
ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA

Przewodniczåcy: B. Gajewski tel.: 523-5174 Sekretarz:  L. Zieli˜ska tel.: 721-8238
Skarbnik: S. Ozorowski tel.: 225-3948 Redaktor:  K. Styß tel.: 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski  tel.: 260-9477; J.Taracha  tel.:225-4678
Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, Stn "T", Ottawa  ON  K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/
ISSN 1496-7251 Redakcja- e-mail: af736@ncf.ca

NNrr..112255 OODDDDZZIIAAÒÒ    OOTTTTAAWWAA      LLUUTTYY    22000044  rr..

BBIIUULLEETTYYNNSSIIPP

Definicja bezpiecze˜stwa: Bezpieczny samolot
to taki, w którym moΩliwoßç wyståpienia awarii
wiodåcej do powaΩnego wypadku jest niesko˜-
czenie ma¬a.

Zasada bezpiecze˜stwa samolotu: Pojedy˜-
cza awaria nie powinna spowodowaç powaΩne-
go wypadku.

Zgodnie z podanymi definicjami dopusz-
czenie samolotu do przewozu pasaΩerøw pop-
rzedza dog¬´bna analiza wszystkich moΩliwych
sytuacji oraz niezliczona iloßç testøw. 

Lotnictwo liczy sobie 100 lat, bo w¬aßnie 17
grudnia roku 1903, pierwszy samolot zniøs¬ si´
w powietrze. Od tego czasu datuje si´ Ωywio¬o-
wy rozwøj lotnictwa, ktørego prze¬omowå datå
w lotnictwie pasaΩerskim jest rok 1969 kiedy to
wprowadzono do eksploatacji pierwszy Boe-
ning 747, czyli popularny Jumbo-Jet. Od tamte-
go czasu datuje si´ gwa¬towny rozwøj przewo-
zøw lotniczych przez Atlantyk. PodrøΩe stat-
kiem z Europy do Ameryki, ktøre trwa¬y dwa
tygodnie, skrøci¬y si´ do kilku godzin. Podobnie
jak przy kaΩdym Ωywio¬owym rozwoju, tak i ten
by¬ podatny na wszelkiego rodzaju uchybienia,
ktøre ko˜czy¬y si´ wypadkami lotniczymi. Atra-
kcyjnoßç podrøΩy lotniczej po¬åczona z masowå
skalå tego zjawiska spowodowa¬a to, Ωe kaΩdy
wypadek lotniczy by¬ wtedy najwi´kszå sensa-
cjå dnia. Z tego w¬aßnie okresu pochodzi naj-
wi´cej opinii i przesådøw zwiåzanych z lata-
niem samolotami. Trzeba sobie jednak ußwia-
domiç, Ωe od wczesnych lat szeßçdziesiåtych
up¬yn´¬o juΩ czterdzießci lat i w tym czasie do-
konywa¬ si´ bardzo szybki rozwøj techniki lot-
niczej. W chwili obecnej rozwøj ten jest na ta-
kim poziomie, Ωe wypadki lotnicze så prawdzi-

wå rzadkoßciå. Od lat szeßçdziesiåtych zmieni¬y
si´ wymagania dotyczåce bezpiecze˜stwa sa-
molotøw, szkolenia pilotøw, kierowania ruchem
lotniczym i tego wszystkiego, co mia¬o wp¬yw
na bezpiecze˜stwo lotøw. Wiedzåc, ze kaΩdy
wypadek moΩe prowadziç do tragicznych  skut-
køw, w¬oΩono wiele wysi¬ku w ich zapobieganie.

Obecnie produkowane samoloty så tak kon-
struowane, by moΩliwoßç wypadku by¬a prawie
niemoΩliwa. Konstruktorzy samolotu majå dwa
zadania:

1. tak skonstruowaç dany podzespø¬, aby
nigdy nie dosz¬o do jego awarii,

2. zak¬adajåc, Ωe moΩe dojßç do awarii pod-
zespo¬u, jego Ωywot powinien byç tak okreßlony,
by møc wymieniç podzespø¬ przed jego awariå. 

Dodatkowo, dla pe¬nego komfortu, niektøre
zespo¬y så podwøjne, a nawet potrøjne, co umo-
Ωliwia kontrol´ samolotu w razie kilku nawet
awarii na raz.

Szkolenie pilotøw nie odbywa si´ wy¬åcznie
na samolotach. Obecnie szkolenia robi si´ na
symulatorach lotu. Symulator lotu sk¬ada si´ z
prawdziwej kabiny samolotu umieszczonej na
hydraulicznych podporach i bardzo duΩego za-
plecza komputerowego. Pilot siedzåcy w kabi-
nie ma z¬udzenie, Ωe siedzi w kabinie prawdzi-
wego samolotu. Nawet za oknem ma widok do-
k¬adnie taki, jaki mia¬by w danej chwili lotu. W
takim symulatorze moΩna polecieç do Londy-
nu, Berlina czy Warszawy. W szybach kabiny
widaç nie tylko lotnisko, ale teΩ oryginalne
fragmenty miasta. Loty takie så z regu¬y bardzo
uciåΩliwe, bo co rusz pilotowi zdarzajå si´ awa-
rie, na ktøre musi prawid¬owo reagowaç. Tak
wi´c przy starcie ma awari´ jednego z silnikøw,

CZY BEZPIECZNIE JEST LATAÇ SAMOLOTAMI?
Pogadanka wyg¬oszona na zebraniu SIP w dniu 18 listopada 2003 r.
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potem k¬opoty z utrzymaniem cißnienia w kabi-
nie, awari´ pompy podajåcej paliwo, i temu po-
dobne przygody. Opanowanie sterowania samo-
lotem w takim symulatorze pozwala pø≈niej na
trening na prawdziwym samolocie. Korzyßci
treningu w symulatorze så niewymierne. Po
pierwsze, podczas treningu piloci nie rozbijajå
maszyn, po drugie, zawsze wychodzå ca¬o z ka-
Ωdego wypadku, jeΩeli im si´ zdarzy. Urzådze-
nia do takiego treningu så produkowane mi´-
dzy innymi w Montrealu.

JeΩeli chodzi o pasaΩerøw i zalecenia w cza-
sie podrøΩy, to trzeba pami´taç o nast´pujå-
cych rzeczach:

1. Cißnienie w kabinie samolotu odpowia-
da cißnieniu atmosferycznemu na wysokoßci 8
do 9 tysi´cy støp, czyli ok. 2500-3000 metrøw
nad poziomem morza. JeΩeli wi´c startujemy z
lotniska po¬oΩonego na poziomie 120 - 500 støp
nad poziomem morza, to naturalnym b´dzie
odczucie zmiany cißnienia w krøtkim stosunko-
wo czasie. Dlatego nie zaleca si´ spoΩywania
napojøw alkoholowych podczas podrøΩy samo-
lotem. Zmiany cißnienia mogå bardzo niekorzy-
stnie wp¬ynåç na nasz organizm.

2. Siedzenie w fotelu lotniczym nie naleΩy
do rzeczy ani przyjemnych, ani zdrowych. Fote-
le lotnicze w dzisiejszych czasach så z regu¬y wå-
skie, niewygodne i siedzenie w nich przez d¬uΩ-
szy okres czasu moΩe doprowadziç do utrudnio-
nego kråΩenia krwi i zwiåzanych z tym kompli-
kacji. Dlatego zaleca si´ ma¬y spacer po samo-
locie od czasu do czasu w celu rozprostowania
nøg.

3. Powietrze w kabinie samolotu jest su-
che. Aby utrzymaç dobre samopoczucie naleΩy
piç duΩo p¬ynøw.

4. Przy starcie i przy lådowaniu mamy do
czynienia z przyßpieszeniami zwiåzanymi ze
zmianå pr´dkoßci samolotu i skokowå zmianå
cißnienia w kabinie. Nie kaΩdy organizm ludzki
reaguje na te bod≈ce w ten sam sposøb. NaleΩy
wi´c poznaç nieco w¬asne cia¬o i poznaç jego
reakcje na przeciåΩenia i zmian´ cißnienia. Sku-
tecznym ßrodkiem dla wi´kszoßci ludzi wraΩli-
wych na przeciåΩenia i zmiany cißnienia jest
zwyk¬e ssanie cukierka. 

5. Manewry wykonywane przy starcie i
przy lådowaniu så manewrami typowymi dla
samolotu i zwiåzane z tym zmiany pr´dkoßci
(odczuwane przeciåΩenie) oraz skokowa zmia-
na cißnienia w kabinie nie så czymß gro≈nym
dla pasaΩerøw. Wystarczy tylko siedzieç w fotelu
z zapi´tymi pasami i pami´taç o tym, Ωe za ste-
rami samolotu siedzi pilot, ktøry takie manewry
trenowa¬ wiele razy i jemu teΩ jak najbardziej
zaleΩy na bezpiecznym dotarciu do celu.

Z sali zadano kilka pyta˜:
1. Czy dziury powietrzne så niebezpieczne? -
Nie så niebezpieczne. Jest to przecieΩ typowe
zjawisko atmosferyczne, niestety, ma¬o przy-

jemne dla pasaΩerøw. Samolot jest tak skon-
struowany, by przeloty przez dziury powietrzne
nie spowodowa¬y uszkodzenia samolotu.
2. Czy samoloty mogå si´ zderzyç? - Obecnie
stosowane urzådzenia zapobiegajå zderzeniom.
Automatyczny system tak pokieruje samolo-
tem, by do zderzenia nie dosz¬o.
3. Jak duΩo zarabia pilot samolotu? - P¬aca za-
leΩy od typu samolotu i od staΩu pracy. Poczåt-
kujåcy pilot ma¬ego samolotu zarabia od 18 ty-
si´cy dolarøw w gør´. Pilot duΩego samolotu, z
d¬ugim staΩem pracy moΩe zarobiç do 250 tysi´-
cy dolarøw.
4. Gdzie si´ szkoli pilotøw? - Do pracy w lot-
nictwie cywilnym zatrudnia si´ cz´sto by¬ych
pilotøw wojskowych. Pilotøw cywilnych szkoli
si´ w røΩnego rodzaju szko¬ach lotniczych i
szko¬ach pilotaΩu. Takie szkolenia odbywajå si´
w wielu miastach.
5. Jakie samoloty så najbezpieczniejsze? - Du-
Ωe. Im wi´kszy, tym bezpieczniejszy. Kierujå
nimi piloci o d¬ugim staΩu, samolot duΩo kosz-
tuje, wi´c i opiek´ ma dobrå.
6. Czy piloci så badani na uΩywanie narkoty-
køw i alkoholu? - Niektøre linie lotnicze robiå
obowiåzkowe badania pilotøw. UΩywanie nar-
kotykøw i alkoholu automatycznie pozbawia
pilotøw ich licencji.
7. Jakie så wymiary foteli w samolotach - bo
wydajå si´ za ma¬e? - Fotele lotnicze, szczegøl-
nie na liniach czarterowych så znane z niewy-
gody. Minimalna szerokoßç fotela wynosi oko¬o
46 cm (18 cali).
8. Jak ma si´ bezpiecze˜stwo latania samolota-
mi w odniesieniu do innych ßrodkøw transpor-
tu takimi jak samochody, rowery, itp.? - Lot sa-
molotem jest bezpieczniejszy chociaΩby z tego
powodu, Ωe za sterami samolotu siedzi cz¬o-
wiek, ktøry ma do tego wysokie kwalifikacje.
Przeglådy naprawcze så robione przez ludzi po-
siadajåcych specjalne licencje. A na dwukierun-
kowej drodze jadåcy z naprzeciwka samochød
moΩe byç kierowany przez kogoß, kto dopiero
wczoraj dosta¬ prawo jazdy i jedzie nie swoim
samochodem do dentysty, prøbujåc w czasie
jazdy zapaliç papierosa...
9. Czy zalecenia Komisji Powypadkowej så
wprowadzane w Ωycie i czy stosuje si´ je do
wszystkich samolotøw? - Tak. Zalecenia Komisji
Powypadkowych så obowiåzujåce i najcz´ßciej
så wprowadzane w Ωycie na wszystkich samolo-
tach, jeΩeli taka jest potrzeba. Pod tym wzgl´-
dem przestrzeganie zalece˜ jest bardzo rygo-
rystyczne.
10. Czy b´då budowane bardzo szybkie samolo-
ty takie jak Concord? - Obecnie nie zanosi si´ na
budow´ takich samolotøw. Ale nie wiadomo, co
b´dzie za kilka lat. Lotnictwo rozwija si´ prze-
cieΩ bardzo szybko.

Bogdan Gajewski        
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W polskiej gospodarce wciåΩ przewaΩajå tra-
dycyjne technologie przemys¬owe i w wi´kszo-
ßci  dziedzin trudno mówiç o nowoczesnoßci.
Tymczasem najwi´ksze szanse na szybki rozwøj
majå gospodarki stosujåce na duΩå skal´ najno-
wsze technologie, wykorzystujåce w praktyce
odkrycia naukowe i wynalazki. W Polsce wydaje
si´ na ten cel niewiele pieni´dzy, dotujåc jedno-
czeßnie nierentowne dziedziny starej gospodar-
ki. RøwnieΩ przedsi´biorstwa niewiele inwestu-
jå w dzia¬alnoßç badawczo-rozwojowå. W efek-
cie innowacyjne firmy stanowiå margines przed-
si´biorczoßci, choç nie brakuje interesujåcych
przyk¬adøw ich dzia¬ania.

Jedynie nieco ponad 4% wyrobøw krajowe-
go przemys¬u to produkty tzw. wysokiej techni-
ki - przemys¬u lotniczego, informatycznego i te-
lekomunikacyjnego, farmaceutycznego. Mimo
znacznego potencja¬u naukowego - corocznie
w Polsce zg¬asza si´ do finansowania ok. 10 tys.
projektøw badawczych, a dofinansowuje 4 tys. -
niewiele rezultatøw tych prac jest wykorzysty-
wanych.

Polska i jej gospodarka jest pod wzgl´dem
innowacyjnoßci na szarym ko˜cu wßrød krajøw
OECD. W rankingu Íwiatowego Forum Gospo-
darczego, obejmujåcego 82 kraje sklasyfikowa-
ne pod wzgl´dem dost´pu do najnowszych te-
chnologii, znale≈lißmy si´ na 39 miejscu, za wi´-
kszoßciå pa˜stw Europy Írodkowowschodniej.

ZZaa  mmaa¬¬oo  ppiieennii´́ddzzyy
Z przeprowadzonych niedawno bada˜ Centrum
Analiz Spo¬eczno-Ekonomicznych (CASE) wyni-
ka, Ωe pod wzgl´dem wydatkøw na badania i ro-
zwøj (B+R) Polska znacznie odbiega nie tylko
od pa˜stw rozwini´tych, ale teΩ od krajøw Euro-
py Írodkowowschodniej. W 2001 r. w naszym
kraju wydatki na B+R stanowi¬y zaledwie 0,65%
PKB, podczas gdy w krajach OECD ßrednio na
ten cel przeznaczano trzykrotnie wi´cej pieni´-
dzy (1,88% PKB), a w pa˜stwach Unii Europej-
skiej prawie czterokrotnie wi´cej (2,24% PKB).
W Czechach wydatki te by¬y dwukrotnie wyΩsze
niΩ w Polsce. W 2002 r. sytuacja nie uleg¬a po-
prawie.

Niekorzystna jest takΩe w naszym kraju stru-
ktura finansowania wydatkøw na badania i ro-
zwøj oraz tendencje w tym zakresie. Udzia¬ prze-
mys¬u w finansowaniu dzia¬alnoßci B+R wyniøs¬
w 2001 r. zaledwie 0,15% PKB, podczas gdy je-
szcze w 1995 r. wynosi¬ 0,28% PKB. Wi´kszoßç
nak¬adøw na nowoczesne technologie finanso-
wana jest z budΩetu pa˜stwa, podczas gdy w
krajach rozwini´tych proporcje så odwrotne.

Do wyjåtkøw naleΩå w Polsce firmy prowa-

dzåce prace badawczo-rozwojowe i wprowa-
dzajåce innowacje. Nieliczne så røwnieΩ przy-
k¬ady firm innowacyjnych, ktøre z niewielkich
zak¬adøw rozwin´¬y si´ w duΩe przedsi´bior-
stwa.

MMaa¬¬oo  cchh´́ttnnyycchh  ddoo  zzaakk¬¬aaddaanniiaa  ffiirrmm
Deklaracji wspierania przedsi´biorczoßci oraz
innowacyjnoßci m.in. przez urz´dy pa˜stwowe i
røΩnego rodzaju organizacje przybywa. Jednak
przedsi´biorcy nadal twierdzå, Ωe ßrodki na in-
nowacyjnoßç bardzo trudno uzyskaç, zaß ci, ktø-
rzy dysponujå kapita¬em, så zdania, Ωe brakuje
odpowiednich projektøw, w ktøre moΩna by za-
inwestowaç.

Jednå z instytucji powo¬anych do rozwiåza-
nia tych problemøw ma byç utworzone przez
ministra gospodarki Centrum Innowacji FIRE,
ktørego dzia¬alnoßç dotyczy najtrudniejszej i
najbardziej ryzykownej fazy tworzenia firm -
znalezienia finansowania po zako˜czeniu prac
badawczych nad nowå technologiå lub produk-
tem. FIRE zacz´¬o wspø¬prac´ z potencjalnymi
za¬oΩycielami firm innowacyjnych ponad rok
temu. - Zasypani zostalißmy projektami, ktøre z
regu¬y nie nadawa¬y si´ do wdroΩenia i ktøre
najcz´ßciej prøbowano sprzedaç, a nie samemu
wykorzystaç - møwi wiceprezes Centrum, Karol
Lity˜ski. Spoßrød ponad 200 przeanalizowa-
nych wnioskøw, wybrane zosta¬y 3, nad ktørymi
prowadzone så prace. Dotychczasowa dzia¬al-
noßç FIRE wskazuje, Ωe - dodaje Lity˜ski - nie
ma p´du do zak¬adania firm, Ωe istniejå duΩe
obawy przed dzia¬alnoßciå na w¬asnå r´k´.
NNaa  ttllee  mmii´́ddzzyynnaarrooddoowweejj  kkoonnkkuurreennccjjii
Opinie o niedostatku obiecujåcych projektøw -
formu¬owane przez inwestorøw - kontrastujå z
osiågni´ciami, i to potwierdzonymi w mi´dzy-
narodowej konkurencji, jakie majå na swym
koncie niektøre polskie firmy.

W ostatnim rankingu Fast 50 opublikowa-
nym przez Deloitte & Touche, klasyfikujåcym
najszybciej rozwijajåce si´ firmy technologicz-
ne w Europie Írodkowej, polskie przedsi´bior-
stwa så bardzo widoczne.

Pierwsze miejsce w kategorii Rising Stars
uzyska¬a Hoga.pl, ktøra wykaza¬a si´ ponad
1700% dynamikå przychodøw. W swej trzylet-
niej dzia¬alnoßci przesz¬a ewolucj´ od portalu
do integratora internetowego i producenta
oprogramowania dla przedsi´biorstw. Na 9 po-
zycji w rankingu znalaz¬a si´ warszawska spø¬ka
ZigZag, oferujåca rozwiåzania internetowe, ktø-
rej sprzedaΩ w ubieg¬ych kilku latach wzros¬a o
926%

Warszawska Infovide zaj´¬a 25 lokat´. Zano-

Na szarym ko˜cu
Nowoczesne technologie. Zbyt ma¬e nak¬ady na badania naukowe i wynalazki.
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wa, operatorzy sieci komørkowych Plus GSM i
Era; Millenium Bank, Orlen, zak¬ady energety-
czne, a takΩe Komenda G¬øwna Policji. 

Powsta¬a w 1998 r. jest jedynå polskå firmå,
ktøra oferuje w¬asnego autorstwa rozwiåzania,
tzw. call/contact center, umoΩliwiajåce firmom
telekomunikacyjnå obs¬ug´ klientøw, wspoma-
ganie marketingu i sprzedaΩy, prowadzenie pro-
gramøw lojalnoßciowych itp. Jej za¬oΩyciele za-
czynali inwestujåc w¬asny kapita¬. - Dopiero pø-
≈niej, gdy na koncie firmy by¬y nowe produkty i
obiecujåce projekty, pojawi¬ si´ - møwi Tomasz
Kiser, szefujåcy dzia¬em marketingu - kapita¬ od
funduszy inwestycyjnych ABN Amro Renais-
sance Capital, European Renaissance Capital II.
- Przewidujemy, Ωe nasze przychody za 2003 r.
si´gnå 11-12 mln z¬. Nasze plany to coroczne
zwi´kszanie przychodøw o ok. 30% - doda¬ Ki-
ser.

ZZ  kkoossmmoossuu  nnaa  zziieemmii´́
W 52 krajach, w tym w USA, patenty na swojå
metod´ rehabilitacji wykorzystujåcå m.in. od-
powiednio zaadaptowane kombinezony kos-
miczne Adeli posiada polsko-rosyjska spø¬ka
Euromed, dzia¬ajåca w Mielnie. Rocznie z us¬ug
centrum rehabilitacji korzysta ok. 450 osøb -
dotkni´tych poraΩeniem møzgowym oraz inny-
mi zaburzeniami neurologicznymi z wielu kra-
jøw. Rezultaty, jakie uzyskuje w rehabilitacji Eu-
romed, sprawi¬y, Ωe metoda b´dåca efektem
wieloletnich bada˜ m.in. rosyjskich specjali-
støw medycyny kosmicznej, sta¬a si´ podstawå
funkcjonowania spø¬ki zatrudniajåcej 90 spec-
jalistøw. - Okaza¬o si´, Ωe moΩna by¬o przenießç
na grunt praktyczny wiedz´ z bada˜ kosmicz-
nych. Uzupe¬nilißmy technologi´ rosyjskå o in-
tensywny program rehabilitacji i ståd nasze e-
fekty - powiedzia¬ nam Ryszard Kowalczyk, szef
Euromedu.

Roman Przasnyski
Zbigniew Zwierzchowski

Rzeczpospolita nr 19/2004 r.

towa¬a w latach 2000 - 2002 wzrost przychodøw
o 273% z us¬ug doradczych i wdroΩe˜ w takich
dziedzinach jak us¬ugi mobilne i e-government.

ZZddoobbyyçç  mmooΩΩnnaa  kkaaΩΩddyy  rryynneekk
Okazuje si´, Ωe dysponujåc nowoczesnymi pro-
duktami moΩna zdobyç nawet najtrudniejsze
rynki. - Profesjonalistøw nie zraΩa, Ωe nasz pro-
dukt powstaje w Polsce - twierdzi dr Ma¬gorzata
Celuch, wiceprezes warszawskiej firmy QWED.
O spø¬ce sta¬o si´ g¬oßno trzy lata temu, gdy
okaza¬o si´, Ωe z jej symulatora elektromagnety-
cznego Quick Wave korzystajå m.in. s¬ynne Jet
Propulsion Laboratory (najwi´ksze laboratori-
um finansowane przez ameryka˜skå agencj´
bada˜ kosmicznych NASA) i National Radio
Astronomy Observatory znane z jednego z naj-
wi´kszych w ßwiecie radioteleskopu Green
Bank, ktørego elementy by¬y projektowane przy
wykorzystaniu polskiego symulatora. Obecnie
produkty warszawskiej spø¬ki trafiajå do klien-
tøw w 22 krajach i så stosowane m.in. przez pro-
ducentøw telefonøw komørkowych i kuchni mi-
krofalowych. Prof. Wojciech Gwarek i troje dok-
torøw z Politechniki Warszawskiej, ktørzy w
1997 r. utworzyli spø¬k´, nadal dzielå swøj czas
mi´dzy uczelni´ i prac´ dla firmy. Dzia¬ajå w
niszowym rynku, ktøry ma wartoßç ok. kilku-
dziesi´ciu mln dolarøw rocznie, ale liczå si´ na
nim, jakkolwiek ich roczne przychody kszta¬tu-
jå si´ na poziomie 1,5 mln z¬. Sprzedajå symula-
tory, uzyskujå takΩe wp¬ywy z licencji, a ostat-
nio w coraz wi´kszym zakresie ßwiadczå us¬ugi
konsultingowe. - Wytwarzamy i eksportujemy
technologi´, czyli to, co si´ liczy w gospodarce.
Takich niewielkich firm technologicznych po-
winno byç w Polsce znacznie wi´cej, wøwczas -
w ocenie prof. Wojciecha Gwarka, prezesa
QWED - rzeczywistoßç ekonomiczna wyglåda-
¬aby inaczej.

Krajowych, ale wymagajåcych klientøw zdo-
by¬ Wind Telecom z Bielska-Bia¬ej. NaleΩå do
nich m.in. Polkomtel i Polska Telefonia Cyfro-

Bez konkurencji ani rusz
Niewielka firma z Warszawy produkuje unikatowe, w skali ßwiatowej, urzådzenia high-tech

W¬asnå firm´ za¬oΩylißmy z desperacji - wyja-
ßnia Miros¬aw Grudzie˜ wiceprezes spø¬ki Vigo
SA, ktøra wytwarza detektory podczerwieni we-
d¬ug pomys¬u prof. Jøzefa Piotrowskiego. 

Post´p techniczny dokonuje si´ dziß g¬øw-
nie w zatrudniajàcych setki specjalistøw oßrod-
kach badawczych wielkich korporacji. Dla indy-
widualistøw chodzåcych w¬asnymi drogami zo-
staje coraz mniej miejsca. Ale w dziedzinie archi-
tektury detektorøw podczerwieni ma¬o kto na
ßwiecie jest w stanie dorøwnaç wyobra≈niå
prof. Jøzefowi Piotrowskiemu z warszawskiej

firmy Vigo System SA. Zdaniem jego wspølni-
køw profesor ma do techniki podejßcie rene-
sansowe. 
- Czasem wydaje mi si´, Ωe sam sk¬ada si´ z dete-
ktorøw - przyznaje wiceprezes, dr Miros¬aw
Grudzie˜. 

Çwierç wieku temu prof. Piotrowski, wøw-
czas pracownik naukowy WAT doszed¬ do prze-
konania, Ωe detektory podczerwieni mogå dzia-
¬aç bez ch¬odzenia. Tez´ t´ potwierdzi¬y bada-
nia. By¬a to wed¬ug øwczesnych poglådøw he-
rezja. Na ßwiecie uwaΩano, Ωe naukowcy z Instytutu



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Luty 2004 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 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 2004 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

3 luty* Film: „Legiony – walka o niepodległość” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
3 Wykład:„Budowa więzi międzypokoleniowej” (j. ang.) PINK : Dr J. Metelski J. Metelski 836-5946 
15 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
17 „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 
21 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
25 Środa Popielcowa Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
2 mar Film polski: tytuł ? Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
9  Panel: „Ośrodek Polskich Dziewcząt w Ain-Karem, 

Palestyna 1942-47” 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

13-19 Rekol. Wielkopostne: Ojciec J. Szotkiewicz OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
14 Zebranie sprawozdawcze członków SPK Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
18 Film: „The Struggles for Poland – Część II” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
21 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
27 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
5 kw. Film polski: tytuł ? Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
6  „WREN-ki - Pomocnicza Morska Służba Kobiet” SPK: p.M. Kawernińska J.A. Dobrowolski 733-5161 
18* Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
18 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
24 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
25 III Konkurs Talentów Polskich  - Grupy 1, 2, 3 i 4 Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 

 2 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Szkoła Południowa G. Ratkowska 
E. Michałowska 

789-6267 
739-7003 

4 Wywiady Bukojemskiego z TV Polskiej o koman-
dosach i o hon. obywatelstwie Kalisza -H. Jedwab 

Koło SPK Nr 8 
 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

14-23 Włochy – 60-lecie bitwy o Monte Cassino Chopin Travel Express W.Grzesik 1-800 533-0369 
* 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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Fizyki Plazmy WAT po prostu si´ pomylili. Do
dziß zresztå najpowszechniej uΩywane detekto-
ry podczerwieni wymagajå ch¬odzenia ciek¬ym
azotem, co zwi´ksza rozmiary urzådze˜ i kom-
plikuje obs¬ug´, a nawet czyni jå niebezpiecznå.
Na rozwijanie idei prof. Piotrowskiego z myßlå o
jej praktycznym zastosowaniu zdecydowali si´
nieliczni. Oprøcz Vigo System na ßwiecie istnie-
jå zaledwie dwie inne firmy produkujåce detek-
tory, ktørych nie trzeba ch¬odziç. NieduΩa, za-
trudniajåca 50 osøb prywatna spø¬ka jest jed-
nym z niewielu w Polsce przedsi´biorstw wyko-
rzystujåcych w¬asne, nowatorskie na skal´ ßwia-
towå rozwiåzania high-tech. Na ich rozwøj fir-
ma wydaje ok. 30% przychodøw. 

- Konkurenci z Japonii i Stanøw Zjednoczo-
nych starajå si´ nas dogoniç, ale jakoß im to nie
wychodzi - podkreßla dr Grudzie˜ - dziedzina,
ktørå si´ zajmujemy, podobnie jak rynek na n-
asze produkty, to nadal tylko nisza. Wynika to
m. in. z faktu, Ωe nasze detektory majå nieco
gorsze parametry niΩ te, ktøre trzeba ch¬odziç.
Ale istnieje wiele zastosowa˜, w ktørych bar-
dziej liczy si´ niΩsza cena i prostota niΩ dosko-
na¬oßç. 

- Nie stosujemy kosztownych, wyrafinow-
anych technologii. Nasze osiågni´cia opierajå
si´ na pomys¬owym wykorzystywaniu w¬aßci-
woßci materia¬øw pø¬przewodnikowych - wyja-
ßnia prof. Piotrowski. 

DDaalleekkoo  pprrzzeedd  sszzeerreeggiieemm  
W czasach, gdy w WAT powstawa¬y pierwsze

detektory nowego typu, w Polsce nie by¬o Ωad-
nych moΩliwoßci ich praktycznego zastosowa-
nia. Pewna szansa na ich skomercjalizowanie
pojawi¬a si´ z chwilå, gdy zainteresowa¬ si´
nimi ameryka˜ski dystrybutor. Handel w szty-
wnych pa˜stwowych ramach, rozwija¬ si´ jed-
nak opornie, a perspektywa uruchomienia pro-
dukcji nowych detektorøw na skal´ przemy-

s¬owå stawa¬a si´ coraz mniej realna. 
- Zdawalißmy sobie spraw´, Ωe nasza kon-

cepcja wyprzedza epok´. Jednoczeßnie widzie-
lißmy, Ωe moΩliwoßci jej wdroΩenia nikogo w¬a-
ßciwie na uczelni nie obchodzå. Moglißmy dalej
prowadziç badania, pisaç publikacje i patrzeç,
jak pokrywa je kurz. W ko˜cu, z desperacji, za-
¬oΩylißmy w¬asnå firm´ - wyjaßnia Miros¬aw
Grudzie˜. 

Doktor Grudzie˜, podobnie jak inny z za¬o-
Ωycieli spø¬ki, obecny prezes Andrzej Nowak by-
li wøwczas, w1987 r., nie tylko naukowcami, ale
takΩe zawodowymi oficerami. Wprawdzie prze-
pisy nie zakazywa¬y podejmowania przez woj-
skowych dzia¬alnoßci gospodarczej, ale moΩna
by¬o je tak interpretowaç. Dla prze¬oΩonych
perspektywa zagnieΩdΩenia si´ w WAT prywat-
nej inicjatywy, przyczø¬ka kapitalizmu w ¬onie
ludowego wojska, by¬a czymß nie do przyj´cia.
Ostatecznie poczåtkujåcy przedsi´biorcy opuß-
cili szeregi armii. 

- Gdybym dzisiaj z tym wyståpi¬, dowødca z
ußmiechem Ωyczy¬by mi powodzenia. Wtedy
grozi¬ nam zielony garnizon. Prawnicy ledwo
nas wybronili - wspomina Grudzie˜ - ale to by¬
dopiero poczåtek. Nasze doßwiadczenia ograni-
cza¬y si´ do pracy na uczelni i wojska. Przeszliß-
my twardå szko¬´ Ωycia i gospodarki rynkowej. 

Wspølnicy zaryzykowali nie tylko wojskowå
karier´. Zdecydowali si´ postawiç na jednå kar-
t´ dorobek ca¬ego Ωycia. Kapita¬ za¬oΩycielski
spø¬ki, wniesiony przez paru udzia¬owcøw, sta-
nowi¬ røwnowartoßç stu ßrednich krajowych
pensji. W domu Grudniøw zapanowa¬a ci´Ωka
atmosfera. - Jeßli to przepadnie, nie b´dziemy
mieli na chleb - ostrzega¬a Ωona. Wspølnicy
wiedzieli jednak, Ωe majå w r´ku mocne atuty. 

PPrroodduukktt  ddoobbrryy,,  aallee......
Bez detektorøw podczerwieni trudno sobie

wyobraziç wspø¬czesnå technik´, zw¬aszcza
wojskowå, medycznå i zwiåzanå z ochronå ßro-
dowiska. Mogå one s¬uΩyç zarøwno do lasero-
wego borowania w z´bach, jak naprowadzania
na cel inteligentnych pociskøw. Dzi´ki detek-
torom powsta¬y urzådzenia pozwalajåce anali-
zowaç na odleg¬oßç sk¬ad chemiczny dymu z

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

Jubileusz Hanki Bielickiej
Data: 19 luty (czwartek) 2004 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK., 379 Waverley St 

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

LEGIONY : 
WALKA 

O
NIEPODLEGÒOÍÇ 

Data:  3 lutego (wtorek) 2004 r.
Godz. 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka.
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fabrycznego komina, a takΩe takie, ktøre umoΩli-
wiajå stworzenie termicznego obrazu budynku
i zbadanie przyczyny strat ciep¬a. Podczerwie˜
umoΩliwia "widzenie" i niezawodnå ¬åcznoßç w
ciemnoßciach, dymie czy chmurach py¬u. Jedno
z najbardziej spektakularnych wojskowych zas-
tosowa˜ detektorøw to wykorzystanie ich do
ostrzegania potencjalnych celøw np. samolo-
tøw o "namierzaniu" ich przez przeciwnika. 

Choç technika podczerwieni zwiåzana jest
niejako naturalnie z wojskiem, wspø¬praca spø¬-
ki z polskim przemys¬em obronnym stanowi
tylko niewiele znaczåcå cz´ßç obrotøw Vigo Sy-
stem. Po kilkunastu latach producenci detekto-
ra bez ch¬odzenia nadal znacznie wyprzedzajå
borykajåce si´ z brakiem ßrodkøw na rozwøj
krajowymi fabrykami zbrojeniowymi. Niemal
ca¬oßç produkcji sprzedawana jest do krajøw
najwyΩej rozwini´tych, zw¬aszcza Stanøw Zje-
dnoczonych, Japonii i Francji. Jednak i tam,
wbrew oczekiwaniom, popyt jest doßç ogranic-
zony. Ameryka˜ski kontrahent wyjaßni¬ wspøl-
nikom, dlaczego tak si´ dzieje: "sprzedaΩ mog¬a-
by byç o wiele wi´ksza, gdybyßcie mieli przyna-
jmniej jednego prawdziwego konkurenta". 

Przyczyna tego paradoksu jest ca¬kiem pro-
sta. Sam detektor kosztuje od tysiåca do paru
tysi´cy dolarøw, ale cena urzådzenia, w ktørym
si´ go wykorzystuje jest z regu¬y wielokrotnie
wyΩsza. Nikt nie zainwestuje ogromnych pieni´-
dzy na opracowanie i wprowadzenie do produ-
kcji na wi´kszå skal´ wyrobu, ktørego g¬øwny
element produkuje tylko jedna firma w ßwiecie.
I to w kraju, ktørego gospodarka i moΩliwoßci w
dziedzinie high-tech nie budzå nadal zaufania.
Niewiele zmieni¬o tu nawet wyrøΩnienie, przyz-
nane w 1996 roku Vigo System przez czo¬owe
pismo poßwi´cone optoelektronice, ameryka˜-
ski "Photonics Spectra", choç po raz pierwszy
uhonorowano w ten sposøb firm´ z siedzibå na
wschød od Òaby. 

MMii´́ddzzyy  rrzzeemmiiooss¬¬eemm  aa  nnaauukkåå  
Za¬oΩycielom "Vigo System", wbrew najczar-

niejszym obawom rodzin, nigdy nie zabrak¬o
pieni´dzy na chleb. Nie zdarzy¬o si´ dotych-
czas, by firmie grozi¬a utrata p¬ynnoßci finan-
sowej. Ale osiågni´cia w zakresie high-tech nie
prze¬oΩy¬y si´ na røwnie spektakularny sukces
finansowy. Wartoßç sprzedaΩy spø¬ki utrzymuje
si´ od paru lat na podobnym poziomie, paru
milionøw dolarøw rocznie. 

Produkcja ma nadal pod wieloma wzgl´da-
mi charakter rzemießlniczy i zwiåzany z indy-
widualnymi potrzebami klientøw. Wymaga to
nieustannej pracy nad rozwijaniem produktøw,
zw¬aszcza, Ωe Ωyjå one tylko 1 - 2 lata. Niektø-
rym z pracownikøw firmy ten stan rzeczy jed-
nak bardzo odpowiada. Prace rozwojowe majå
cz´sto charakter naukowy i umoΩliwiajå kon-

tynuowanie dawnych badawczych pasji. Pod
wzgl´dem kadry i potencja¬u naukowego firma
dorøwnuje niejednemu instytutowi zajmujåce-
mu si´ rozwijaniem techniki. Sam profesor
Piotrowski napisa¬, juΩ jako dyrektor firmy ds.
rozwoju, kilka ksiåΩek i kilkadziesiåt artyku¬øw. 

Dwa miesiåce temu w Vigo System urucho-
miono zakupione w USA za milion dolarøw no-
we urzådzenia do wytwarzania "cienkowarst-
wowych" struktur pø¬przewodnikowych. Jest to
obecnie najnowoczeßniejsze tego rodzaju labo-
ratorium na ßwiecie, umoΩliwiajåce zarøwno
opracowanie kolejnych generacji detektorøw
jak i zwi´kszenie ich produkcji, nawet dziesi´-
ciokrotne. Takich iloßci swych produktøw firma
nie by¬a by w stanie rzecz jasna sprzedaç. Dla-
tego pozyskano wspølnika, czyli WAT, ktøra wy-
¬oΩy¬a 40 proc. ceny laboratorium. 

Ale i tak inwestycja by¬a zbyt kosztowna, by
firma mog¬a swojå jej cz´ßç sfinansowaç z w¬a-
snych ßrodkøw. Z pomocå przysz¬a Agencja Te-
chniki i Technologii, ktøra zdecydowa¬a si´ wy-
asygnowaç milion z¬otych z sum przeznaczo-
nych na wspieranie przedsi´biorstw wdraΩajå-
cych nowe technologie. Pieniådze pa˜stwowe
na ten cel by¬y i så tylko kroplå w morzu po-
trzeb. Niemniej pomoc ATT - po likwidacji a-
gencji jej zadania w tym zakresie przej´¬a Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoßci - umo-
Ωliwi¬a grupie niewielkich prywatnych przed-
si´biorstw rozwijanie w¬asnych pomys¬øw, nie-
kiedy zaliczajåcych si´ do osiågni´ç high-tech
na miar´ ßwiatowå. Niektøre z nich nazywa si´
dziß "pere¬kami polskiego przemys¬u". 

- To chodzi tylko o poΩyczk´ na preferen-
cyjnych warunkach. Ale waΩne jest, Ωe jå w ogø-
le dostalißmy. Bo dla bankøw nasze urzådzenia
majå, jako zabezpieczenie, cen´ z¬omu - wyjaß-
nia Miros¬aw Grudzie˜. -

GRZEGORZ  ÒYÍ
Rzeczpospolita nr 296/03 r.

ZARZÅD SIP
zapreasza na pogadank´

dra ÒUKASZA PIETRZAKA
Genetycznie 

modyfikowane roßliny
— 

zbawienie czy zaraza
Data: 17 lutego (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
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Na XVI Konkursie Prac M¬odych Naukow-
cøw Unii Europejskiej we wrzeßniu w Dublinie
Polsk´ reprezentowaç b´då trzy prace. Na pol-
skie eliminacje wp¬yn´¬o 46 prac z astronomii,
biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki,
matematyki, medycyny, nauk spo¬ecznych i
techniki.

Mielißmy trudne zadanie, bo wszystkie pra-
ce by¬y na bardzo wysokim poziomie - powie-
dzia¬ przewodniczåcy jury prof. Jan Madey z
Uniwersytetu Warszawskiego. Z szesnastu prac
zakwalifikowanych do polskiego fina¬u aΩ pi´ç
znalaz¬o si´ na pierwszym miejscu.

Trzej uczniowie z Òodzi: Marek Cießlar, Jacek
CzyΩewski i Jakub Pietrzak, zbudowali prototyp
robota, ktøry b´dzie bada¬ niebo. - JuΩ wyprø-
bowalißmy naszego robota w obserwatorium
astronomicznym, by¬ ßrodek nocy, wia¬ wiatr, a
urzådzenie ani drgn´¬o - wspomina Jakub Pie-
trzak.

Kolejny zwyci´zca Artur Lewandowski jest
juΩ na pierwszym roku Akademii Medycznej. W
ubieg¬ym roku przygotowywa¬ si´ do olimpiady
biologicznej i postanowi¬ sprawdziç, jak zacho-
wujå si´ mrøwki w labiryncie, czy potrafiå nau-
czyç si´ drogi. Najpierw kaΩda mrøwka prze-
chodzi¬a przez labirynt kilka razy. Potem Artur
wpuszcza¬ do labiryntu grupy mrøwek, z ktø-
rych tylko jedna juΩ zna¬a tras´. - Chodzi¬o o to,
by si´ przekonaç, czy potrafiå one pokazaç dro-
g´ innym - wyjaßnia Artur. - Sp´dzi¬em z mrøw-
kami na tych badaniach ponad trzy miesiåce w
lesie i w domu; ca¬a rodzina mi pomaga¬a.

Natomiast Marcel Ko¬odziejczyk, ucze˜ I LO
im. Miko¬aja Kopernika z Òodzi, napisa¬ prac´
"Waga szalkowa i uogølniony problem fa¬szywej
monety". To teoretyczne rozwaΩania o wykorzy-
staniu wagi szalkowej do odkrycia, ktøra mone-
ta z matematycznego zbioru jest fa¬szywa.

Wßrød innych prac, jakie zakwalifikowano
do fina¬u, by¬ teΩ np. termometr wolframowy do
mierzenia wysokiej temperatury i praca o zas-
tosowaniu hormonøw roßlinnych do produkcji
pomidorøw. Zgodnie z regulaminem w polskich
eliminacjach mog¬y uczestniczyç tylko prace
nagrodzone poprzednio w konkursach ogølno-
polskich lub polecone przez pracownikøw nau-
kowych. Eliminacje organizuje Krajowy Fun-
dusz na rzecz Dzieci, a w jury zasiadajå profe-
sorowie PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i
Politechniki Warszawskiej.

A.P.
Rzeczpospolita nr 9/04   

By¬y dyplomy i nagrody, a dyrektorzy wyrøΩnio-
nych szkø¬ z ca¬ej Polski z dumå przedstawili
swoich nauczycieli i uczniøw - zwyci´zcøw o-
limpiad przedmiotowych. To w¬aßnie sukcesy
uczniøw zdecydowa¬y o pozycji szkø¬ w ogølno-
polskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspe-
ktyw".

Pierwsze miejsce w rankingu na najlepszå
szko¬´ ßredniå zaj´¬o szczeci˜skie XIII LO. Na
drugim miejscu znalaz¬o si´ I LO im. Miko¬aja
Kopernika z Òodzi (zwyci´zca sprzed dwøch
lat), a na trzecim - XIV LO im. Polonii Belgijskiej
z Wroc¬awia (ubieg¬oroczny lider).

W warszawskiej Szkole G¬øwnej Gospodar-
stwa Wiejskiego uroczyßcie og¬oszono wyniki
tego konkursu. Byli uczniowe, nauczyciele, dy-
rektorzy wyrøΩnionych szkø¬, a takΩe przedsta-
wiciele w¬adz oßwiatowych i samorzådowych,
rektorzy wyΩszych uczelni i ministrowie. 

W sumie na lißcie rankingowej znalaz¬y si´
343 szko¬y. A to oznacza, Ωe w kaΩdej z nich w
ubieg¬ym roku szkolnym by¬o co najmniej
dwøch laureatøw lub finalistøw 27 olimpiad
przedmiotowych. To by¬o minimum wymaga˜,
ktøre naleΩa¬o spe¬niç, by znale≈ç si´ w ran-
kingu.

- W Polsce jest ponad cztery tysiåce szkø¬
ßrednich, znalezienie si´ szko¬y na naszej lißcie
rankingowej to sukces, wszystkie 343 szko¬y z
tej listy to szko¬y z sukcesem - powiedzia¬ prof.
Marek Rocki, rektor SGH i przewodniczåcy ka-
pitu¬y rankingu.

- Ciesz´ si´, Ωe mog´ wziåç udzia¬ w tym
ßwi´cie polskiej edukacji, jakim jest og¬oszenie
wynikøw rankingu. Potrzebne så nam dobre
przyk¬ady i dobre wzorce, a wy jesteßcie takimi
przyk¬adami - podkreßli¬ minister rolnictwa
Wojciech Olejniczak, ktøry przekaza¬ nagrody -
sprz´t komputerowy dla dwøch zespo¬øw szkø¬
rolniczych: w Rudce (129. miejsce w rankingu) i
Rzemieniu (164. miejsce).

Nagrod´ specjalnå ministra edukacji dla
najlepszej szko¬y w miejscowoßci do 5 tysi´cy
mieszka˜cøw - wyposaΩenie pracowni komput-
erowej - otrzyma¬ Zespø¬ Szkø¬ Rolniczych im.
Stefanii Karpowicz w KrzyΩewie (Podlaskie),
ktøry ulokowa¬ si´ na 119. miejscu.

Dyplomy odebrali teΩ dyrektorzy szkø¬ -
zwyci´zcøw rankingøw wojewødzkich i wresz-
cie fanfary zabrzmia¬y dla z¬otej dziesiåtki - li-
ceøw b´dåcych czo¬øwkå listy. Så to szko¬y ze
Szczecina, Òodzi, Wroc¬awia, Gdyni, Krakowa,
Radomia, Torunia i trzy licea ogølnokszta¬cåce
z Warszawy.

- Jesteßmy szko¬å otwartå na wszystkich må-
drych ludzi, zapraszamy uczniøw z ca¬ej Polski
- powiedzia¬ Wies¬aw Kosakowski, dyrektor III
LO im. Marynarki Wojennej z Gdyni, ktøre zaj´-
¬o 4. miejsce w rankingu. Przy jego szkole dzia¬a
gimnazjum, ktørego uczniowie juΩ zdobyli olim-

M¬odzi naukowcy badajå
niebo i mrøwki

Pi´ciu Polakøw w europejskim
konkursie

Najlepsze z najlepszych
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pijskie laury, chociaΩ zazwyczaj w olimpiadach
przedmiotowych startujå uczniowie liceøw.

- JuΩ szøsty raz staj´ na tym podium i chyba
ostatni raz w tej roli - møwi¬ wyra≈nie wzruszo-
ny Aleksander Dobrzycki, nauczyciel z ponad-
czterdziestoletnim staΩem, dyrektor XIV LO im.
Polonii Belgijskiej z Wroc¬awia, zdobywcy trze-
ciego miejsca. Dyrektor Dobrzycki podkreßli¬,
Ωe kryteria stosowane w rankingu så rzetelne i
obiektywne, co pozwala wyrøΩniç rzeczywißcie
najlepsze szko¬y.

Cezary Urban, dyrektor zwyci´skiego XIII
LO ze Szczecina, podzi´kowa¬ w imieniu swoim
i wielu dyrektorøw dr Danucie Nakonecznej,
za¬oΩycielce i kierownikowi naukowemu Towa-
rzystwa Szkø¬ Twørczych. - W pierwszej pi´ç-
dziesiåtce rankingu jest co najmniej trzydzießci
szkø¬ naleΩåcych do tego towarzystwa - podkre-
ßli¬.

Anna Paciorek
Rzeczpospolita nr6/04

SondaΩ OBOP. Platforma Obywatelska — 26%.
SLD — 19% (wzrost o 3%). Na 3 miejscu z 16% jest
Samoobrona (bez zmian). Czwarte miejsce - ex aequo
z 10% - zajmujå Liga Polskich Rodzin oraz PiS. O ile
jednak poparcie dla LPR wzros¬o o 1%, to partia braci
Kaczy˜skich straci¬a 3% i jest to jeden z najgorszych
wynikøw PiS w historii sondaΩy OBOP. Do Sejmu
wesz¬oby jeszcze PSL z 7% (-1).

Unia Wolnoßci moΩe liczyç na 3%, a koalicyjna
Unia Pracy - na 2%. Poparcie dla obu tych ugrupowa˜
nie zmieni¬o si´ przez miesiåc.

SondaΩ OBOP zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 10 a
12 stycznia b.r. na reprezentatywnej 939-osobowej
prøbie doros¬ych Polakøw.

W/g najnowszego sondaΩu CBOS na 29% g¬osøw
mog¬aby liczyç Platforma Obywatelska, gdyby wybory
odby¬y si´ w styczniu. To o 3% wi´cej niΩ w grudniu-
ub. r.

SondaΩ CBOS jest trzecim juΩ z kolei, ktøry poka-
zuje znaczny wzrost poparcia dla PO. W badaniach
"Rzeczpospolitej" i OBOP notowania Platformy wzro-
s¬y odpowiednio o 7 i 6% Wed¬ug CBOS na drugie
miejsce mog¬oby liczyç SLD z 17% (bez zmian), na
trzecie, z 12% - Prawo i Sprawiedliwoßç (+1). Do 11 z
13% spad¬y natomiast notowania Samoobrony. Do Sej-
mu wesz¬yby jeszcze LPR z 10% poparciem (+2) i
PSL - 6% (bez zmian). SondaΩ zosta¬ przeprowadzony
od 9 do 12 stycznia br.na 1057-osobowej reprezentaty-
wnej prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Prac´ prezydenta dobrze oceni¬o 65% ankietowa-
nych (w listopadzie - 67%). Z¬å ocen´ wystawi¬o prezy-
dentowi 24% badanych (w listopadzie - 22%). Senato-
wi ocen´ dobrå wystawi¬o 19% badanych (w listopa-
dzie - 23%); z¬å - 57% (w listopadzie - 52%). Tylko
11% uczestnikøw sondaΩu dobrze oceni¬o prac´ Sejmu
(w listopadzie - 16%); ≈le Sejm pracowa¬ w opinii
77% badanych ( w listopadzie - 70%). 

SondaΩ przeprowadzono w dniach 5 - 8 grudnia
2003 r. na liczåcej 1000 osøb reprezentatywnej prøbie
doros¬ych mieszka˜cøw Polski.
◆ Polacy majå najmniejsze zaufanie do rzådu, Sejmu
i premiera - wynika z opublikowanego raportu TNS
OBOP. Z kolei instytucjå, ktørej najbardziej ufajå, jest
straΩ poΩarna. Do uzyskanych przez niå 94% Ωadna in-
na instytucja nawet si´ nie zbliΩy¬a. 

Na pierwszych miejscach wßrød instytucji obda-
rzonych najmniejszym zaufaniem znalaz¬y si´: rzåd
(79%), Sejm (77%) i premier (76%). 

Jak zauwaΩa OBOP, po¬owa i wi´cej pytanych
osøb z rezerwå odnosi¬a si´ takΩe do Senatu, NSZZ
Solidarnoßç, Samoobrony, OPZZ, sådøw, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, prokuratury.

Instytucje, ktørym Polacy najbardziej ufajå (Poczta
Polska, pogotowie ratunkowe, szkolnictwo pa˜stwowe
i wojsko), otrzyma¬y nieco ponad 80% poparcia. 

Przedstawiony raport jest podsumowaniem cyklu
bada˜, poßwi´conych zaufaniu do instytucji, realizo-
wanych we wrzeßniu 2003 r. 
◆ Na poczåtku grudnia ub.r., w porøwnaniu z listo-
padem, naståpi¬ lekki wzrost akceptacji dla cz¬onkost-

WIEÍCI Z KRAJU
◆ Najnowszy sondaΩ PBS wykaza¬, Ωe spo¬ecze˜stwu
najbardziej by odpowiada¬y rzådy koalicji PO-SiP. Ta-
kå opini´ wyrazi¬o 41% badanych. Jedynie 13% prag-
nie, aby przy rzådach pozosta¬a obecnie rzådzåca koal-
icja SLD-UP. 31% ankietowanych chcia¬oby takΩe,
aby w przysz¬ej rzådzåcej koalicji znalaz¬a si´ Unia
Wolnoßci.

SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a Pracownia Bada˜
Spo¬ecznych 10 i 11 stycznia br. na 1065-osobowej
reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw
◆ Na poczåtku 2004 roku na Platform´ Obywatelskå
g¬osowa¬oby 26% Polakøw. Po lekkiej korekcie - w li-
stopadzie ub. r. PO mog¬a liczyç na 22%, a w grudniu
na 19% - notowania PO skoczy¬y wi´c aΩ o 7%. To naj-
lepszy wynik tego ugrupowania w sondaΩach "Rz".

Niespodziankå jest bez wåtpienia drugie miejsce
Samoobrony. Partia Andrzeja Leppera odnotowuje
wzrost poparcia juΩ czwarty miesiåc z rz´du - w pa≈-
dzierniku ub. r. na Samoobron´ chcia¬o g¬osowaç 13%
Polakøw, miesiåc temu juΩ 16%, a w styczniu - 18%.
To takΩe najlepszy wynik tej partii w sondaΩach "Rz".

Wbrew nadziejom politykøw Sojuszu popularnoßç
koalicji SLD - UP nie doßç, Ωe nie wzros¬a, to jeszcze
spad¬a - w porøwnaniu z grudniem - o 2% i wynosi
17%.Tak niskiego notowania lewica w sondaΩu “Rz”
jeszcze nie mia¬a.

Jedynå partiå, ktøra utrzyma¬a poparcie na pozio-
mie z grudnia, jest PiS - 12% W styczniu straci¬y LPR
(z 12 do 9%) oraz PSL (z 8 do 6%).

SondaΩ "Rz" zosta¬ przeprowadzony 10 i 11 stycz-
nia 2004 r. na 1065-osobowej reprezentatywnej prøbie
doros¬ych Polakøw

Kolejne badania opinii publicznej potwierdza-
jå zdecydowany wzrost notowa˜ P O. Wed¬ug OBOP
mi´dzy grudniem a styczniem poparcie dla partii Do-
nalda Tuska wzros¬o o 6%. Przypomnijmy, Ωe taki sam
rezultat - 26% poparcia - PO odnotowa¬a w ostatnim
sondaΩu "Rzeczpospolitej".
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wa Polski w Unii Europejskiej: jako "pozytywne" uzna-
¬o je 43% badanych. W listopadzie opini´ takå wyrazi-
¬o 40% - wynika z sondaΩu OBOP. 

Negatywnie cz¬onkostwo w UE oceni¬o 29% anki-
etowanych (w listopadzie - 28%). O tym, Ωe cz¬onko-
stwo w Unii nie b´dzie ani czymß dobrym, ani z¬ym,
przekonanych jest 19% badanych (w listopadzie - 24%).
Nie mia¬o zdania w tej sprawie 9% uczestnikøw sonda-
Ωu (w listopadzie - 8%). 

Krytycznie stan przygotowa˜ Polski do cz¬onkost-
wa oceni¬o 38% ankietowanych (tyle samo co w listo-
padzie). 29% badanych uwaΩa, Ωe Polska "jest gotowa
do skorzystania z cz¬onkostwa, ale nie jest gotowa do
dotrzymania zobowiåza˜ wynikajåcych z akcesji". 

14% ankietowanych uwaΩa, Ωe Polska "gotowa jest
wywiåzaç si´ ze zobowiåza˜, ale nie b´dzie w stanie
skorzystaç z cz¬onkostwa". Tylko 9% uczestnikøw son-
daΩu sådzi, Ωe nasz kraj przygotowany jest i do skorzy-
stania z cz¬onkostwa, i do wywiåzania si´ z wynikajå-
cych z tego obowiåzkøw. 

Co dziesiåty badany - 10% - nie mia¬ zdania w spra-
wie stanu przygotowa˜ Polski do akcesji. 

Po 10 latach cz¬onkostwa w Unii dwie trzecie ba-
danych - 66% - spodziewa si´ zmian na lepsze w kraju;
jedna dziesiåta - 10% - zmian na gorsze, a 5% uwaΩa,
Ωe cz¬onkostwo w Unii nie b´dzie mia¬o wp¬ywu na
przysz¬å sytuacj´ kraju. 19% ankietowanych nie mia¬o
zdania w tej sprawie. 

37% badanych uwaΩa, Ωe cz¬onkostwo Polski w
Unii nie wp¬ynie na ich Ωycie; prawie co trzeci - 30% -
obawia si´, Ωe b´dzie to wp¬yw negatywny, a co piåty -
24% - spodziewa si´ zmian na lepsze. 9% uczestnikøw
sondaΩu nie mia¬o zdania w tej sprawie. 

Wi´kszoßç badanych, 62%, spodziewa si´ pozyty-
wnego wp¬ywu cz¬onkostwa w Unii na poziom Ωycia
przysz¬ego pokolenia; 15% obawia si´ zmian na gorsze
dla naszych dzieci, a 7% sådzi, Ωe cz¬onkostwo nie b´-
dzie mia¬o wp¬ywu na losy najm¬odszych. 16% ankie-
towanych nie mia¬o zdania w tej sprawie. 

Prawie co drugi badany - 46% - uwaΩa, Ωe w naj-
bliΩszym czasie cz¬onkostwo w Unii negatywnie wp¬y-
nie na sytuacj´ w kraju; przeciwnego zdania jest 16%
uczestnikøw sondaΩu. 28% nie spodziewa si´ Ωadnych
zmian. 

SondaΩ przeprowadzono w dniach 6-8 grudnia ub.
r. na reprezentatywnej prøbie 1005 doros¬ych miesz-
ka˜cøw Polski.
◆ Ani dobry, ani z¬y - tak Polacy ocenili miniony rok
pod wzgl´dem w¬asnej pomyßlnoßci - wynika z grud-
niowego badania CBOS

Natomiast zdaniem 42% Polakøw dla ich rodzin
by¬ to rok "taki sobie", czyli ani dobry, ani z¬y. Dla
34% by¬ dobry, dla 24 - z¬y.

Zdecydowanie najbardziej pesymistyczna jest  wi-
zja Polski i ßwiata w 2003 roku.

Mniej wi´cej co drugi Polak (48 procent) uzna¬, Ωe
by¬ to z¬y rok dla Polski. Cztery procent wi´cej bada-
nych uwaΩa, Ωe by¬ to takΩe z¬y rok dla ßwiata. Tylko
12% Polakøw uzna¬o, iΩ by¬ to dobry rok dla kraju, a
8 %, Ωe røwnieΩ dla ßwiata.

Badanie przeprowadzono od 5 do 8 grudnia 2003
roku na liczåcej 1000 osøb reprezentatywnej prøbie
losowej doros¬ych mieszka˜cøw Polski.
◆ Òapøwkarstwo, nepotyzm, sprzeniewierzanie pub-
licznych pieni´dzy, handlowanie ustawami - tak Pola-
cy postrzegajå krajowå polityk´.

Przekonanie Polakøw o wszechobecnoßci korupcji
na najwyΩszych szczeblach polityki i administracji
pa˜stwowej jest wstrzåsajåce. W sondaΩu CBOS na
pytanie, czy to zjawisko jest w Polsce ma¬ym, czy du-
Ωym problemem, odpowiedzia¬o - 90% - bez wahania,
Ωe duΩym.

AΩ 87% uwaΩa teΩ, Ωe cz´sto na stanowiskach w
urz´dach, spø¬kach czy bankach obsadza si´ krewnych
i kolegøw. Niewiele mniej - 84% - Polakøw uwaΩa, Ωe
za za¬atwienie sprawy bierze si´ ¬apøwki. 81% sådzi,
Ωe cz´sto rzådowe kontrakty i zamøwienia za¬atwia si´
rodzinie i kolegom.

Wszechobecny jest takΩe lobbing. Ponad trzy
czwarte (78%) ankietowanych sådzi, Ωe urz´dnicy i po-
litycy ulegajå biznesowi i innym grupom nacisku. Pra-
wie trzy czwarte uwaΩa, Ωe pieniådze podatnikøw så
wykorzystywane przez politykøw dla dobra ich partii.

Polacy wierzå teΩ, Ωe moΩna kupiç w Sejmie usta-
w´. UwaΩa tak 69%, przeciwnego zdania jest jedynie
co dziesiåta osoba.

SondaΩ CBOS z 5 - 8 grudnia 2003 r., 1000-osobo-
wa prøba doros¬ych Polakøw.
◆ Z przeprowadzonych na zlecenie"Rzeczpospolitej"
bada˜ opinii publicznej wynika, iΩ Polacy uwaΩajå, Ωe
zwiåzki zawodowe dzia¬ajå przede wszystkim w inte-
resie swoich dzia¬aczy (83% wskaza˜) i cz¬onkøw
(75%). Ale juΩ ponad po¬owa badanych jest przeko-
nana, Ωe dzia¬ania zwiåzkøw nie så nakierowane na
dobro wszystkich pracownikøw. Tylko co czwarty Po-
lak uzna¬, Ωe majå na wzgl´dzie interes ca¬ego spo¬e-
cze˜stwa (24%) i gospodarki (27%).

Badania przeprowadzi¬a na zlecenie "Rzeczpospo-
litej" Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych z Sopotu 25 i 26
pa≈dziernika ub.r. na 1051-osobowej prøbie reprezen-
tatywnej dla doros¬ej ludnoßci kraju.
◆ Inflacja w grudniu ub. r. wynios¬a 1,7%, minimal-
nie wi´cej niΩ w listopadzie. Podobnie jak w poprzed-
nim roku, tempo wzrostu cen by¬o w Polsce mniejsze
niΩ w krajach unii walutowej. Ekonomißci oczekujå
jednak przyspieszenia inflacji: pod koniec 2004 roku
jej wska≈nik ma si´gnåç oko¬o 2,5%
◆ Wed¬ug najnowszych danych GUS na Warmii i
Mazurach, gdzie jest najgorzej, pracy nie ma co trzeci
aktywny zawodowo mieszkaniec. Bezrobocie jest tu
pø¬tora raza wi´ksze od ßredniego w kraju (18%). Jed-
nak to w¬aßnie wojewødztwo warmi˜sko-mazurskie
jest jednym z trzech, w ktørych w zesz¬ym roku stopa
bezrobocia spada¬a najbardziej (o 3,5%).

Najmniej bezrobotnych jest na Mazowszu. Bezro-
bocie jest tu dwa razy niΩsze (13,7%) od najwyΩszego
w kraju. Podobnie jest w Ma¬opolsce, gdzie pracy nie
ma 13,9% aktywnych zawodowo mieszka˜cøw.

Jj




