amstrong Siddeley. Inni
polscy inΩynierowie znale≈li zatrudnienie przy
produkcji silników Roots i Napier. Zatrudniono
teΩ grup´ inΩ. J. Rudlickiego z Maroka, wyspec-
jalizowanå wczeßniej przy montaΩu samolotów
ameryka˜skich. Grupa ta w Burtonwood Repair
Depot, prowadzi¬a modyfikacje i remonty sa-
molotów i silników. W angielskim przemyßle
lotniczym pracowa¬o ok. 150 inΩynierów, tech-
nologów i techników polskich. 

Polscy inΩynierowie trafili na bardziej przy-
jazny grunt w brytyjskich wojskowych instytuc-
jach badawczych. Instytucje te, przed wojnå
niezbyt duΩe (dla porównania instytuty techni-
ki lotniczej zatrudnia¬y w 1939 r. w Anglii 200, w
Polsce 900 osób), nie mog¬y sobie poradziç z
rosnåcymi zadaniami podczas wojny. Potrzebni
im byli fachowcy, biegli w teorii i badaniach. A
te warunki w¬aßnie spe¬niali Polacy. 

Od poczåtku 1941 r. przyjmowano Polaków
do instytutu lotniczego Royal Aircraft Establi-
shment (RAE) w Farnborough. Jednym z pier-
wszych by¬ por. pil. inΩ. Z. Ole˜ski, który zwi´k-
szy¬ pole widzenia do ty¬u z kabiny myßliwca
Spitfire oraz udoskonali¬ awaryjne opuszczanie
kabiny. InΩ. T. Czaykowski oraz inΩ. W. Fiszdon
usun´li niebezpieczne drgania na samolotach
Typhoon i Tempest, ratujåc je przed wycofa-
niem z produkcji. Doc. inΩ. S. Neumark usunå¬
niestatecznoßç pod¬uΩnå bombowców sterowa-
nych pilotem automatycznym, przyczyni¬ si´
do poznania aerodynamiki przyd≈wi´kowej,
ustalajåc parametry bezpiecznego wyjßcia z lo-
tu nurkowego na duΩych pr´dkoßciach samolo-
tu Typhoon. InΩ. K. Wójcicki ustali¬ konstrukcj´
nap´dów sterowanych, tak by ich przestrzele-
nie nie powodowa¬o awarii. InΩ. chem. N. Du-
dzi˜ski opracowa¬ szereg stopów Ωaroodpor-
nych, a inΩ. J. ZbroΩek teori´ statecznoßci i ste-
rownoßci ßmig¬owców. InΩ. W. Narkiewicz mia¬
swój w¬asny wk¬ad w rozwój aparatury paliwo-
wej silników odrzutowych, a inΩ. pil. R. Kalpas
w zastosowanie lotniczych pocisków rakieto-
wych. Prace badawcze w Farnborough prowa-
dzi¬o 55 polskich inΩynierów, przyczyniajåc si´
w znacznym stopniu do rozwoju brytyjskiej te-
chniki lotniczej. Oßmiu z nich zosta¬o po wojnie



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Kwiecień 2002 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 799-8494 
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 A. MIchałowska 226-6793 
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 2002 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2.4. „Samodzielna Brygada Spadochronowa w 
operacji Market Garden” - Władysław Tabaka 

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

14 XX Konkurs Recytatorski Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663 
16 Film: Olaf Lubaszenko – „Poranek Kojota” SIP M. Piraszewski 271-8323 
18 Film: „Wspomnienia o ks. Rafale Grządzielu” SPK J. Rudowicz 728-1375 
20 Bankiet 40-lecia Chóru im. J. Paderewskiego Chór Paderewskiego M. Jastrzębski 997-6940 
4.5. Zabawa Majowa Parafia Św. Jacka E. Pohl 722-4951 
5 Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Pol. Szkoła Licealna K. Wiśniewska 823-5998 
7 „Powolne konanie”– Przeżycia więzienne 

młodego AK-owca z batalionu „Zośka”: Dr A. 
Wolski - „Jur” 

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

11 Koncert Jazz-owy   Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663 
12 Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
12 „Kwiatki dla Matki” Chór Paderewskiego W. Garlicka  731-6376 
18 Zabawa Wiosenna Klub „Białe Orły” R. Bojarski 736-9517 
19 Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
26 Targi Książki  MAK Entertainment W. Żubr 241-1072 
4.6. Naukowiec w dyplomacji i wywiadzie: Dr 

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

22-23 Polski Festiwal Klub „Białe Orły” i SPK A. Wilk 723-2415 
18-28.7. Światowy Zlot Młodzieży w Toronto Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
12.10. Zabawa „Zamknięcie Sezonu” Klub „Białe Orły” R. Bojarski 736-9517 
8.12. „Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko Ott. Klub Teatralny M. Gawalewicz 834-8428 

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

Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Stołecznego składa Polonii Ottawskiej 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy   –   Jerzy M. Zarzycki, Prezes 

http://www.kpk-ottawa.org/


cher, R. Szukiewicz, K. Flenkiewicz. Opracowali
oni technik´ holowania szybowców i przechwy-
tywania ich z ziemi przez lecåcy samolot. W
polskim Wojskowym Instytucie Technicznym,
powsta¬ym w pa≈dzierniku 1940 r., opracowano
(inΩ. H. Malinowski, inΩ. K. Wójcicki) gåsienico-
we podwozie do samolotu bombowego. Inni in-
Ωynierowie WIT prowadzili doßwiadczenia: inΩ.
K. Wakar z sondå akustycznå do lokalizacji po¬o-
Ωenia samolotów i sprowadzania do lådowania,
inΩ. H. Sarnicki z magnetycznym zapalnikiem
bomby do niszczenia zbiorników paliwa. Sekcjå
techniki lotniczej WIT kierowa¬ mjr inΩ. J. ¸arde-
cki. Sekcja ta wesz¬a w 1940 r. w sk¬ad Wydzia¬u
Studiów Technicznych Inspektoratu Polskich Si¬
Powietrznych. 

Polacy w Anglii zg¬osili 40 wynalazków, uzy-
skujåc patenty lotnicze. Kilka z nich zastosowa-
no juΩ podczas wojny. By¬y to: elektromagnety-
czne wyrzutniki bombowe skonstruowane przez
inΩ. W. Íwiåteckiego (zbudowano ich w wytwó-
rni Vickers 165 tys.), wyrzutniki do bombardo-
wania powierzchniowego inΩ. J. Rudlickiego
(stosowane w ameryka˜skich bombowcach B-
17 Flying Fortress), ruchomy cel do szkolenia
pilotów i strzelców pok¬adowych inΩ. A. Zajåcz-
kowskiego (zainstalowany w oßrodkach szkole-
nia RAF). Do wynalazków zastosowanych do-
piero po wojnie naleΩå wodoszczelny kombine-
zon ratunkowy pomys¬u por. pil. Z. Siedleckie-
go, sygnalizator funkcjonowania urzådze˜ sa-
molotu por. pil. J. ¸urakowskiego (stosowany
dziß we wszystkich typach samolotów), system
szybkiego okreßlania optymalnych warunków
lotu dla ustalonego zadania inΩ. pil. R. Dyrga¬¬y
(problem rozwiåzany dziß komputerowo). 

ZZaa  oocceeaanneemm  
Drugå po Anglii sta¬å przystaniå dla naszych
specjalistów by¬a Kanada. W maju 1940 r. inΩ.

w Anglii, uzyskujåc w RAE wysokie stopnie funk-
cyjne. 

W instytucie doßwiadczalnym p¬atowców i
uzbrojenia AAEE (Aircraft and Armament Expe-
rimental Establishment) inΩ. pil. S. Kulczycki
bada¬ samoloty myßliwsko-bombowe Mosquito
w warunkach tropikalnych Afryki, inΩ. S. Riess
zbada¬ przyczy˜ wchodzenia bombowca Hali-
fax w p¬aski korkociåg (zginå¬ podczas prób w
locie), inΩ. pil. A. Machejczyk przyczyni¬ si´ do
ulepszenia samolotów myßliwskich. InΩ. J. Preiss
udoskonali¬ sekstans Ωyroskopowy, szczególnie
cenny podczas lotów przez Atlantyk. 

Specjalistami od lotów doßwiadczalnych
AAEE byli inΩ. J. Pe¬ka, inΩ. pil. L. Mi´dzybrodz-
ki i tech. pil. M. Najbicz. 

CCeennnnee  uulleeppsszzeenniiaa
W instytucie doßwiadczalnym desantów powi-
etrznych AFEE Airborne Forces Experimental
Establishment próby szybowców transporto-
wych prowadzili inΩynierowie piloci  M. Blai-
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ZARZÅD SIP
zaprasza na projekj´ filmu

OLAFA  LUBASZENKI
zatytu¬owanego

PORANEK KOJOTA
Data: 16 kwietnia 2002 (wtorek)
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Komedia romantyczno-gangsterska. Wå-
tek g¬øwny: Kuba (Stuhr) - ch¬opi´ szczere
i wraΩliwe zmaga si´ ze zgrajå niewydarzo-
nych gangsterøw (patrz: "Ch¬opaki nie p¬a-
czå" tego samego reΩysera). Jest rysowni-
kiem komiksøw, ale pewnego dnia przyj-
muje w zast´pstwie za koleg´ kelnerskå
fuch´ na bankiecie u szemranego biznes-
mena (Huk). Tam, primo: zakochuje si´ w
pasierbicy bossa - piosenkarce Noemi
(Rosi˜ska), secundo: zadziera z bossem i
jego zgrajå. Oczywißcie to dopiero poczå-
tek k¬opotøw. Wåtek poboczny: Zad¬uΩony
u mafii filmowiec —  lowelas Brylant
(Milowicz) adoruje niezbyt atrakcyjnå sio-
str´ Noemi, by zdobyç pieniådze jej ojczy-
ma (szemranego biznesmena). Oczywißcie
naraΩa si´ i ojczymowi, i mafii.

Jest kolejny film prezentowany przez
SIP dla Polonii Ottawskiej. Tak jak poprze-
dnio, prezentacja b´dzie z DVD co zapewni
odpowiedniå jakoßç zarøwno obrazu jak i
d≈wi´ku. Serdecznie wszyskich zaprasza-
my.

GRATULACJE
Zarzåd SIP Ottawa pragnie poinformo-
waç, Ωe prof. Wojciech Micha¬owski, ktø-
ry w zesz¬ym roku by¬ naszym goßciem
i møwi¬ o zastosowaniu zaawansowa-
nych metod przetwarzania danych do
wspomagania procesøw decyzyjnych, zo-
sta¬ dyrektorem programu Masters of
Health Administration na Uniwersytecie
Ottawskim. 

Poprzednio prof. Micha¬owski by¬
zwiåzany z Uniwersytetem Carleton,
gdzie piastowa¬ stanowisko dyrektora w
tamtejszej Szkole Business'u. 
Gratulujemy!

Zarzåd SIP, Ottawa



W. Jakimiuk, konstruktor samolotów myßliw-
skich PZL, otrzyma¬ propozycj´ obj´cia stano-
wiska g¬ównego konstruktora w kanadyjskiej fi-
lii brytyjskiej wytwórni de Havilland. Wkrótce
zosta¬a zawarta umowa mi´dzy rzådem kana-
dyjskim i polskim. W jej wyniku Kanada przyz-
na¬a 200 wiz dla Polaków. Po przybyciu do Kana-
dy, w sierpniu 1940 r., Jakimiuk ßciågnå¬ z Anglii
pierwszå grup´ polskich inΩynierów (marzec
1941 r.), w ßlad za którå przedosta¬a si´ grupa z
Francji. W Toronto inΩ. W. St´pniewski zosta¬
kierownikiem dzia¬u aerodynamiki i wytrzyma-
¬oßci. W grupach konstrukcyjnej, silnikowej i
prowadzenia produkcji dzia¬a¬o szeßciu pol-
skich inΩynierów. Polacy przeprowadzili mody-
fikacj´ samolotu Anson, przerabiajåc go na sa-
molot treningowy, dokonali teΩ przeróbki sa-
molotu szkolnego Tiger Moth ¬åcznie z zain-
stalowaniem silnika Menasco. 

W wytwórni Canadian Car and Foundry w
Turcott ko¬o Montrealu, produkujåcej samoloty
Anson, pracowa¬o w biurach technicznych pi´-
ciu inΩynierów i jeden technik. Zbudowano tu
352 samoloty Anson. Kilku naszych specjali-
stów, kierowanych przez inΩ. Z. Cym´, jesieniå
1942 r. uruchomi¬o produkcj´ bombowców Lan-
caster. W zak¬adach Victory Aircraft wyprodu-
kowano do ko˜ca wojny 400 maszyn tego typu.
W fabryce VA pracowali inΩynierowie: B. Bara-
nowski, Z. Fabierkiewicz, T. Filip, W. Jaworski, R.
Sulatycki. 

Firm´ Canadian Wooden Aircraft za¬oΩy¬
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pod koniec 1942 r. inΩ. W. Czerwi˜ski. Wraz z
polskå za¬ogå, wykorzystujåc w¬asny pomys¬
sprzed wojny przestrzennego formowania skle-
jki (dwukrzywiznowe kszta¬towanie pow¬ok ze
sklejki lotniczej), wyspecjalizowa¬ si´ w produ-
kcji wlotów powietrza do silników samolotów
Anson oraz w produkcji odrzucanych zbiorni-
ków paliwowych dla samolotów myßliwsko-
bombowych Mosquito. Produkcja firmy przy-
nios¬a oszcz´dnoßç 200 t aluminium, surowca
tak cennego w przemyßle lotniczym. Kilkudzie-
si´ciu naszych fachowców pracowa¬o w wytwór-
niach pomocniczych przemys¬u lotniczego, m.
in. cz´ßci lotniczych i uzbrojenia. 

Praktyka wojenna dowiod¬a, Ωe d¬uΩszy po-
byt polskich inΩynierów lotniczych w Anglii i
Kanadzie nie by¬ bez znaczenia dla ogólnego wy-
si¬ku sprzymierzonych. Dodajmy: aktywnoßç
naszych inΩynierów i konstruktorów by¬aby nie-
moΩliwa, gdyby nie to, Ωe po wrzeßniowej kl´sce
ponad 90% kadry inΩynierów lotniczych trafi¬o
na Zachód. Oni teΩ zadecydowali, Ωe nasz u-
dzia¬ by¬ niebagatelny. Warto o tym pami´taç i
naleΩycie doceniaç. 

W artykule wykorzystano opracowanie mgr.
inΩ. Andrzeja Glassa Polski wk¬ad intelektualny
w wysi¬ek zbrojny sprzymierzonych podczas II
wojny ßwiatowej - w dziedzinie techniki lotni-
czej. 

Bogdan Brózda 
Przeglåd Techniczny nr. 17-18-19/00

SAMOCHODY
Sto lat temu po ßwiecie je≈dzi¬o nie wi´cej niΩ
kilkanaßcie tysi´cy "pojazdøw bez koni", w wi´-
kszoßci o nap´dzie parowym i elektrycznym.
Dziß jest ich juΩ ponad pø¬ miliarda, w przyt¬a-
czajåcej wi´kszoßci nap´dzanych silnikami spa-
linowymi - pisze Andrzej Kublik w pierwszym
odcinku naszej Encyklopedii o samochodach

NNaajjwwii´́kksszzyy  wwyynnaallaazzeekk  XXXX  ssttuulleecciiaa
Jeßli poprosiç ma¬e dziecko, aby narysowa¬o sa-
mochød, to na kartce kilkoma kreskami naszki-
cuje zapewne coß na kszta¬t pude¬ka ustawio-
nego na ko¬ach. Czasem jakåß dodatkowå kres-
kå zaznaczy, Ωe to coß si´ porusza. Taki rysunek
to w istocie schemat podstawowych za¬oΩe˜
konstrukcyjnych samochodu - pojazdu na ko-
¬ach, ktøry porusza si´ bez pomocy z zewnåtrz;
jak powszechnie møwi¬o si´ jeszcze nieco ponad
sto lat temu: "bez konia".

Jeden z pierwszych projektøw "prasamocho-
døw" znaleziono w archiwach Leonarda da Vin-
ci. Datowany na 1498 r. szkic przedstawia drew-
niany powøz, ktøry mia¬ poruszaç si´ si¬å spr´-
Ωyn zast´pujåcych konie. Sam da Vinci prawdo-

podobnie nie zbudowa¬ nigdy tego pojazdu; po-
wsta¬ ze szkicøw dopiero kilka lat temu i moΩna
go oglådaç w muzeum... w Szwajcarii. Z pewno-
ßciå jednak pojazd Leonarda nie by¬by wystar-
czajåco praktyczny (moΩna wyobraziç sobie
cz´ste przerwy w podrøΩy potrzebne do nakr´-
cania spr´Ωyny) i nie zagrozi¬by dominacji po-
wozøw ciågni´tych przez konie.

Nie tylko Leonardo da Vinci myßla¬ o budo-
wie pojazdu, ktøry møg¬by poruszaç si´ bez ko-
ni dzi´ki wykorzystaniu si¬ mechanicznych. W
po¬owie XVII w. pojazdy poruszane si¬å ludz-
kich mi´ßni zbudowali niezaleΩnie od siebie
Niemcy Hautsch (1645) i Farfler (1655).

NNaaddjjeeΩΩddΩΩaa  wwiieekk  ppaarryy
W 1698 r. Anglik Thomas Saverey zbudowa¬
pierwszå pomp´ parowå, jeszcze z zaworami
otwieranymi r´cznie. Doskonalszy silnik paro-
wy zbudowa¬ w 1712 r. kolejny Anglik, Thomas
Newcom, a jego pomys¬ udoskonali¬ w 1765 r.
James Watt - twørca maszyn parowych z pra-
wdziwego zdarzenia, z osobnym zbiornikiem
na par´, pozwalajåcym uniknåç nieustannego
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ium Brytyjskiego, najwi´kszej w tych czasach
pot´gi gospodarczej ßwiata. W drugiej po¬owie
XIX w. na kontynencie europejskim i w USA co-
raz ßmielej budowano coraz mniejsze pojazdy o
nap´dzie parowym przeznaczone do transpor-
tu kilku osøb. Nieskr´powani takimi przepisami
jak w Wielkiej Brytanii tamtejsi konstruktorzy
budowali teΩ pojazdy coraz szybsze. Na prze¬o-
mie XIX i XX w. najwi´kszym producentem po-
jazdøw parowych na ßwiecie (sprzedawa¬ ich
rocznie 1,5 tys. sztuk) by¬a francuska firma De
Dion-Bouton; jej najwi´kszym ßwiatowym kon-
kurentem by¬a zaß amerykaƒska firma braci Stan-
ley. W 1906 r. nap´dzany parå pojazd przekro-
czy¬ pr´dkoßç 200 km/godz., nieosiågalnå wte-
dy dla pojazdøw z silnikami spalinowymi.

EElleekkttrryyzzuujjååccee  ppoojjaazzddyy
W 1830 r., kiedy na paryskich drogach pojawi¬y
si´ pierwsze parowe omnibusy, Anglik Joseph
Henry skonstruowa¬ pierwszy silnik elektrycz-
ny. W 1834 r. John Davenport, mieszkajåcy w
USA szkocki kowal e migrant, zbudowa¬ pier-
wszy samochød o nap´dzie elektrycznym, z ma-
¬ym silnikiem czerpiåcym energi´ z akumula-
torøw. W 1847 r. zbudowano pierwszy dwumiej-
scowy samochød elektryczny, a w 1851 r. samo-
chød elektryczny, ktøry møg¬ poruszaç si´ z za-
wrotnå na tamte czasy szybkoßciå ponad 32
km/godz. Pod koniec XIX w. pojazdy o nap´dzie
elektrycznym cieszy¬y si´ szczegølnym uzna-
niem w Stanach Zjednoczonych, gdzie po wyna-
lezieniu przez Thomasa A. Edisona Ωarøwki e-
lektrycznoßç sta¬a si´ synonimem nowoczesno-
ßci. Ale elektrycznoßç cieszy¬a si´ uznaniem tak-
Ωe na Starym Kontynencie. W 1899 r. Belg Ca-
mille Jenatzy w poje≈dzie w¬asnej konstrukcji
"La Jamais Contente" (Zawsze Niezadowolona)
przekroczy¬ barier´ 100 km/godz. We Francji
prowadzono sieç stacji, w ktørych w¬aßciciele
samochodøw o nap´dzie elektrycznym mogli
szybko wymieniaç i ¬adowaç akumulatory. Fer-
dynand Porsche, twørca "garbusa", po raz pier-
wszy zwrøci¬ uwag´ w 1900 r. wystawionym w
ParyΩu, zbudowanym w warsztatach firmy Lo-
rner pojazdem z silnikami elektrycznymi zamon-
towanymi w piastach kø¬.

FFrraannccuusskkaa  iiddeeaa,,  nniieemmiieecckkiiee  wwyykkoonnaanniiee
Silniki parowe i elektryczne mia¬y kilka wad. Te
pierwsze by¬y ma¬o wydajne, duΩe, ci´Ωkie i wy-
maga¬y budowy w poje≈dzie specjalnego pale-
niska pod kot¬em. Ograniczeniem w rozwoju po-
jazdøw o nap´dzie elektrycznym by¬y (i så do
dziß) akumulatory: ci´Ωkie, ma¬o wydajne, wyma-
gajåce sta¬ego uzupe¬niania energii. Pojazd, ktø-
ry mia¬by konkurowaç z wozem konnym, wyma-
ga¬ innego nap´du: jak najbardziej wydajnego i
lekkiego, ¬atwiejszego w obs¬udze.

Najlepszym kandydatem okaza¬ si´ silnik
spalinowy z wewn´trznå komorå spalania - za-

ogrzewania i ch¬odzenia cylindra przy kaΩdym
ruchu t¬oka.

ChociaΩ Anglicy wiedli prym w konstruowa-
niu maszyn parowych, ich wynalazki i pomys¬y
do budowy pojazdøw spoΩytkowa¬ Francuz, Ni-
colas Joseph Cugnot. I jeßli powiemy, Ωe samo-
chød to "pojazd bez konia", za pierwszy samo-
chød ßwiata uznaç naleΩa¬oby w¬aßnie jego dzie-
¬o. By¬ to skonstruowany w 1769 r. trøjko¬owy
ciågnik do armat. Nap´dzany by¬ silnikiem pa-
rowym, a w¬aßciwie urzådzeniem przypomina-
jåcym silnik parowy. Wod´ w kotle pojazdu pod-
grzewa¬o si´, rozpalajåc pod nim ognisko - nie
by¬o paleniska umieszczonego na ciågniku. Pro-
dukcja pojazdøw parowych opø≈ni¬a si´ jednak,
gdyΩ kolejny prototyp Cugnota, juΩ z czterema
ko¬ami, w czasie prøb w 1770 r. uleg¬ wypadko-
wi. Prymitywny uk¬ad kierowniczy zablokowa¬
si´ i pojazd uderzy¬ w mur. W rezultacie fran-
cuskie w¬adze wycofa¬y si´ z pomys¬u zaopa-
trzenia armii w pojazd bez koni.

Wypadek pojazdu Cugnota zniech´ci¬ na pe-
wien czas Francuzøw do wykorzystywania silni-
køw parowych do nap´dzania pojazdøw. Prøby
takie podj´li natomiast Anglicy. W 1801 r. swøj
pojazd parowy przedstawi¬ Richard Thaverick.
Konstruktorzy szybko jednak zdali sobie spraw´
z ogranicze˜ pojazdøw o nap´dzie parowym.
By¬y one ci´Ωkie, powolne, ma¬o zwrotne, nie
nadawa¬y si´ do pokonywania jakichkolwiek
przeszkød na drodze, wymaga¬y cz´sto dwøch
osøb do obs¬ugi. Straszliwie niszczy¬y teΩ drogi.
Nic dziwnego, Ωe szybko zacz´to myßleç o budo-
wie specjalnych drøg dla tego typu nap´dza-
nych parå pojazdøw. W ten sposøb narodzi¬y
si´ koleje, a konstrukcj´ Thavericka uznaje si´
za prawzør nowoczesnych lokomotyw.

CCzzaass  cczzeerrwwoonneejj  ffllaaggii
Mimo rozwoju kolei nie rezygnowano do ko˜ca
z wykorzystania silnikøw parowych do budowy
innych pojazdøw. Na przyk¬ad omnibusøw, po-
jazdøw przeznaczonych do przewozu kilku o-
søb, w istocie - poprzednikøw autobusøw. Po
ParyΩu pierwsze omnibusy kursowa¬y juΩ oko¬o
1830 r. W Anglii sta¬y si´ tak silnym konkuren-
tem konnych dyliΩansøw, Ωe w 1865 r. wprowa-
dzono specjalnå ustaw´ pod nazwå "Red Flag
Act" ("Ustawa o czerwonej fladze"). Nakazywa-
¬a ona ograniczenie pr´dkoßci jazdy pojazdøw
bez koni w mießcie do ok. 6 km/godz. i do ok.
12 km/godz. poza miastem. By¬y to duΩo mniej-
sze pr´dkoßci niΩ w wypadku powozøw ciågni´-
tych przez konie. Ponadto w odleg¬oßci 55 m
przed pojazdem bez konia musia¬ ißç cz¬owiek
niosåcy czerwonå flag´. Ustawa ta (zniesiona
dopiero w 1896 r.) skutecznie zniech´ca¬a do
budowy pojazdu obywajåcego si´ bez koni. Nic
dziwnego, Ωe prototypy samochodøw konstruo-
wano przede wszystkim poza granicami Imper-



miast, jak w aucie parowym, spalaç paliwo po-
za silnikiem, spala¬o si´ je w silniku.

W 1820 r. w Anglii skonstruowano silnik, w
ktørym doprowadzano do eksplozji mieszaniny
wodoru i tlenu. Potem komora spalania takiego
silnika by¬a sch¬adzana, wytwarza¬a si´ w niej
prøΩnia zasysajåca powietrze. Silnik by¬ trudny
w obs¬udze, ale jego zasady dzia¬ania przypomi-
na¬y juΩ w zarysie zasady dzia¬ania silnika
spalinowego.

W 1860 r. belgijski inΩynier Etienne Lenoir
zaczå¬ sprzedawaç w¬asnej konstrukcji silnik
spalinowy nap´dzany gazem ßwietlnym. By¬ to
po prostu zmodyfikowany silnik parowy, dzia¬a-
jåcy na zasadzie dwusuwowej (w jednym ruchu
t¬oka gaz by¬ wciågany z zewnåtrz i spalany, a w
drugim ruchu - wypychano spaliny). Silnik ten
by¬ ma¬o wydajny, ale szybko zdoby¬ sobie pop-
ularnoßç jako nap´d do pomp wodnych i ma-
szyn drukarskich.

Byç moΩe na jednej z takich maszyn w 1862
r. wydrukowana zosta¬a praca francuskiego in-
Ωyniera Alphonse'a Beau de Rochas, w ktørej po
raz pierwszy opisane zosta¬y zasady dzia¬ania
idealnego silnika z wewn´trznå komorå spala-
nia. W istocie by¬ to teoretyczny opis silnika
czterosuwowego - najcz´ßciej stosowanego dziß
nap´du do samochodøw. Trzeba by¬o jednak
ponad dekady, by idee Beau de Rochasa zosta¬y
zrealizowane. W 1874 r. niemiecki konstruktor
Siegfried Marcus jako pierwszy zbudowaç mia¬
silnik czterosuwowy. Cz´ßciej jednak jako twør-
c´ silnika czterosuwowego wymienia si´ innego
inΩyniera z Niemiec, Nicolausa Otto, ktøry takie-
go typu silnik zbudowa¬ w 1876 r., a ponadto o-
patentowa¬ ten wynalazek. W Niemczech do
dziß silnik czterosuwowy nazywa si´ silnikiem
Otta. Pierwsze silniki jego konstrukcji by¬y du-
Ωe, ci´Ωkie i ma¬o wydajne. Mia¬y t´ jeszcze wa-
d´, Ωe obraca¬y si´ z pr´dkoßciå zaledwie 200-
300 obrotøw na minut´, stanowczo za wolno
jak na potrzeby nap´du dla pojazdøw.

Pierwszy nieduΩy i szybkoobrotowy silnik
spalinowy skonstruowali dopiero w 1885 r. da-
wni wspø¬pracownicy Otta, Gottlieb Daimler i
Karl Maybach. Wymyßlili oni teΩ ga≈nik, czyli
urzådzenie, ktøre mog¬o dostarczaç do komør
spalania silnika paliwo w odpowiednich iloßci-
ach.

W 1897 r. w fabryce w Augsburgu (dzisiejszy
koncern MAN, specjalizujåcy si´ m.in. w ci´Ωa-
røwkach i autobusach) niemiecki inΩynier Ru-
dolph Diesel zbudowa¬ pierwszy silnik wed¬ug
pomys¬u, ktøry opatentowa¬ cztery lata wcze-
ßniej. Silnik ten Diesel konstruowa¬ nie z myßlå
o zarobku, lecz by zmniejszyç wysi¬ek robotni-
køw. W urzådzeniu jego konstrukcji paliwo nie
jest zapalane iskrå, lecz - wtryßni´te do cylindra
z rozgrzanym powietrzem - ulega samozap¬o-

nowi.
Mi´dzy 1922 a 1924 r. pierwsze ci´Ωarøwki

nap´dzane silnikiem Diesla przedstawi¬y i za-
cz´¬y produkowaç firmy Benza i Daimler-Moto-
ren-Gesellschaft. W 1927 r. w firmie niemiec-
kiego inΩyniera Roberta Boscha skonstruowano
pierwszå nieduΩå pomp´ wtryskowå do silni-
køw Diesla, co pozwoli¬o na ich montaΩ takΩe w
samochodach osobowych. JuΩ w nast´pnym ro-
ku nap´dzane takim silnikiem prototypowe
auto Peugeot L'Hirondelle (Jaskø¬ka) przejecha¬o
blisko 3 tys. km na trasie z Francji do Niemiec i
z powrotem. W 1936 r. Mercedes zaczå¬ sprze-
daΩ modelu 260 D, pierwszego na ßwiecie seryj-
nie produkowanego auta z silnikiem Diesla.

W tym czasie ma¬o kto na ßwiecie produko-
wa¬ jeszcze pojazdy nap´dzane silnikami paro-
wymi, ma¬o kto zajmowa¬ si´ teΩ doskonale-
niem pojazdøw o nap´dzie elektrycznym. Nato-
miast pojazd z silnikiem spalinowym zamiast
koni coraz szybciej zmienia¬ juΩ styl Ωycia ludzi
na ca¬ym ßwiecie, zmienia¬ ca¬y ßwiat, ktøry trze-
ba by¬o pokryç sieciå specjalnych drøg, przeci-
najåcych teΩ miasta, wznoszone w zgodzie z
nowymi koncepcjami urbanistycznymi.

Andrzej Kublik 
Gazeta Wyborcza 01-12-12 

WIEÍCI z KRAJU
◆ W lutym br. na SLD chcia¬o g¬osowaç 47% pyta-
nych, w marcu juΩ tylko 35%. Na pozostajåcå w soju-
szu z SLD Uni´ Pracy g¬osowa¬oby 2% pytanych, na
PSL 9%. Poparcie dla ludowcøw wzros¬o o 1% w porø-
wnaniu z lutym. Na PiS swoje g¬osy odda¬oby 11% wy-
borcøw, w lutym na to ugrupowanie chcia¬o g¬osowaç
9% pytanych. Z kolei poparcie dla Samoobrony wynio-
s¬o w marcu 11% (o 1% mniej), dla PO 10% (1% wi´-
cej), dla LPR 10% (3% wi´cej).

CBOS bada¬o teΩ opinie o rzådzie. Pierwszy raz od
jego powstania negatywne oceny pracy rzådu przewa-
Ωy¬y nad pozytywnymi. 39% ankietowanych (o 4%)
negatywnie ocenia wyniki dzia¬alnoßci rzådu, a 31% (o
6% mniej niΩ w lutym) - pozytywnie.

Liczba badanych deklarujåcych si´ jako zwolenni-
cy rzådu spad¬a z 36% w lutym do 30% w marcu, nie-
mal zrøwnujåc si´ z liczbå przeciwnikøw, ktørych na
poczåtku marca by¬o 28%. Najbardziej wzros¬a liczba
osøb, ktøre deklarujå oboj´tnoßç wobec rzådu - na po-
czåtku marca br. by¬o ich 36% 

Ciågle jednak odsetek osøb zadowolonych z tego,
Ωe premierem jest Leszek Miller (39%) przewaΩa nad
liczbå niezadowolonych (36%). ChociaΩ proporcje te
zmieniajå si´ na niekorzyßç Millera.

Natomiast sondaΩ PBS wykaza¬, Ωe poparcie dla
SLD nie zmieni¬o si´ w stosunku do ubieg¬ego miesiå-
ca.

Marcowy wynik sondaΩu OBOP wykaza¬, Ωe naj-
wi´kszym poparciem cieszy si´ koalicja SLD-UP, na
ktørå g¬osowa¬oby 37% pytanych; PO popar¬oby 14%;
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PiS - 12%; Samoobron´ - 10%, a LPR i PSL po 9%.
W porøwnaniu z lutym w marcu o 10% spad¬o po-

parcie dla SLD-UP - wynika z sondaΩu Demoskopu.
Nieco pogorszy¬y si´ notowania PO; zaß wyΩsze niΩ w
lutym notowania uzyska¬y PiS, Samoobrona, LPR i
UW. Pozycja PSL - bez zmian. 

W lutowym sondaΩu Demoskopu poparcie dla koa-
licji SLD-UP deklarowa¬o 41% badanych, w marcu -
31% Spad¬o teΩ o jeden punkt procentowy poparcie dla
PO - z 10 do 9% 

WyΩsze w porøwnaniu z lutym notowania w marcu
uzyska¬o PiS - z 6 do 9%; Samoobrona - z 5 do 8%;
LPR - z 5 do 7% oraz Unia Wolnoßci - z 3 do 5%. Bez
zmian - 6% poparcia - pozosta¬y notowania PSL. Ak-
cja Wyborcza Solidarnoßç Prawicy otrzyma¬a 4% popar-
cia (w lutym - 3%), Krajowa Partia Emerytøw i Renci-
støw - 1% (w lutym - 2%). Inne ugrupowania nie zo-
sta¬y uwzgl´dnione w sondaΩu. 

Demoskop przeprowadzi¬ badanie w dniach 8-11
marca, na ogølnopolskiej prøbie 942 doros¬y
◆ W 2001 roku do Polski nap¬yn´¬o $US7-7,5 mld
bezpoßrednich inwestycji zagranicznych — wynika ze
wst´pnych szacunkøw Pa˜stwowej Agencji Inwestycji
Zagranicznych, przytoczonych przez "Rzeczpospolitå".
To oko¬o 30% mniej, niΩ w rekordowym 2000 roku.
"Rz" cytuje røwnieΩ prognoz´ Economist Inteligence
Unit, z ktørej wynika, Ωe w tym roku nap¬yw kapita¬u
do Polski b´dzie jeszcze mniejszy i wyniesie 6,5 mld
USD. Zdaniem EIU, dopiero od przysz¬ego roku dyna-
mika przyrostu inwestycji b´dzie stopniowo wzrastaç,
by w 2005 roku osiågnåç 8 mld dolarøw.
◆ PrestiΩowe Íwiatowe Forum Ekonomiczne og¬osi-
¬o ranking konkurencyjnoßci dla 75 krajøw ßwiata. Naj-
bardziej konkurencyjna jest gospodarka Finlandii z oce-
nå 6.03 (w skali 7-1). Polska spad¬a z 34 miejsca (w u-
bieg¬ym roku) na 41 z notå 4.3.

TakΩe inne oceny nie wypad¬y dla Polski pomyßl-
nie — wi´kszoßç poniΩej ßredniej. Najbardziej pozyty-
wnie w rejonie Europy Wschodniej zosta¬a oceniona
gospodarka Estonii — 8 miejsce w rankingu. TakΩe

gospodarki Czech, W´gier i S¬owacji wyprzedzajå pol-
skå.

Bardzo surowo oceniono podatnoßç w Polsce na
korupcj´ — 45 miejsce na 75 ocenionych krajøw. 
◆ Ubodzy krewni. Po ewentualnym akcesie do Unii
Europejskiej Polska b´dzie, wg Eurostat, jednym z
najbiedniejszych krajøw w UE, obok Òotwy i Litwy.
Obecnie poziom rozwoju Polski wynosi 39% ßredniej
krajøw "15" po uwzgl´dnieniu si¬y nabywczej z¬otego.
Ta sytuacja utrzymuje si´ od roku 1999, poniewaΩ
wzrost PKB w Polsce oraz UE jest porøwnywalny. I
niestety narazie nic nie wskazuje na to, aby te proporc-
je si´ zmieni¬y.
◆ 55% ankietowanych w marcu przez CBOS opowie-
dzia¬o si´ za przyståpieniem Polski do UE. O 4% wzro-
s¬a od lutego liczba przeciwnikøw integracji (29%), a o
5% (do 16%) zmala¬a liczba niezdecydowanych. 

Udzia¬ w referendum akcesyjnym deklaruje 66%
ankietowanych (51% zdecydowanie tak, 15% raczej
tak). Niech´ç do udzia¬u w referendum wyraΩa 20%
pytanych (13% zdecydowanie nie, 7% raczej nie).
◆ Ponad po¬owa (51%) Polakøw majåcych zatrud-
nienie liczy si´ z utratå pracy - wynika z marcowego
sondaΩu CBOS. W marcu 97% Polakøw oceni¬o sytu-
acj´ na rynku pracy jako z¬å. Wed¬ug Centrum, kryty-
czna ocena sytuacji jest powszechna we wszystkich
grupach spo¬ecznych i na ogø¬ nie ma zwiåzku z po¬o-
Ωeniem spo¬ecznym i zawodowym respondentøw.
◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych w lutym
br. wzros¬y o 0,1% w stosunku do stycznia, a w porø-
wnaniu z lutym 2001 roku wzros¬y o 3,5% 
◆ Optymizm towarem deficytowym. AΩ o 11 punk-
tøw obniΩy¬ si´ w marcu wska≈nik optymizmu kon-
sumentøw (WOK). Ten pesymizm, najwi´kszy od gru-
dnia 1992 roku, pojawi¬ si´ mimo braku obaw infla-
cyjnych oraz stabilnej oceny w¬asnej sytuacji finanso-
wej konsumentøw, to przede wszystkim skutek ogrom-
nego pogorszenia oceny klimatu gospodarczego.
◆ W marcu br. najwi´kszym zaufaniem spo¬ecznym
cieszyli si´ prezydent A. Kwaßniewski 79% (luty
82%), lider PiS L. Kaczy˜ski 55% (56) oraz premier L.
Miller 53% (53) - wynika z sondaΩu CBOS.
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