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Uczelnie od dawna czekajå na nowå ustaw´
o szkolnictwie wyΩszym. Czy tym razem si´ uda?
JERZY WO˛NICKI: Przygotowany projekt zast´-
puje trzy aktualnie obowiåzujåce ustawy, liczå-
ce w sumie prawie 360 artyku¬øw. Prawo o
szkolnictwie wyΩszym, w zamyßle autorøw, ma
wprowadziç ¬ad systemowy w tym obszarze,
usuwajåc elementy dyskryminujåce zarøwno
sektor publiczny, jak i niepubliczny. Minister
edukacji ma mieç wi´ksze moΩliwoßci usuwa-
nia patologii w systemie. Zwi´kszy si´ jego rola
regulacyjna i nadzorcza. Jednoczeßnie wzroßnie
rola statutøw uczelni jako ≈rød¬a prawa. Projekt
uwzgl´dnia mi´dzynarodowe aspekty dzia¬ania
uczelni, wprowadza polskie uczelnie do wspøl-
nej europejskiej przestrzeni szkolnictwa
wyΩszego.

Czy projekt ma szanse zostaç zaakceptowa-
ny przez ca¬e ßrodowisko pracownikøw szkø¬
wyΩszych?

˛aden projekt nie b´dzie zaakceptowany w
ca¬ym ßrodowisku. Prezentujåc w maju wst´pny
projekt zwrøcilißmy si´ do wielu instytucji i or-
ganizacji reprezentatywnych dla ßrodowiska
akademickiego o przedstawienie opinii oraz
propozycji poprawek i tak si´ sta¬o. Projekt ten
by¬ prawie wsz´dzie odbierany z uwagami, ale
zosta¬ oceniony jako wnoszåcy post´p w rozwøj
szkolnictwa wyΩszego. Warto podkreßliç, Ωe w
12-osobowym zespole powo¬anym przez prezy-
denta pracowali m.in. trzej przedstawiciele mi-
nistra edukacji, czyli wiceminister Tadeusz
Szulc, przewodniczåcy Rady G¬øwnej Szkolni-
ctwa WyΩszego prof. Jerzy B¬aΩejowski oraz
przewodniczåcy Pa˜stwowej Komisji Akredyta-
cyjnej prof. Andrzej Jamio¬kowski. W sk¬ad ze-
spo¬u wchodzili røwnieΩ wiceprzewodniczåcy
Konferencji Rektorøw Akademickich Szkø¬ Pol-
skich prof. Piotr W´gle˜ski, prezes Stowarzysze-
nia Rektorøw i Za¬oΩycieli Uczelni Niepa˜stwo-
wych Miros¬aw Zdanowski oraz przewodniczå-
cy Parlamentu Studentøw RP Przemys¬aw Ko-
walski. Projekt ustawy zosta¬ przyj´ty przez ca¬y
zespø¬ w drodze konsensusu. Teraz o losach
ustawy zdecyduje prezydent.

W ostatnich miesiåcach najwi´cej kontro-
wersji wzbudza¬y inicjatywy w¬adz poszczegøl-
nych uczelni, ograniczajåce nauczycielom aka-
demickim moΩliwoßç pracy na wielu etatach.
Zaj´lißcie w tej sprawie jednoznaczne stano-
wisko.

Mielißmy do czynienia z przypadkami zu-
pe¬nie patologicznymi, jak prowadzenie dzia-
¬alnoßci konkurencyjnej wobec w¬asnej uczelni

i bezprawne wykorzystywanie jej w¬asnoßci in-
telektualnej. Ponadto waΩne jest zagwaranto-
wanie moΩliwoßci wymiany kadry akademickiej
mi´dzy uczelniami. Dlatego pozostawiamy mo-
Ωliwoßç udzielania zgody przez rektora na do-
datkowe zatrudnienie, na warunkach okreßlo-
nych przez senat uczelni. Dodalißmy teΩ zapis,
Ωe ten sam nauczyciel akademicki moΩe byç
zaliczony do minimum kadrowego [wykazu
pracownikøw naukowych niezb´dnego do uzy-
skania uprawnie˜ - red.] np. w jednej uczelni na
studiach magisterskich, a w drugiej - na licenc-
jackich. To jasny sygna¬ dla senatøw uczelni, Ωe
praca na dwøch etatach moΩe byç akceptowa-
na, ale nie na trzech czy czterech.

Nie obawia si´ pan, Ωe to rozwiåzanie zagro-
zi s¬abszym uczelniom, g¬øwnie niepublicz-
nym, ale i niedawno powsta¬ym publicznym
wyΩszym szko¬om zawodowym?

Trzeba raczej zapytaç, ile dobrych szkø¬ na
tym zyska. Nasz projekt pozostawia moΩliwoßci
realnego stosowania zasady dwuetatowoßci.

Czy prawo o szkolnictwie wyΩszym wprowa-
dzi zasadnicze zmiany w kwestii odp¬atnoßci za
studia?

W projekcie przewidujemy, Ωe z pieni´dzy
publicznych b´då mog¬y byç finansowane wy-
¬åcznie studia stacjonarne. Natomiast w obsza-
rze studiøw niestacjonarnych [dotychczasowe
zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne - red.]
b´dzie obowiåzywaç zasada røwnej konkuren-
cji mi´dzy uczelniami publicznymi i niepubli-
cznymi.

Uczelnie niepubliczne b´då mog¬y røwnieΩ
otrzymaç pieniådze na studia stacjonarne. Jak
pan ocenia szanse, Ωe znajdå si´ fundusze na
ten cel w budΩecie pa˜stwa?

Wysokoßç tej kwoty b´dzie zaleΩa¬a od mo-
Ωliwoßci budΩetowych pa˜stwa. Postanowili-
ßmy, Ωe minister b´dzie wydziela¬ pewien limit
ßrodkøw budΩetowych z przeznaczeniem na
refundacj´ cz´ßci lub ca¬oßci czesnego na studi-
ach stacjonarnych w uczelniach niepublicz-
nych. To rozwiåzanie b´dzie stosowane wobec
studentøw i uczelni, ktøre spe¬niå okreßlone
kryteria, w domyßle - przede wszystkim dobrych
studentøw, dobrych uczelni. To rozwiåzanie
bardziej sprawiedliwe wobec m¬odzieΩy aka-
demickiej, ktørej nie powinnißmy dzieliç, w
zaleΩnoßci od tego, czy studiuje w uczelni pub-
licznej, czy niepublicznej.

Rozmawia¬a Anna Paciorek
Rzeczpospolita nr 258/03

DOBRE UCZEL NIE ZYSKAJÅ
Rozmowa z profesorem Jerzym Wo≈nickim, przewodniczåcym zespo¬u ekspertów, który

przygotowa¬ projekt ustawy o szkolnictwie wyΩszym
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Nied¬ugo up¬ynå dwa lata od chwili, kiedy w
Centrum Bada˜ Wysokocißnieniowych PAN Uni-
press, kierowanym przez prof. Sylwestra Poro-
wskiego, zaßwieci¬ pierwszy w Polsce niebieski
laser. Eksperci powo¬ani przez Komitet Bada˜
Naukowych twierdzå jednak, Ωe urzådzenie zbu-
dowane w centrum nie jest laserem, o jaki cho-
dzi¬o, a moΩe nawet nie jest nim w ogóle. Ta opi-
nia stawia pod znakiem zapytania przysz¬oßç
rzådowego programu niebieskiej optoelektroni-
ki i zwiåzane z nim dalekosi´Ωne cele gospodar-
cze. 

Zademonstrowanie niebieskiego lasera by¬o,
jak oceniano, prze¬omowym krokiem w realiza-
cji projektu, dzi´ki ktøremu ma powstaç w Pol-
sce (kosztem 28 mln z¬) zupe¬nie nowa ga¬å≈
przemys¬u. By¬o teΩ warunkiem kontynuacji
tego przedsi´wzi´cia. Wartoßç przysz¬ego rynku
niebieskiej optoelektroniki szacuje si´ na ok.
100 mld USD. Powodzenie programu pozwoli-
¬oby polskim przedsi´biorstwom, jak si´ zak¬a-
da, uzyskaç w nim 2% udzia¬. Wielkie nadzieje
zwiåzane z niebieskå optoelektronikå mogå jed-
nak zostaç przekreßlone: Ωaden z uczestnikøw
programu (så to oprøcz Unipressu takΩe Insty-
tut Technologii Materia¬øw Elektronowych oraz
zielonogørskie przedsi´biorstwo Lumel) nie
otrzyma¬ jeszcze ani z¬otøwki z przyznanych na
2003 r. 2,5 mln z¬ dotacji. Finansowanie zosta¬o
wstrzymane w nast´pstwie wspomnianej nega-
tywnej opinii specjalistøw z "sekcji interdyscy-
plinarnej", powo¬anej przez Komitet Bada˜ Na-
ukowych do oceny post´pøw prac badawczych
i wdroΩeniowych przewidzianych w programie. 

Eksperci z szeßcioosobowej sekcji twierdzå,
Ωe polski niebieski laser jest niepe¬nowartoß-
ciowy i nie rokuje nadziei na komercyjne wdro-
Ωenie. Rzecz w tym, Ωe jest to urzådzenie pracu-
jåce tylko impulsowo, podczas gdy lasery pø¬-
przewodnikowe, bo o takie chodzi, så urzådze-
niami "fali ciåg¬ej". 

- Mielißmy zbudowaç laser do ko˜ca 2001r. i
dotrzymalißmy terminu. Potwierdzajå to doku-
menty. Nie ma Ωadnych wåtpliwoßci, Ωe chodzi
o akcj´ laserowå. Jest to jasne dla kaΩdego, kto
by¬ u nas i przyjrza¬ si´ wskazaniom przyrzå-
døw. Ale cz¬onkowie sekcji obchodzå Unipress z
daleka - podkreßla prof. Porowski. Dodaje jed-
nak: - Na ustabilizowanie cyklu pracy ciåg¬ej
potrzebujemy jeszcze paru miesi´cy, bo mamy
troch´ k¬opotøw z odprowadzaniem ciep¬a. Ale
pozosta¬e parametry så juΩ prawid¬owe. 

- W programie mowa jest rzeczywißcie tylko
o "laserze", a nie o pracy ciåg¬ej - przyznaje je-

den z cz¬onkøw sekcji. - Nikomu po prostu nie
przysz¬o do g¬owy, Ωe powstanie laser, ktøry mo-
Ωe pracowaç tylko impulsowo. 

PPoott´́ggaa  kkrryysszzttaa¬¬uu
W wyßcigu o niebieski laser, jak zresztå w ca¬ej
niebieskiej optoelektronice, jeszcze nie tak da-
wno liczyli si´ tylko Japo˜czycy. Na jego zwyci´-
zc´ typowano Shuji Nakamur´, s¬awnego twør-
c´ niebieskiej diody. Ale rzecz rozbija¬a si´ o
male˜ki kryszta¬ azotku galu, a w¬aßciwie sk¬a-
dajåcå si´ z kilkudziesi´ciu warstw krystalicznå
"kanapk´", ktøra stanowi serce niebieskiego la-
sera. O jej jakoßci decyduje pierwsza z owych
warstw, pod¬oΩe, ktørego wady (dyslokacje) po-
wielane så w warstwach nast´pnych. Nakamura
hodowa¬ swoje kryszta¬y na "obcym", szafiro-
wym, pod¬oΩu. Ale to, co sprawdzi¬o si´ w przy-
padku diody, zawiod¬o w przypadku lasera, licz-
ba dyslokacji okaza¬a si´ zbyt duΩa. Mimo zas-
tosowania røΩnych technicznych sztuczek ja-
koßç laserøw nie odpowiada¬a i nie odpowiada
oczekiwaniom. Sta¬o si´ jasne, Ωe kluczem do
niebieskiej optoelektroniki så praktycznie "bez-
defektowe" monokryszta¬y powstajåce na po-
d¬oΩu z azotku galu. Jak dotåd jedynym miej-
scem na ßwiecie, w ktørym uda¬o si´ je uzyskaç,
så laboratoria Unipressu. 

Powsta¬a w ten sposøb wyjåtkowa szansa
nie tylko dla naukowcøw, lecz przede wszyst-
kim dla gospodarki. Kryszta¬ moΩna po prostu
sprzedaç za 2 - 3 tys. dolarøw (na razie tego si´
nie robi). Ale moΩna takΩe zbudowaç z niego 60
- 100 laserøw po ponad 1 tys. dolarøw za sztuk´,
a potem np. zainstalowaç je w rzutnikach lase-
rowych, ktørych wartoßç wyniesie juΩ 50 mln
dolarøw. Nie ma innej dziedziny, w ktørej pol-
skie przedsi´biorstwa mog¬yby liczyç na podo-
bnie spektakularne korzyßci wynikajåce z prze-
wagi technologicznej. W dodatku jest to dziedz-
ina o ogromnych perspektywach. Niebieskie la-
sery umoΩliwiajå np. "upakowanie" czterokrot-
nie wi´kszej iloßci informacji na noßnikach pa-
mi´ci, a zatem ich miniaturyzacj´. Mogå pos¬u-
Ωyç do uzyskiwania obrazøw o jakoßci wyΩszej
niΩ najlepsze obrazy telewizyjne, takΩe w pe¬-
nym ßwietle dnia. Niezwykle obiecujåce så per-
spektywy wykorzystania ich w urzådzeniach
medycznych i wojskowych. 

Do niedawna wydawa¬o si´, Ωe dzi´ki ßrod-
kom z budΩetu - jest to jedyny tak powaΩny pro-
gram pa˜stwowy majåcy za cel wprowadzenie
high-tech do praktyki gospodarczej - szansa zo-
stanie wykorzystana. Nied¬ugo po laserze o mo-
cy 5 miliwatøw (o ktøry trwa dzisiejszy spør) w

Czarne chmury nad niebieskim laserem
Przysz¬oßç jedynego rzådowego programu z dziedziny najnowoczeßniejszej techniki jest

niepewna, podobnie jak zwiåzane z nim gospodarcze zamierzenia
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w tej bardzo konkurencyjnej dziedzinie najlep-
sze w Europie. 

Zarøwno Dietl, jak i Godlewski så cz¬onkami
powo¬anej przez prezesa PAN Rady Naukowej
programu. Rada jednoznacznie opowiada si´ za
kontynuacjå jego finansowania. Opinie obu
gremiøw, rady i sekcji, så zatem diametralnie
røΩne. Trudno to zrozumieç, bo chodzi o dzie-
dzin´ båd≈ co båd≈ ßcis¬å. Nie sposøb jednak
nie zauwaΩyç, Ωe sekcj´ tworzå optoelektronicy,
czyli inΩynierowie, a rad´ g¬øwnie fizycy. Ci
pierwsi skarΩå si´ na naciski - zarøwno insty-
tucjonalne, jak i towarzyskie, ci drudzy podej-
rzewajå, Ωe przeciwnikami programu kieruje
profesjonalna zawißç. 

- Jest w nim zapis dotyczåcy budowy lasera i
chodzi tu o laser fali ciåg¬ej. Nie moΩe byç innej
interpretacji. To zadanie nie zosta¬o wykonane.
Nie moΩemy sobie pozwoliç na rekomendowa-
nie programu, ktøry nie jest realizowany zgod-
nie z zapisami, zw¬aszcza przy obecnej biedzie
polskiej nauki - podkreßla prof. Jan W´glarz,
przewodniczåcy zespo¬u T-11 KBN, zajmujå-
cego si´ m. in. elektronikå, w ktørego ramach
dzia¬a sekcja interdyscyplinarna - naprawd´ nie
chcielibyßmy byç tymi, ktørzy rzucajå k¬ody
pod nogi polskim naukowcom. Ale teraz znale-
lißmy si´ pod ßcianå. Rozbudzanie tak wielkich
nadziei by¬o dosyç niepowaΩne. 

Pod ßcianå znale≈li si´ jednak przede wszys-
tkim naukowcy z Unipressu i wszyscy ci, ktørzy
z polskim niebieskim laserem wiåzali plany roz-
woju swoich firm. 

- Wytrzymamy moΩe jeszcze jakieß cztery
tygodnie - ocenia prof. Porowski. 

Poczåtkowo w wyßcigu o niebieski laser li-
czyli si´ tylko Japo˜czycy. W 1996 r., w laborato-
rium firmy Nichija, Shuji Nakamura po raz pier-
wszy uzyska¬ "akcj´ laserowå", wykorzystujåc
kryszta¬ azotku galu wyhodowany na pod¬oΩu z
rubinu. Jego laser z powodu zbyt duΩej liczby
defektøw zastosowanej struktury laserowej nie
spe¬ni¬ jednak oczekiwa˜ uczonych i przemy-
s¬u. W 1998 r. pod obrady RM trafi¬ projekt pro-
gramu rozwoju niebieskiej elektroniki w Polsce,
ktørego celem jest m.in. zbudowanie niebies-
kiego lasera z wykorzystaniem monokryszta¬u
azotku galu. Jedynå placøwkå badawczå na
ßwiecie, gdzie takie "bezdefektowe" kryszta¬y
uda¬o si´ uzyskaç, jest Centrum Bada˜ Wysoko-
cißnieniowych PAN w Warszawie. W pierwszej
fazie (lata 2000 - 2002) na finansowanie progra-
mu przyznano 12 mln z¬. Po zademonstrowaniu
w grudniu 2001 r. przez Unipress niebieskiego
lasera program przekszta¬cono w wieloletni, a
na jego kontynuacj´ w latach 2003 - 2004 przyz-
nano 16,5 mln z¬.

GRZEGORZ ÒYÍ
Rzeczpospolita nr 261/03

Unipressie powsta¬o urzådzenie o mocy 50 mW,
a niedawno zademonstrowano laser osiågajåcy
w pracy impulsowej 2,4 W. Jest to obecnie reko-
rd ßwiata w tej dziedzinie. 

Jednoczeßnie podj´to przygotowania do ko-
mercjalizacji tych osiågni´ç. Produkcjå i sprze-
daΩå laserøw ma zajmowaç si´ spø¬ka Top GaN,
do ktørej - zgodnie z za¬oΩeniami programu -
weszli oprøcz Unipressu prywatni przedsi´bior-
cy. Kilkanaßcie laserøw juΩ sprzedano. 

Cz¬onkowie sekcji interdyscyplinarnej przy-
znajå, Ωe osiågni´te wyniki naukowe så intere-
sujåce, ale nie wierzå w ich gospodarcze znacze-
nie. Zdaniem prof. Anny Piotrowskiej z Instytu-
tu Technologii Elektronowej, w ostatnich la-
tach, dzi´ki porozumieniu si´ dotychczasowych
konkurentøw i osiågni´tym przez nich post´-
pom, na lasery z Unipressu na ßwiatowym ryn-
ku nie ma po prostu miejsca. JuΩ dziß moΩna
kupiç laser 30 mW o cyklu pracy ciåg¬ej, a ostat-
nio pojawi¬y si´ oferty sprzedaΩy urzådze˜ o
mocy 200 mW. Tak wi´c nawet jeßli polskie lase-
ry pracy ciåg¬ej pojawiå si´ w ko˜cu na rynku i
okaΩå si´ lepsze, to przy swojej wysokiej cenie
mogå liczyç tylko na nielicznych nabywcøw, po-
trzebujåcych ich do celøw badawczych. 

- Podejrzewam, Ωe jako pierwsi lasery z Uni-
pressu kupili po prostu konkurenci - uwaΩa in-
ny z ekspertøw z sekcji. 

MMii´́ddzzyy  sseekkccjjåå  aa  rraaddåå
Wed¬ug zwolennikøw programu takie opinie
wynikajå z nadmiernego zaufania do reklamy -
bo røwnieΩ high-tech bywa natarczywie rekla-
mowana - a zarazem z braku wiary w moΩliwoß-
ci polskiej nauki. 

- Ofert sprzedaΩy niebieskich laserøw jest
ciågle niewiele, a ich ceny wcale nie spadajå.
Oznacza to, Ωe konkurenci nadal nie pokonali
zasadniczych trudnoßci technicznych. Byç mo-
Ωe w urzådzeniach masowych, jak DVD, wyko-
rzystywane b´då lasery gorsze i ta˜sze. Ale røw-
nieΩ droΩsze i lepsze, jakie powstajå w Polsce,
znajdå swoje miejsce na rynku, b´då stosowane
w specjalistycznych rozwiåzaniach - podkreßla
prof. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN. I
dodaje: - W projektach naukowych zawsze coß
si´ udaje lepiej, coß gorzej. Ustawienie sprawy
lasera jako niewykonanego zadania dowodzi, Ωe
dostrzeΩono w tym dogodny powød do zablo-
kowania ca¬ego programu. To najgorszy mo-
ment na jego zamkni´cie, gdy så juΩ wyniki. Czy
polski podatnik ma finansowaç tylko kopalnie? 

- Lepiej by by¬o, gdyby krytycy programu
przyczynili si´ do rozwiåzania problemøw z od-
prowadzaniem ciep¬a i pomogli w szybszym
zbudowaniu lasera fali ciåg¬ej - zauwaΩa uszczy-
pliwie prof. Tomasz Dietl, røwnieΩ fizyk z IF
PAN. - Osiågni´cia prof. Porowskiego så dobrze
znane na ßwiecie, a laboratorium Unipressu jest



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Grudzień 2003 r. 

Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności Organizacji Terenowych.  Okręg 
stołeczny KPK wspólnie z Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich postanowił prowadzić i publikować Kalendarz 
Spotkań i Imprez w formie drukowanej i na Internet pod adresem www.kpk-ottawa.org/sip/kalendarz.  Powinien on 

pomóc w planowaniu aktywności i zapobiec konfliktom dat.  Kalendarz internetowy będzie uaktualniony w przeciągu 24 godzin po 
zgłoszeniu nowej imprezy, a w formie drukowanej każdego miesiąca.  Dla uniknięcia nieporozumień, kalendarz drukowany zawiera 
TYLKO imprezy zgłoszone przez organizatorów do 19-go każdego miesiąca na powyższej stronie internetowej, lub telefonicznie do: 

Halina Celińska   tel. 565-0170     Lidia Zielińska   tel. 721-8238    Zbigniew Pierścianowski   tel. 739-3629 
REGULARNE SPOTKANIA 

Dzień tygodnia Organizacja Kontakt Telefon 
Poniedziałek Chór im. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
Poniedziałek i Środa Sekcja Tenisa Stołowego   -  gry G. Wiśniewski 596-9753 
Poniedziałek Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951 
Wtorek ZHP Szczep „Jutrzenka” - 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) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu A. Wilk 723-2415 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców) 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 2003-2004 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

29 list-3 grud Rekolekcje adwentowe– Ojciec Henryk Kamiński, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 2 grudnia  „Polskie Państwo Podziemne widziane oczami  

10-letniego chłopca” – J. Rudowicz 
 Koło SPK Nr 8  J.A. Dobrowolski 733-5161 

 7  Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka  Parafia Św. Jacka  Sekretariat 230-0804 
11 Film: „25-cie Pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II”  Koło SPK Nr 8  J. Rudowicz 728-1375 
28 Opłatek Kombatancki Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
31 Sylwester u Kombatantów Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
2004     

 4 stycznia Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 6 „Rozwój terytorialny Państwa Polskiego w okresie     

jego 1000-letniej historii” – H. Brzeziński 
 Stow. Twórców oraz 
 Koło SPK Nr 8 

 B. Gajewski 
 J.A. Dobrowolski 

523-5174 
733-5161 

 10 Zabawa karnawałowa Akcja Katolicka S. Skulski 825-5505 
 11  Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP Klub Polsko-Kanadyjski I. Bystram 820-7742 
 15  Film: „The Struggles for Poland – Część I”  Koło SPK Nr 8  J. Rudowicz 728-1375 
 18  Kolędy przy świecach  Chór J. Paderewskiego  W. Garlicka 731-6376 
 24  Bal Sportowca  Klub „Białe Orły”  R. Bojarski 736-9517 
17 lutego „Genetycznie modyfikowane (GM) rośliny – zbawienie   

czy zaraza?” – Dr L.N. Pietrzak 
 SIP - Ottawa  B. Gajewski 523-5174 

19  Film: „Jubileusz Hanki Bielickiej”  Koło SPK Nr 8  J. Rudowicz 728-1375 
21  „Śledzik Harcerski ZHP - Zabawa”  Kom. Rodzic. ZHP  J. Bartnicka 591-7518 
25  Środa Popielcowa  Parafia Św. Jacka  Sekretariat 230-0804 
18 marca  Film: „The Struggles for Poland – Część II”  Koło SPK Nr 8  J. Rudowicz 728-1375 
18 kwietnia*  Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
24 III Konkurs Talentów Polskich  - Grupa 1 i 2 Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
25 III Konkurs Talentów Polskich  - Grupa 3 i 4 Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
 2 maja  Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia  Szkoła Południowa  G. Ratkowska 

 E. Michałowska 
789-6267 
739-7003 

* zmiana daty 
„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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Ci´Ωkie warunki Ωeglugowe panujåce w kana-
dyjskiej Arktyce wymagajå od projektantøw,
konstruktorøw i armatorøw taboru p¬ywajåcego
w warunkach lodowych zupe¬nie innego pode-
jßcia do bezpiecze˜stwa Ωeglugi. Wieloletni wy-
si¬ek badawczy wyprowadzi¬ Kanad´ na czo¬o-
we miejsce jeßli chodzi o techniczne i eksploat-
acyjne rozwiåzania zarøwno w dziedzinie pro-
jektowania, konstrukcji oraz eksploatacji stat-
køw jak i eksploatacji zasobøw naturalnych wy-
dobywanych w Arktyce.

Lød, ktøry stanowi zagroΩenie dla Ωeglugi,
jest bardzo niejednorodny, zarøwno z punktu
widzenia jego gruboßci, jak i wytrzyma¬oßci.
Klasyfikacja gatunkøw lodu, ktøra jest uΩywana
w pracach badawczych, przy projektowaniu
statkøw jak i przy okreßlaniu skali trudnoßci Ωe-
glugi w lodzie zawiera kilkanaßcie pozycji, po-
czåwszy od tzw. nowego lodu (cienki lød poni-
Ωej 10 cm gruboßci) poprzez lød jednoroczny do
lodu wieloletniego, nieduΩych kawa¬køw lodu z
lodowca, tzw. growlerow, aΩ do gør lodowych.
Ostatnie trzy gatunki lodu, najwi´ksze zagroΩe-
nie dla Ωeglugi, jest to lød twardy, o ma¬ej za-
wartoßci soli. Im mniej soli w lodzie, tym wi´k-
sza jego wytrzyma¬oßç - lød tworzåcy si´ na
Wielkich Jeziorach kanadyjskich jest wi´c twar-
dszy od pierwszorocznego lodu w Arktyce.

Òamanie lodu przy pomocy jednostek p¬y-
wajåcych zacz´¬o si´ z wejßciem do eksploatacji
statkøw parowych. Jeden z pierwszych lodo¬a-
maczy, parowy statek z nap´dem ko¬owym o

nazwie NORWICH, zaczå¬ ¬amaç lød na rzece
Hudson juΩ 1836 roku i pozosta¬ w tej s¬uΩbie aΩ
przez 87 lat!

Przez wiele lat projektanci statkøw i nauko-
wcy pracowali nad doskonaleniem techniki ¬a-
mania lodu oraz nad optymalizacjå kszta¬tu ka-
d¬ubøw statkøw, nap´døw i p´dnikøw. Pierwsze
lodo¬amacze mia¬y kszta¬ty podobne do stat-
køw p¬ywajåcych na wodach otwartych. W mia-
r´ up¬ywu lat pojawia¬o si´ wiele nowych kon-
cepcji projektowych, rozwiåza˜ konstrukcyj-
nych oraz materia¬øw majåcych na celu zwi´k-
szenie sprawnoßci lodo¬amaczy w wype¬nianiu
ich podstawowych funkcji.

Jak si´ ¬atwo moΩna przekonaç, lød ma nie-
wielkå wytrzyma¬oßç na zginanie. Najbardziej
wi´c popularnym sposobem ¬amania lodu jest
najeΩdΩanie dziobem na lød i ¬amanie go przy
pomocy ci´Ωaru statku. By¬y teΩ prøby ¬amania
lodu od do¬u, ale sposøb ten nie okaza¬ si´ tak
skuteczny jak klasyczne ¬amanie lodu od gøry.
Jeßli natomiast pozbawi si´ pokryw´ lodowå
podparcia w postaci wody, do jego z¬amania
potrzeba znacznie mniejszej si¬y i sztucznie wy-
tworzona fala moΩe spe¬niç to zadanie. W¬aßci-
woßci te wykorzystuje si´ stosujåc poduszkow-
ce do ¬amania lodu na rzece Íw. Wawrzy˜ca.

Jednym z pierwszych rozwiåza˜ projekto-
wych majåcych na celu zmniejszenie oporu
podczas ¬amania lodu by¬o wprowadzenie ßru-
by dziobowej. Mia¬a ona na celu wysysanie wo-
dy spod lodu przed dziobem statku oraz wyp¬u-
kiwanie po¬amanych kawa¬køw lodu spod sta-
tku zmniejszajåc opory tarcia lodu o kad¬ub.

Technika ¬amania lodu rozwin´¬a si´ bardzo
w Europie. Utrzymanie tras Ωeglugowych w zi-
mie na Morzu Ba¬tyckim doprowadzi¬o to roz-
woju tej dziedziny okr´townictwa g¬ownie w
Finlandii, ktøra wyspecjalizowa¬a si´ w budo-
wie lodo¬amaczy. DuΩe tradycje w tej dziedzinie
ma røwnieΩ Rosja (Zwiåzek Radziecki), gdzie od
wielu lat zajmowano si´ ¬amaniem lodu nie tyl-
ko od strony praktycznej, ale i stworzono doßç
silne podstawy naukowe w tej dziedzinie tech-
niki. JuΩ w 1960 wszed¬ do eksploatacji pierwszy

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadank´

pp.. JJaannaa  RRuuddoowwiicczzaa  
PPoollsskkiiee  PPaa˜̃ssttwwoo

PPooddzziieemmnnee  
wwiiddzziiaannee  oocczzaammii  

1100--lleettnniieeggoo  cchh¬¬ooppccaa
Data: 2 grudnia (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po programie Ko¬o Pa˜  przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu

25-cie Pontyfikatu 
Ojca Íw. Jana Paw¬a II.

Data: 11 grudnia (czwartek) 2003 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

Lodo¬amacze
i nie tylko
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lodo¬amacz o nap´dzie nuklearnym, LENIN.
Poczåtki lat 90-tych by¬y ßwiadkiem cz´stych
wizyt radzieckich lodo¬amaczy na Biegunie Pø¬-
nocnym, co sta¬o si´ duΩå atrakcjå dla turystøw
zachodnich. W 1994 Biegun Pø¬nocny by¬ miej-
scem spotkania rosyjskich, kanadyjskich i ame-
ryka˜skich lodo¬amaczy we wspølnej misji na-
ukowo-badawczej.

ZSRR potrzebowa¬ wielu lodo¬amaczy do
obs¬ugi Morskiej Drogi Pø¬nocnej (Northern
Sea Route), do wywoΩenia bogactw naturalnych
z Syberii, do dostarczenia zaopatrzenia do sy-
beryjskich miast jak røwnieΩ i obozøw pracy. W
Polsce budowano na eksport do ZSRR tzw. dre-
wnowce, statki, ktøre mia¬y przywoziç drewno z
Syberii i by¬y przystosowane do p¬ywania w lo-
dzie. Wiele statkøw zbudowano dla ZSRR, a po-
tem Rosji, w Finlandii. By¬y to lodo¬amacze oraz
statki towarowe przystosowane do p¬ywania w
ci´Ωkich warunkach lodowych, w¬åcznie z dwo-
ma statkami Tajmyr i Wajgach, pierwszymi lo-
do¬amaczami o nap´dzie nuklearnym zbudo-
wanymi poza Rosjå. Statki te majå p¬ytkie zanu-
rzenie i mogå byç eksploatowane na p¬ytkich
wodach u rosyjskich brzegøw Oceanu Arktycz-
nego.

W Kanadzie powaΩnym stymulatorem roz-
woju techniki lodowej by¬o gwa¬towne zaintere-
sowanie z¬oΩami ropy naftowej na Morzu Beau-
forta wywo¬ane wysokimi cenami ropy na po-
czåtku lat 80-tych. Pojawi¬o si´ wtedy wiele no-
wych konstrukcji lodo¬amaczy, nowe linie dzio-
bøw (¬yΩkowe, z ostrogå lodowå), oraz konstru-
kcji p¬ywajåcych do wydobywania ropy na wo-
dach pokrytych dynamicznie zachowujåcym si´
lodem.

Najnowsze rozwiåzania konstrukcyjne lodo-
¬amaczy to tzw. statki dwu-funkcyjne (double-
acting ships). Polega to na po¬åczeniu normal-
nego dziobu, ktøry jest najbardziej efektywny
na wodzie wolnej od lodu, oraz rufy zaprojek-
towanej do ¬amania lodu. Na wodzie otwartej
statek porusza si´ dziobem do przodu, wyko-
rzystujåc optymalny jego kszta¬t, natomiast
przy ruchu w lodzie statek porusza si´ rufå do
przodu, wykorzystujåc jej charakterystyki zop-
tymalizowane do spe¬niania tej funkcji. Røw-
nieΩ rewolucjå w dziedzinie nap´du jest rezy-
gnacja z tradycyjnych ßrub okr´towych jako p´-
dnikøw, a zastosowanie tzw. p´dnikøw Schot-
tela (azimuting or podded propellers), ktøre
bardzo dobrze zdajå egzamin w lodzie oraz po-
zwalajå wytworzyç napør w dowolnym kierun-
ku, majåc moΩliwoßç obracania si´ o 360 stop-
ni.

Swøj udzia¬ w rozwoju najnowszej techniki
okr´towej wykorzystywanej na wodach pokry-
tych lodem ma røwnieΩ ostatnio i Ottawa. W
Kanacie, w firmie naukowo-badawczej BMT

Fleet Technology, ktøra zajmuje si´ od wielu lat
problemami techniki morskiej w warunkach
lodowych, zaprojektowano ostatnio bardzo in-
teresujåcy lodo¬amacz, ktøry zosta¬ zbudowany
w stoczni w Gda˜sku i jest juΩ eksploatowany
na p¬ytkich wodach Morza Kaspijskiego przy
eksploatacji z¬øΩ naftowych w pobliΩu Kazach-
stanu.

Jacek Dubiel

Nota Biograficzna Prelegenta
Jacek Dubiel uko˜czy¬ studia na wydziale Budo-
wy Okr´tøw Politechniki Gda˜skiej w 1967 ro-
ku. Po studiach aΩ do 1981 pracowa¬ w Oßrodku
Wytrzyma¬oßci przy Centralnym Oßrodku Kon-
strukcyjno-Badawczym Przemys¬u Okr´towego
(pø≈niejsze Centrum Techniki Okr´towej). W
1981 wyjecha¬ do Libii, gdzie do 1983 wyk¬ada¬
na nowo otwartym wydziale budownictwa
okr´towego Uniwersytetu Al-Fatah w Trypolisie.

W 1983 przyjecha¬ do Kanady, gdzie do 1986
pracowa¬ jako projektant w biurze projektowym
stoczni w Collingwood, Ontario, ktøra specjali-
zowa¬a si´ w budowie tzw. jeziorowcøw (spa-
ghetti-ships). Po rozwiåzaniu stoczni w 1986,
zaczå¬ pracowaç w firmie naukowo-badawczej
Arctec Canada (dzisiejsze BMT Fleet Techno-
logy) w Kanacie, gdzie zajmowa¬ si´ technikå
okr´towå stosowanå w warunkach lodowych.
Od 1989 roku pracuje w Ministerstwie Trans-
portu, w dziale Bezpiecze˜stwa Statkøw, zajmu-
jåc si´ miedzy innymi bezpiecze˜stwem state-
cznoßciowym promøw pasaΩersko-samocho-
dowych, ma¬ych statkøw pasaΩerskich, bezpie-
cze˜stwem Ωaglowcøw oraz jednostek uΩywa-
nych do szkolenia Ωeglarskiego i motorowod-
nego.

Tzw. czas wolny wype¬niajå mu podrøΩe
(krøtkie, jako Ωe czasu wolnego ma¬o), w zimie
narty, a o kaΩdej porze roku Ωeglarstwo, ktøre
jest jego wielkå pasjå. Skupi¬ wokø¬ siebie pols-
kich Ωeglarzy w Ottawie, a w tym roku spe¬ni¬
swoje marzenia i przep¬ynå¬ jachtem Atlantyk, z
Brytyjskich Wysp Dziewiczych przez Azory do
Portugalii. Ch´tnie odpowie røwnieΩ na pytania
zainteresowanych Ωeglarstwem, jak røwnieΩ i
tym szczegølnym rejsem.

SKÒADKI

SKÒADKI

SKÒADKI

SKÒADKI

SKÒADKI
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Mamy jednych z najlepszych na ßwiecie informatykøw.
Triumfujå na mi´dzynarodowych konkursach. I mamy
jeden z najs¬abszych w Europie przemys¬øw informa-
tycznych. CzyΩby naszå specjalnoßciå by¬o marnowa-
nie talentøw? Na szcz´ßcie liczne przyk¬ady dowodzå,
Ωe wcale tak byç nie musi. 

SSpprriinntteemm  ppoo  ssiieeccii  
Wiara, Ωe na dobrym pomyßle i solidnej wiedzy mo-
Ωna zarobiç, nie daje spaç røwnieΩ wielu polskim in-
formatykom. Tomek Skalczy˜ski i Kamil Nagrodzki,
absolwenci Instytutu Informatyki Uniwersytetu War-
szawskiego, så jeszcze dalecy od fortuny Jobsa i Woz-
niaka. Mia¬ ich do niej przybliΩyç pierwszy wielki sa-
modzielny projekt – NetSprint. Kto uwaΩnie przyglå-
da¬ si´ internetowej goråczce ko˜ca lat dziewi´çdzie-
siåtych, spostrzeg¬, Ωe najlepszå receptå na rynkowy
sukces by¬o stworzenie oryginalnej wyszukiwarki –
programu umoΩliwiajåcego szybkie i skuteczne prze-
szukiwanie gigantycznych zasobøw WWW. Popularne
dziß Yahoo! i Google to najg¬oßniejsze przyk¬ady, a
ich twørcy stali si´ miliarderami. 

Skalczy˜ski i Nagrodzki postanowili stworzyç na-
rz´dzie u¬atwiajåce poruszanie si´ po sieci polskim in-
ternautom, uwzgl´dniajåce specyfik´ naszego j´zyka.
Mieli juΩ na koncie projekt sklepu internetowego Mer-
lin (obecnie najwi´ksza w Polsce ksi´garnia interne-
towa) realizowany w wydawnictwie Prøszy˜ski. Kolej-
ne ich przedsi´wzi´cie zako˜czy¬o si´ technicznym
sukcesem, ale nie ekonomicznym. – Spø≈nilißmy si´ o
jakieß pø¬ roku – wyznaje Skalczy˜ski. Gdy bowiem
NetSprint by¬ gotowy, nowa internetowa gospodarka
leΩa¬a juΩ w gruzach, a pieniådze inwestorøw wypa-
rowa¬y podczas za¬amania gie¬dowego. – Troch´ wcze-
ßniej, a zarobilibyßmy nieprzytomne pieniådze – ma-
rzy m¬ody przedsi´biorca. Dziß NetSprint dzia¬a m.in.
w Wirtualnej Polsce, drugim co do wielkoßci polskim
portalu internetowym. Twørcy polskiej wyszukiwarki
nie czekajå na lepsze czasy, tylko realizujå kolejne po-
mys¬y. To oni utworzyli serwis Plagiat, ktøry umoΩli-
wia sprawdzanie w Internecie oryginalnoßci tekstøw.
Z jego us¬ug korzysta Uniwersytet Marii Curie-Sk¬o-
dowskiej w Lublinie, walczåc w ten sposøb z nieucz-
ciwymi autorami prac magisterskich. 

Typowy dzie˜ przedsi´biorcy high-tech na dorob-
ku jest bardzo pracowity i nerwowy. Przed po¬udniem
kontakty z klientami – wylicza Skalczy˜ski. Potem
trzeba zajåç si´ technologiå: pomyßleç, pisaç algoryt-
my, programowaç. Na koniec dnia, gdy juΩ nie starcza
si¬ na myßlenie, zostaje pakowanie paczek z towarem
zamøwionym przez klientøw drogerii internetowej
Esentia. To najnowsze dziecko przedsi´biorczych in-
formatykøw. 

Tomasz Skalczy˜ski, firma Skalczy˜ski Nagrodzki
– Na polskim rynku jest tak duΩo nisz dla firm dyspo-

nujåcych wiedzå, Ωe nie obawiamy si´ o przysz¬oßç.
Znacznie bardziej niebezpieczna jest absurdalna rze-
czywistoßç otaczajåca polskiego przedsi´biorc´. KaΩdy
kontakt z urz´dami przypomina klimaty z Franza
Kafki.

PPrrzzeedd  cczzoo¬¬ggaammii  mmuullttiimmeeddiiaa
W podobny sposøb jak Skalczy˜ski i Nagrodzki, tyl-
ko kilka lat wczeßniej, zaczynali karier´ m¬odzi przed-
si´biorcy: Waldemar Kucharski, Piotr Mrøz, Artur Dy-
ro i Jacek Kotarski, absolwenci Wydzia¬u Elektroniki
Politechniki Gda˜skiej. W pa≈dzierniku 1990 r. za¬o-
Ωyli firm´ Young Digital Poland, specjalizujåcå si´ w
produkcji przyrzådøw do pomiarøw akustycznych.
Szybko okaza¬o si´, Ωe ta nisza jest zbyt ma¬a, by za-
pewniç rozwøj firmie, ale wiedza z pola akustyki przy-
da¬a si´, by zaprojektowaç oryginalne oprogramowanie
do nauki j´zyka angielskiego. 

Dziß YDP zatrudnia ponad 200 osøb i prawie po-
¬ow´ swoich przychodøw czerpie z eksportu, dociera-
jåc do odbiorcøw w kilkudziesi´ciu krajach, od Arabii
Saudyjskiej przez Chiny i RPA po Stany Zjednoczone.
YDP wspø¬pracuje m.in. z rzådem malezyjskim i do-
starcza oprogramowanie do nauki angielskiego, fizyki,
chemii, biologii i matematyki, ktøre uΩywane jest we
wszystkich szko¬ach w Malezji. 

– Dlaczego nam si´ uda¬o? – zastanawia si´ Piotr
Mrøz, wspø¬za¬oΩyciel, a obecnie wspø¬w¬aßciciel i
cz¬onek zarzådu YDP. – Chyba dlatego, Ωe zawsze
udawa¬o nam si´ ustaliç odpowiednie proporcje mi´-
dzy technologiå, marketingiem i strategiå. No i przy
tym wszystkim dopisywa¬o nam szcz´ßcie. Lekcj´ su-
kcesu YDP warto studiowaç dok¬adnie, bo pozwala
zrozumieç, dlaczego tak wiele – wydawa¬oby si´ dos-
kona¬ych – pomys¬øw w Polsce upada. 

Nie wystarczy otøΩ dysponowaç genialnym roz-
wiåzaniem technicznym. – Nie chcia¬bym dawaç go-
towych recept – zastrzega Mrøz. – KaΩda firma to Ωy-
wy organizm o w¬asnej specyfice. Ca¬a sztuka polega
na tym, by dostosowaç w¬aßciwe dzia¬ania do etapu
rozwoju firmy. 

W YDP wiedzieli, Ωe wchodzåc na rynki zagrani-
czne z produktami high-tech czeka ich ci´Ωki los. Pol-
ska kojarzy si´ ze wszystkim, tylko nie z zaawanso-
wanymi technologiami. – Ca¬y wysi¬ek w¬oΩylißmy
wi´c w udowodnienie klientom, Ωe p¬acåc tyle co za
podobny produkt zachodni, od nas otrzymajå towar
lepszy. Nie poszlißmy drogå, jakå obiera wi´kszoßç
firm wschodnioeuropejskich, walczåc na rynku niskå
cenå. 

Ta strategia si´ op¬aci¬a, choç, by jå skutecznie re-
alizowaç, potrzeba wiele pieni´dzy na rozwøj nowych
produktøw. – Poczåtkowo finansowalißmy rozwøj fir-
my z zyskøw – wyjaßnia Mrøz. – Ale w okresie inter-
netowego boomu w 1999 r. uznalißmy, Ωe potrzebuje-

KRZEMOWE DOLINKI
Polski przemys¬ informatyczny ma szanse na sukces. Czasem nawet potrafi je wykorzystaç. Nie mamy

szans na powtørzenie historii Krzemowej Doliny. Ale nie jesteßmy skazani na bycie Krzemowå
Pustyniå. Jak znale≈ç swojå nisz´, swøj pomys¬ na ßwiatowy sukces? Oto kilka podpowiedzi.
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my wi´kszego zastrzyku pieni´dzy, by wykorzystaç
koniunktur´. 

– Tworzenie oryginalnych rozwiåza˜ technicznych
wykorzystujåcych wyniki bada˜ naukowych jest bard-
zo ryzykowne i wiele kosztuje, to inwestycja d¬ugofa-
lowa. W Polsce bardzo ma¬o firm decyduje si´ na takå
drog´ rozwoju, zw¬aszcza Ωe ßrodowisko naukowe nie
jest zazwyczaj zainteresowane wspø¬pracå z biznesem.
Naståpi¬ moment w Ωyciu firmy, ktøry tylko niewielu
polskich przedsi´biorcøw umie w¬aßciwie wykorzysty-
waç. To czas, kiedy trzeba stwierdziç, Ωe przedsi´bior-
stwo uzyska¬o dojrza¬oßç i naleΩy rozlu≈niç "ojcow-
skie” wi´zy. Do rodziny trzeba wpußciç inwestora. W¬a-
ßciciele-za¬oΩyciele YDP przekszta¬cili firm´ ze spø¬ki
cywilnej w akcyjnå, a 49% akcji objå¬ fi˜ski koncern
wydawniczy Sanoma WSOY. Pieniådze te umoΩliwi¬y
opracowanie nowych linii produktøw, m.in. zestawøw
edukacyjnych do szkø¬ podstawowych i gimnazjøw,
tzw. eduROMøw. 

DDoorraaddzzttwwoo  hhiigghh--tteecchh  
Innym przyk¬adem, jak dokonywaç trudnej sztuki stra-
tegicznych wyborøw, jest ¬ødzka spø¬ka AMG.net.
Powsta¬a w latach dziewi´çdziesiåtych na podobnych
zasadach jak Young Digital Poland. Trzech m¬odych
absolwentøw ¬ødzkich uczelni stwierdzi¬o, Ωe sprøbujå
si¬ w multimediach i rodzåcym si´ Internecie. W¬aßci-
ciele AMG.net szybko jednak przekonali si´, Ωe zwyk-
¬e us¬ugi – przygotowywanie prezentacji multimedial-
nych i witryn WWW, nie dajå szansy na rozwøj. 

Spø¬ka zacz´¬a wi´c ewoluowaç, zamieniajåc si´ w
okresie internetowej hossy w firm´ wdraΩajåcå rozwiå-
zania internetowe. I pewno nikt juΩ by nie pami´ta¬ na-
zwy AMG.net, gdyby nie kolejna zmiana strategii na
okres po internetowym krachu. Obecne has¬o firmy
brzmi: "Rozwiåzujemy problemy biznesowe poprzez
najlepsze technologie”. Møwiåc inaczej: technologie
teleinformatyczne så dobre dla biznesu, gdy pozwalajå
lepiej i sprawniej zarzådzaç firmå oraz skuteczniej
operowaç na rynku. By jednak osiågnåç maksimum
korzyßci, potrzebna jest umiej´tnoßç ¬åczenia zmys¬u
biznesowego z wyrafinowanå wiedzå technicznå. I
w¬aßnie ta cenna umiej´tnoßç ¬åczenia dwøch ßwiatøw
– biznesu i techniki, jest podstawå oferty AMG.net,
ktørå realizuje ok. 100 zatrudnionych w firmie konsul-
tantøw. 

PPrrooffeessoorrsskkiiee  ppaatteennttyy  
Firma garaΩowa to tylko cz´ßç kalifornijskiego mitu.
Innå jest firma spin-off. Firmy takie powstajå jak grzy-
by po deszczu w otoczeniu akademickim. Gdy tylko w
wyniku prac laboratoryjnych pojawi si´ szansa na opra-
cowanie nowego produktu lub us¬ugi, naukowcy naty-
chmiast zak¬adajå spø¬k´, najcz´ßciej z pomocå uczel-
ni, by skomercjalizowaç technologi´. W Polsce pod
tym wzgl´dem jest beznadziejnie, brak wspø¬pracy
mi´dzy uczelniami a biznesem jest poraΩajåcy. Zdo¬a-
lißmy jednak wytropiç kilka dowodøw pokazujåcych,
Ωe brak firm spin-off nie jest wynikiem jakiejß wrod-
zonej polskiej u¬omnoßci. 

Prof. Henryk SkarΩy˜ski jest ßwiatowej s¬awy oto-

laryngologiem, kieruje Instytutem Fizjologii i Patolo-
gii S¬uchu. W swym Instytucie wykonuje najbardziej
skomplikowane operacje przywracania s¬uchu, np.
wszczepianie protez s¬uchowych do pnia møzgu. To
umiej´tnoßç zarezerwowana dla kilku oßrodkøw na
ca¬ym ßwiecie. Prof. SkarΩy˜skiemu nie wystarcza jed-
nak bieg¬oßç medyczna. Wola¬by wykonywaç mniej
operacji, co by¬oby moΩliwe, gdyby istnia¬ tani system
wczesnego wykrywania wad s¬uchu. 

Nie czekajåc, aΩ ktoß taki system zaoferuje, prof.
SkarΩy˜ski wraz prof. Andrzejem CzyΩewskim z Wy-
dzia¬u Elektroniki Politechniki Gda˜skiej postanowili
zaprojektowaç w¬asne rozwiåzanie. Po¬åczenie wiedzy
akustycznej, medycznej oraz informatyki przynios¬o
fantastyczne efekty. Powsta¬o tanie narz´dzie do bada-
nia s¬uchu na kaΩdym komputerze multimedialnym
oraz kilka pochodnych produktøw umoΩliwiajåcych
korekt´ niektørych wad. W ßlad za technologiå naro-
dzi¬ si´ program przesiewowych bada˜ s¬uchu na sze-
rokå skal´. W ko˜cu w maju br. prof. SkarΩy˜ski
otworzy¬ w Kajetanach pod Warszawå Mi´dzynaro-
dowe Centrum S¬uchu i Mowy, ktørego strona interne-
towa www.mcsm.pl zapowiada telemedycyn´ na ßwia-
towym poziomie. 

(doko˜czenie w nastepnym numerze)

WIEÍCI Z KRAJU
◆ Po prawie 5 latach SLD straci¬ pozycj´ lidera na
scenie politycznej. W badaniach preferencji wybor-
czych OBOP wyprzedzi¬a go Platforma
Obywatelska. 

Gdyby wybory odbywa¬y si´ pod koniec
pa≈dziernika br., na Sojusz Lewicy Demokratycznej
odda¬oby g¬os 18% Polakøw - o 2% mniej niΩ na
Platform´ Obywatelskå. Pierwszy raz od poczåtku
1999 r. Sojusz znalaz¬ si´ wi´c na drugim miejscu w
badaniach preferencji partyjnych prowadzonych
przez OBOP.

Do Sejmu wesz¬yby teΩ: Samoobrona (13%
poparcia), Prawo i Sprawiedliwoßç (12%), LPR
(11%), PSL (7%) oraz UP (6%, o 2% wi´cej niΩ
przed miesiåcem).

SondaΩ przeprowadzono od 25 do 27 pa≈dzierni-
ka na 943-osobowej ogølnopolskiej prøbie
doros¬ych Polakøw.

Potwierdza si´ spadkowy trend notowa˜ SLD -
UP. Pierwszy raz od wyborøw parlamentarnych
Sojusz i Unia Pracy straci¬y w sondaΩu "Rz" pozycj´
lidera. Na lewicowå koalicj´ chce g¬osowaç 20%
Polakøw. Na Platform´ Obywatelskå - 22%. Traci
wyra≈nie - od czterech miesi´cy - Prawo i
Sprawiedliwoßç. Na parti´ braci Kaczy˜skich
chcia¬oby g¬osowaç tylko 9% Polakøw. Tak s¬abego
wyniku w naszych badaniach PiS nie odnotowa¬o od
maja zesz¬ego roku. Lekko umocni¬a si´
Samoobrona - z 13 do 15%.

Minimalnie spad¬o za to poparcie dla Ligi
Polskich Rodziny - na parti´ Romana Giertycha
chcia¬oby g¬osowaç 12% Polakøw, punkt mniej niΩ
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miesiåc temu. Cz´ßç strat odrobi¬o Polskie
Stronnictwo Ludowe - ludowcøw popiera 8%
Polakøw. Do Sejmu mia¬aby szans´ wejßç jeszcze
Unia Wolnoßci z 5-proc. poparciem.

CBOS opublikowa¬ wyniki swojego sondaΩu
partyjnego. Prym wiedzie PO (22%). Na drugim
miejscu jest SLD (20). Ale CBOS od dawna bada
poparcie dla SLD i Unii Pracy osobno. Jeßli zsumu-
jemy poparcie dla obu partii, to koalicja zyskuje
24%, a wi´c nadal wi´cej niΩ sama Platforma.
SondaΩ CBOS przynosi inne wyniki PiS (14) oraz
LPR (6). W przypadku PiS takΩe w sondaΩu CBOS
zaznacza si´ tendencja spadkowa, bo w pa≈dzierniku
na PiS chcia¬o g¬osowaç 18% Polakøw.

SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a
Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych 8 i 9 listopada na
1033-osobowej prøbie doros¬ych Polakøw. SondaΩ
CBOS przeprowadzono mi´dzy 7 - 10 listopada na
1088-osobowej prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Listopad br. to kolejny miesiåc spadkøw
notowa˜ rzådu i premiera. Wed¬ug CBOS ≈le rzåd
ocenia aΩ 51% Polakøw, czyli o 4% wi´cej niΩ w
pa≈dzierniku. Jeszcze gorsze oceny dostaje sam pre-
mier - aΩ 70% jest niezadowolonych, Ωe Leszek
Miller kieruje rzådem (wzrost niezadowolenia o
7%). W listopadzie pogorszy¬y si´ teΩ opinie o doty-
chczasowych dokonaniach rzådu. Oceny dzia¬alnoß-
ci rzådu så niΩsze od ocen, jakie otrzymywa¬y
wszystkie inne gabinety III RP. 
Badanie CBOS przeprowadzono mi´dzy 7 a 10
listopada na losowej prøbie 1088 doros¬ych
Polakøw.
◆ Wi´kszoßç Polakøw - aΩ oßmiu na dziesi´ciu ba-
danych (81%) - krytycznie ocenia kierunek zmian w
kraju. Zaledwie nieco ponad jedna dziesiåta (12%)
sk¬onnych jest møwiç o nim pozytywnie - wynika z
sondaΩu Oßrodka Badania Opinii Publicznej. Niemal
dziewi´ciu na dziesi´ciu Polakøw (86%) uwaΩa, Ωe
polska gospodarka znajduje si´ w kryzysie. Ponad
po¬owa badanych (55%) jest zdania, Ωe kryzys ten
ma charakter powaΩny, zaß blisko jedna trzecia
(31%) uwaΩa, Ωe jest on lekki. Tylko co dziesiåty
ankietowany (11%) przekonany jest o rozwoju pol-
skiej gospodarki, ale dodaje, Ωe rozwøj ten ma
charakter powolny.
◆ 6,4 mln, czyli 21,2% Polakøw w wieku od 15 do
75 lat korzysta z Internetu - wynika z bada˜
NetTrack (na koniec wrzeßnia 2003 roku)
przeprowadzonych przez SMG/KRC Poland Media
SA.

Cz´ßç badanych korzysta z wi´cej niΩ jednego
miejsca dost´pu do Internetu. Ponad po¬owa (51,1%)
korzysta z Internetu w domu, 25% w pracy, 21,6%
w szkole lub na uczelni, 16% u znajomych, 20,5% w
kawiarni internetowej.

Z badania wynika, Ωe najpopularniejszå stronå
internetowå w Polsce jest nadal strona portalu Onet,
ktørå 69% badanych odwiedzi¬o przynajmniej raz w
ciågu ostatniego miesiåca.

◆ JuΩ mniej niΩ po¬owa Polakøw uwaΩa, Ωe
cz¬onkostwo w UE b´dzie czymß dobrym dla Polski;
wzrasta liczba osøb przekonanych, Ωe Ωycie
pogorszy si´ po wejßciu do Unii, przesz¬o 1/3 sådzi,
Ωe nasz kraj nie jest przygotowany do cz¬onkostwa -
wynika z pa≈dziernikowego sondaΩu OBOP.
◆ Wi´kszoßç Polakøw chce zmiany premiera, rzådu
i Sejmu. 58% Polakøw chce nowego premiera, 62%
widzi potrzeb´ zmiany rzådu, a 52% opowiada si´
za nowymi wyborami do Sejmu - wynika z
pa≈dziernikowego sondaΩu OBOP przekazanego w
ßrod´ PAP. 

Dzia¬alnoßç rzådu dobrze ocenia zaledwie 10%
ankietowanych (2% wi´cej niΩ na poczåtku
pa≈dziernika), a aΩ 85% wystawia mu negatywnå
ocen´ (2% mniej). 5% (bez zmian) nie mia¬o zdania. 

O tym, Ωe zmiana premiera nie jest potrzebna,
przekonanych jest 28% pytanych. 14% nie ma zda-
nia. 
◆ Wi´kszoßç Polakøw - aΩ oßmiu na dziesi´ciu ba-
danych (81%) - krytycznie ocenia kierunek zmian w
kraju. Zaledwie nieco ponad jedna dziesiåta (12%)
sk¬onnych jest møwiç o nim pozytywnie - wynika z
sondaΩu Oßrodka Badania Opinii Publicznej. 

Niemal dziewi´ciu na dziesi´ciu Polakøw (86%)
uwaΩa, Ωe polska gospodarka znajduje si´ w
kryzysie. Ponad po¬owa badanych (55%) jest zdania,
Ωe kryzys ten ma charakter powaΩny, zaß blisko
jedna trzecia (31%) uwaΩa, Ωe jest on lekki. Tylko
co dziesiåty ankietowany (11%) przekonany jest o
rozwoju polskiej gospodarki, ale dodaje, Ωe rozwøj
ten ma charakter powolny. 

Ponad po¬owa Polakøw (56%) z obawå patrzy
na najbliΩszå przysz¬oßç, liczåc si´ z pogorszeniem
materialnych warunkøw Ωycia. Niemal dwie piåte
respondentøw (38%) prognozuje, Ωe pogorszenie to
b´dzie mia¬o charakter umiarkowany, zaß prawie
jedna piåta (18%), iΩ b´dzie ono znaczne. Troch´
wi´cej niΩ jedna dziesiåta Polakøw (13%) na
najbliΩszå przysz¬oßç patrzy z optymizmem,
spodziewajåc si´ poprawy warunkøw Ωycia. Jest to
jednak optymizm zaledwie umiarkowany. 

Zdaniem jednej czwartej (25%) ankietowanych,
w ciågu najbliΩszych kilku lat sytuacja materialna
zasadniczo si´ nie zmieni, ani na lepsze, ani na
gorsze. 

SondaΩ OBOP zosta¬ przeprowadzony w dniach
4-6 pa≈dziernika na ogølnopolskiej, losowej,
reprezentatywnej prøbie 1005 mieszka˜cøw, w
wieku 15 i wi´cej lat. 
◆ Inflacja. Ceny konsumpcyjne by¬y w
pa≈dzierniku br. o 0,6% wyΩsze niΩ we wrzeßniu br.,
a wska≈nik inflacji wzrøs¬ z 0,9 do 1,3% Do ko˜ca
roku zapewne jeszcze nieco si´ zwi´kszy, ale
wed¬ug prognoz nie powinien przekroczyç 1,5%
◆ Przeci´tne wynagrodzenie brutto spad¬o w
pa≈dzierniku do 2.331,08 z¬ i by¬o o 0,9% niΩsze niΩ
we wrzeßniu, jednak o 3,0% wyΩsze niΩ w
pa≈dzierniku ubieg¬ego roku - poda¬ GUS.




