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NADCHODZI CZAS EGZAMINU
Koniec gwa¬townego wzrostu liczby uczelni - Trudniej b´dzie za¬oΩyç nowå szko¬´ wyΩszå.
Z¬e placówki juΩ så zamykane.
Gwa¬towny wzrost liczby uczelni mamy juΩ za
sobå - pokazujå dane G¬ównego Urz´du Statystycznego. Kandydaci na studia powinni zacieraç r´ce. Czemu? Eksperci przewidujå, Ωe uczelnie czeka coraz ostrzejsza walka o studentów.
Przedstawiciele szkø¬ niepa˜stwowych alarmujå, iΩ istnienie wielu z nich jest zagroΩone.
Liczba ch´tnych do studiowania w najbliΩszych latach b´dzie mniejsza. Powød jest prosty
- kolejne roczniki maturzystøw b´då coraz
mniej liczne. W dodatku po naszym wejßciu do
UE cz´ßç m¬odzieΩy b´dzie chcia¬a studiowaç
za granicå.
- Myßl´, Ωe w najbliΩszych latach poprawiaç
si´ b´dzie jakoßç nauczania - przewiduje Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiello˜skiego, przewodniczåcy Konferencji Rektorøw Akademickich Szkø¬ Polskich. - Jeßli nie zadbamy o
lepszy poziom nauki, moΩemy przegraç w konkurencji z uczelniami zagranicznymi - przestrzega.
Jeszcze gorsze nastroje majå przedstawiciele ßrodowiska uczelni niepa˜stwowych. - Istnienie bardzo wielu uczelni niepa˜stwowych jest
zagroΩone - alarmuje Miros¬aw Zdanowski, rektor warszawskiej WyΩszej Szko¬y Ubezpiecze˜ i
Bankowoßci, prezes Stowarzyszenia Rektorøw i
Za¬oΩycieli Uczelni Niepa˜stwowych. - M¬odzieΩ jest zainteresowana nie tylko pracå, ale i
kszta¬ceniem na Zachodzie. Trzeba przygotowaç konkurencyjnå ofert´ edukacyjnå. Myßl´,
Ωe uczelnie, ktøre nie dostosujå si´ bardzo szybko do wymogøw czasu, nie przetrwajå.

Cztery likwidacje
Od roku 1990, kiedy ustawa zezwoli¬a na zak¬adanie szkø¬ niepa˜stwowych, liczba polskich
uczelni wzros¬a ponad trzykrotnie. NajßwieΩsze
dane resortu edukacji møwiå, Ωe jest juΩ 287
niepa˜stwowych szkø¬ wyΩszych (na poczåtku
poprzedniego roku akademickiego by¬o ich wg GUS - 252).
Czy wciåΩ b´dzie ich przybywaç? Eksperci
twierdzå, Ωe juΩ tylko nieznacznie. W tym samym czasie cz´ßç szkø¬ zostanie zlikwidowanych. W tej chwili w stanie likwidacji så cztery
uczelnie: Elblåska WyΩsza Szko¬a Humanistyczna, WyΩsza Szko¬a Zdrowia i Turystyki z Pucka oraz dwie uczelnie warszawskie: Europejska
WyΩsza Szko¬a Biznesu oraz WyΩsza Praska Szko¬a Biznesu. Te likwidacje to efekt negatywnej
oceny jakoßci kszta¬cenia dokonanej przez Pa˜stwowå Komisj´ Akredytacyjnå lub decyzji za¬oΩyciela, ktøremu nie uda¬o si´ zgromadziç odpowiedniej liczby studentøw.
Niepa˜stwowe szko¬y wyΩsze så zlokalizowane w 99 miejscowoßciach. Najwi´cej jest ich
w Warszawie (65), Poznaniu (14), Òodzi (13),
Wroc¬awiu (12), Szczecinie (11) i Krakowie (10).
Posiadaniem wyΩszej uczelni mogå si´ pochwaliç teΩ zupe¬nie ma¬e miejscowoßci jak np. Falenty, Jøzeføw, Nadarzyn, Tyczyn, Kamie˜ Ma¬y,
K¬udzienko czy Warcino.
- W Polsce w dalszym ciågu så obszary,
gdzie nie ma szkø¬ wyΩszych, a moΩna by¬oby
studiami na poziomie licencjackim båd≈ inΩynierskim objåç sporå cz´ßç miejscowej m¬o-
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dzieΩy - uwaΩa Tadeusz Szulc, wiceminister edukacji. - Dlatego chcemy powo¬aç pa˜stwowe
wyΩsze szko¬y zawodowe w ÒomΩy, Wa¬czu, G¬ogowie, Gnieznie i Karolewie (warmi˜sko-mazurskie).

etatach - przewiduje wiceminister edukacji Tadeusz Szulc. - To w krøtkim czasie doprowadzi
do zweryfikowania liczby uczelni.

Od kiedy kaΩdy wniosek o za¬oΩenie uczelni musi najpierw uzyskaç akceptacj´ Pa˜stwowej Komisji Akredytacyjnej wyra≈nie os¬ab¬ zapa¬ za¬oΩycieli. Obecnie w Ministerstwie Edukacji tylko 8 nowych niepa˜stwowych uczelni czeka na
wpis do rejestru. JuΩ istniejåce uczelnie starajå
si´ natomiast masowo uzyskaç zgod´ na uruchomienie nowych kierunkøw studiøw. Ale o to
teΩ nie jest ¬atwo. - Z 159 wnioskøw, ktøre nap¬yn´¬y do ministerstwa w 2003 i 2004 roku, pozytywnie za¬atwiono 52, zaß 50 spotka¬o si´ z
odmowå. Pozosta¬e så w rozpatrywaniu - møwi
Renata Olbrysz, naczelnik Wydzia¬u Uczelni
Niepa˜stwowych w resorcie edukacji.
Trudniej teΩ uzyskaç uprawnienia do prowadzenia studiøw magisterskich - z 30 wnioskøw
w ubieg¬ym roku tylko po¬owa uzyska¬a akceptacj´ ministra edukacji. Obecnie takie uprawnienia posiada tylko co czwarta niepa˜stwowa
uczelnia.
- Z¬ych szkø¬ jest za duΩo - uwaΩa wiceminister Tadeusz Szulc. - Så w nich kierunki studiøw,
ktøre nie powinny byç prowadzone, bo nie majå odpowiedniej kadry naukowej i zaplecza.
Spoßrød 350 kontroli, ktøre przeprowadzi¬a
do tej pory Pa˜stwowa Komisja Akredytacyjna,
co czwarty instytut i wydzia¬ uczelni, prowadzåcych oceniane kierunki studiøw, otrzyma¬ ocen´ warunkowå, a 5% - negatywnå.
Kolejne podniesienie poprzeczki wobec wyΩszych szkø¬ zawodowych naståpi na skutek nowelizacji prawa. Uczelnie prowadzåce dotåd
kszta¬cenie w specjalnoßciach muszå do wrzeßnia 2004 "przypisaç" swoje specjalnoßci do tradycyjnych kierunkøw studiøw, a w ciågu roku
powinny zadbaç o odpowiedniå kadr´. - Sådz´,
Ωe cz´ßç uczelni nie b´dzie mia¬a kadry, niektøre juΩ zabraniajå pracownikom pracy na kilku

W tym roku prawdopodobnie powstanie pi´ç
pa˜stwowych wyΩszych szkø¬ zawodowych: - W
ÒomΩy b´dzie moΩna studiowaç systemy oprogramowania oraz ekonomi´ ma¬ych i ßrednich
przedsi´biorstw - w Wa¬czu - finanse i bankowoßç oraz j´zyk niemiecki - w G¬ogowie - edukacj´ plastycznå, rachunkowoßç i finanse oraz
systemy informatyczne - w Karolewie - wychowanie fizyczne - w Gnie≈nie systemy informatyczne, zarzådzanie i marketing oraz ekotechnologi´.

Iloßç kosztem jakoßci

Pi´ç nowych pa˜stwowych wyΩszych
szkø¬ zawodowych

T´sknota za uniwersytetem

Czy zmiany dotknå takΩe uczelnie pa˜stwowe?
W kilku regionalnych oßrodkach akademickich,
na przyk¬ad w Bydgoszczy czy Kielcach, pojedyncze uczelnie pa˜stwowe ch´tnie przekszta¬ci¬yby si´ w uniwersytety. Lecz odpowied≈ ministerstwa jest jasna: po¬åczcie si´ z innymi szko¬ami z waszego terenu, to b´dziemy was wspieraç. - Wtedy powstanie ßrodowisko akademickie - wyjaßnia wiceminister Tadeusz Szulc. - W
tej chwili w niektørych miastach mamy po kilka
katedr fizyki, chemii czy matematyki. Gdyby
uczelnie si´ po¬åczy¬y, powsta¬yby bardzo silne
zespo¬y naukowe.
Rektor UJ prof. Franciszek Ziejka nie martwi
si´ niΩem demograficznym. Ma na to recept´: Wielkie wyzwanie czeka nasze szkolnictwo wyΩsze w zwiåzku z koniecznoßciå dokszta¬cania
osøb, ktøre juΩ majå wyΩsze wykszta¬cenie, a ze
wzgl´du na potrzeby rynku b´då musieli zdobyç inny zawød - møwi. - Otwiera si´ bardzo
wielkie pole dla studiøw podyplomowych i uzupe¬niajåcych.
Ale takie studia b´då w stanie prowadziç tylko najlepsze, silne uczelnie.
Anna Paciorek
Rzeczpospolita nr 33/04 r.

PRZEBOJE NAUKI

Istniejå realne szanse na to, Ωe choç polskie gørnictwo b´dzie si´ kurczyç, to nauka zwiåzana do tej
pory z w´glem b´dzie si´ mia¬a coraz lepiej
Nie moΩna dziß wykluczyç, Ωe za kilka, lub kilka- Chcå wspø¬pracowaç nad tym problemem ze
naßcie lat rozpocznie si´ w Polsce budow´ elek- ßlåskimi instytutami od lat zwiåzanymi z w´trowni, ktøra energi´ b´dzie czerpa¬a z wodoru, glem. Uzyskiwaniem energii z wodoru, a wodoa ten uzyskiwany b´dzie z w´gla. Na razie så to ru z w´gla, zainteresowana jest takΩe Europa,
jeszcze futurystyczne plany, jednak juΩ dzisiaj ståd temat ten wpisano w VI Europejski Prona ßwiecie, a takΩe w Polsce, prowadzi si´ na gram Ramowy. Na razie na ten cel przeznaczoten temat intensywne badania.
no 180 tys. euro, moΩna jednak przypuszczaç,
Zainteresowanie wspø¬pracå z Polskå wyka- Ωe w miar´ post´pu prac zainteresowanie temza¬y Stany Zjednoczone, gdzie naukowcy pro- atem b´dzie wzrastaç
wadzå juΩ w tej dziedzinie prøby laboratoryjne.
2

Gaz wt¬aczany do ska¬
Naukowym hitem ostatnich lata staje si´ teΩ problem wt¬oczenia dwutlenku w´gla w skorup´
ziemskå, aby jego nadmiar w atmosferze nie
powodowa¬ dziury ozonowej, co grozi ßwiatu
nadmiernym ociepleniem. Zobowiåzuje do tego protokø¬ podpisany w Kioto. W USA odbywajå si´ na ten temat konferencje naukowe, bo temat jest goråcy. W Kaniowie pod Czechowicami
naukowcy z G¬øwnego Instytutu Gørnictwa od
miesi´cy prowadzå badania nad wt¬aczaniem
CO2 (dwutlenku w´gla) do pok¬adøw w´gla, ktøre nie b´då wybierane. MoΩna mieç nadziej´, Ωe
badania te sko˜czå si´ sukcesem, a wtedy Polska nie tylko znacznie mog¬aby ograniczyç emisj´ CO2, lecz takΩe na tym wiele zarobiç. Europa zacznie w najbliΩszych latach stosowaç na
szerokå skal´ handel emisjami, ktøry stosowany
jest juΩ w Stanach Zjednoczonych. Metoda ta
sprowadza si´ do przydzielenia kaΩdemu pa˜stwu okreßlonego parytetu dopuszczalnej emisji dwutlenku w´gla (podobnie zresztå z innymi
gazami cieplarnianymi). Jeßli dany kraj emituje
do atmosfery mniejsze iloßci, swoje nadwyΩki
przydzielonej emisji sprzedawaç moΩe innym
pa˜stwom, ktøre nie så w stanie wywiåzaç si´ z
na¬oΩonych limitøw, a ich przekroczenie grozi¬oby wysokimi karami. Oznacza to, Ωe kaΩda tona dwutlenku w´gla skutecznie wt¬oczonego w
ska¬y moΩe przynießç pa˜stwu okreßlone zyski.
Gra jest warta zachodu, dlatego warto kibicowaç naukowcom i Ωyczyç im powodzenia. Ostatnio prowadzi si´ teΩ, nie tylko w Polsce, intensywne badania nad moΩliwoßciami podziemnego magazynowania metanu.

W poszukiwaniu partnerøw
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Nawet pobieΩny tylko przeglåd bada˜, jakie prowadzå naukowcy z instytutøw zwiåzanych kiedyß niemal tylko z gørnictwem, pokazuje, Ωe
frapujåcych tematøw badawczych nie brakuje.
Dzisiaj zresztå gørnictwo straci¬o monopol na
zlecanie bada˜. Ílåskie instytuty naukowe, zmuszone do samodzielnego trwania, zajmujå si´
tematami znacznie wykraczajåcymi poza problemy w´gla. Przychody G¬øwnego Instytutu Gørnictwa juΩ tylko w 45% zaleΩå od w´gla, choç moΩna by powiedzieç, Ωe to wciåΩ za duΩo, wziåwszy pod uwag´ fatalny stan finansøw Kompanii W´glowej, najwi´kszej w gørnictwie spø¬ki. Inne dziedziny gospodarki i samorzådy teΩ
majå k¬opoty finansowe. Jedna trzecia rynkowych przychodøw GIG pochodzi z prac na rzecz
ekologii i inΩynierii ßrodowiska, blisko 9% z
udzielania certyfikatøw jakoßci, niemal tyle samo z prac na rzecz edukacji. Z bada˜ na rzecz
kontrahentøw zagranicznych instytut otrzymuje 2,6% przychodøw, a wi´c wciåΩ jeszcze stosunkowo niewiele. Jeßli jednak dodaç do tego
udzia¬ w badaniach finansowanych np. z fun-

duszy europejskich proporcje te så juΩ zdecydowanie lepsze.

Nasze specjalnoßci

Istniejå realne szanse na to, Ωe choç polskie gørnictwo b´dzie si´ kurczyç (nie moΩna nawet
wykluczyç, Ωe znacznie), to jednak nauka zwiåzana do tej pory z w´glem b´dzie si´ mia¬a coraz lepiej. O ile wykorzysta pojawiajåcå si´
szans´. Instytuty zwiåzane z gørnictwem majå
duΩe doßwiadczenie w sprawach zwiåzanych z
bezpiecze˜stwem pracy. Mimo Ωe zdarzajå si´
pod ziemiå katastrofy, wska≈niki wypadkowoßci
pod ziemiå plasujå Polsk´ wßrød najbezpieczniejszych krajøw. Nie mogå tego o sobie jeszcze
powiedzieç Chiny, gdzie np. w roku 2001 zgin´¬o ok. 6 tys. gørnikøw, czyli bioråc pod uwag´
proporcje wydobycia wska≈nik wypadkowoßci
jest kilkanaßcie razy wi´kszy niΩ w Polsce. Chi˜czycy så wi´c potencjalnym klientami ßlåskich
instytutøw. Wybuchy py¬u w´glowego, metanu,
tåpania zdarzajå si´ wsz´dzie, takΩe w chi˜skich kopalniach. Tymczasem w ßlåskich laboratoriach naukowych, takΩe w jedynej juΩ w
Europie kopalni doßwiadczalnej Barbara niedaleko Katowic, prowadzi si´ unikalne badania
dotyczåce w¬aßnie tåpa˜, wybuchøw metanu.
GIG dysponuje nowoczesnymi laboratoriami,
gdzie bada si´ problemy podziemnych poΩarøw. Âlåscy naukowcy mierzåc poziom w´glowodorøw wyΩszych potrafiå np. przewidzieç
gdzie pod ziemiå wyståpi poΩar. Stosujåc metod´ tomografii sejsmicznej, a wi´c przeßwietlajåc
ska¬y odpowiedniå aparaturå mogå dyrekcj´
kopalni uprzedzaç, Ωe pok¬ad w´gla zbliΩa si´
do uskoku, trzeba wi´c przezbroiç ßciany wydobywcze i prøbowaç je ominåç, o czym warto
wiedzieç wczeßniej. Polscy dyrektorzy spø¬ek od
dawna korzystajå z tego typu us¬ug nauki. Gospodarka rynkowa sprawia, Ωe wszystkie te specjalnoßci oferuje si´ nie tylko w kraju, lecz takΩe
ßwiatu, szczegølnie zaß krajom gdzie istnieje
gørnictwo. Chiny så tu szczegølnie atrakcyjnym
partnerem. Warto pami´taç, Ωe Chiny wydobywajå rocznie ok. 1,2 mld ton w´gla. Polska, ktøra w Europie jest w´glowym potentatem, produkuje 100 mln ton, czyli 12 razy mniej, jednak
w sferze nauk zwiåzanych z gørnictwem daleko
wyprzedzi¬a azjatyckiego kolosa. Chi˜skie w¬adze wykazujå duΩe zainteresowanie naszå ofertå, nasi naukowcy bolejå jednak, Ωe najcz´ßciej
na zainteresowaniu si´ ko˜czy.
Konkretnå wspø¬pracå zako˜czy¬y si´ natomiast rozmowy z Francjå, ktøra juΩ w przysz¬ym
roku, czyli o rok wczeßniej niΩ zamierzano, zlikwiduje swe ostatnie kopalnie w´gla, nie warto
jej wi´c utrzymywaç placøwek naukowych i laboratoriøw. Dlatego teΩ podpisa¬a z GIG umow´
na badania zagroΩe˜ metanowych, tåpni´ç itd.
Dla kopal˜ czeskich prowadziç si´ b´dzie bada-

nia wytrzyma¬oßci obudøw ßcianowych. Iran
zwrøci¬ si´ o przeprowadzenie szkole˜ kadry
dla nowo budowanej kopalni. Rzåd Wietnamu,
gdzie kopalnie n´kane så wybuchami metanu,
zamøwi¬ kompleksowy system metanometryczny, od pomiarøw w kopalniach do nowoczesnego laboratorium, ktøre powsta¬o ostatnio w
Hanoi. Na tegorocznych katowickich targach
grupa wietnamskich goßci b´dzie naleΩa¬a do
jednej z najliczniejszych. Wszystko wskazuje na
to, Ωe ßlåskie instytuty, ktøre do niedawna zwiåzane by¬y g¬øwnie z gørnictwem, zajmå si´ geoinΩynieriå, ktøra ¬åczy wiedz´ geologicznå, gørniczå i geofizycznå, co w dobie wielkich, cz´sto
podziemnych budowli (np. tunele) moΩe staç
si´ nowå specjalnoßciå naukowcøw ze Ílåska.
BARBARA CIESZEWSKA
Rzeczpospolita nr 211/03
-----------------------------------------------------UDZIAÒ INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH W 5-RAMOWYM PROGRAMIE UNII
EUROPEJSKIEJ
RECOPOL - redukcja emisji CO2 przez magazynowanie w pok¬adach w´gla (zarzådzanie
emisjå gazøw cierplarnianych)

TENORMHARM - ocena i redukcja ryzyka oraz
skaΩenia ßrodowiska w zwiåzku z naturalnå
podwyΩszonå promieniotwørczoßciå
AIRPIPE - poduszki powietrzne do zapobiegania wyciekom i przenoszeniu wybuchøw w
rurociågach
ARAMIS - analiza ryzyka i system zarzådzania
bezpiecze˜stwem dla przemys¬øw
MASURIN - ekorozwøj regionøw przemys¬owych - europejski przewodnik
RESCUE - regeneracja europejskich terenøw w
miastach i ich otoczeniu
ERRICA 2 - europejska sieç - radon w budynkach, badanie i zapobieganie,wspø¬praca z
przemys¬em
ENERGY FOREST - rozwøj upraw energetycznych w Europie Írodkowowschodniej

ZAPOMNIANY WYNALAZCA
T´ postaç trzeba i warto przypomnieç. Konstruktor-wynalazca, przedsi´biorca, autor podr´czników z kosmogonii - wszystko w jednej osobie.
InΩynier-mechanik Jan Szal (1899-1942), wychowanek Politechniki Lwowskiej, staΩ po studiach odby¬ we francuskiej wytwórni silników
Lorraine-Dietrich i tak zacz´¬a si´ jego kariera
w przemyßle lotniczym. Po powrocie do kraju
pracuje w biurze konstrukcyjnym PZL w Warwie (1928-32). Rozpoczyna wtedy ca¬å seri´ oryginalnych opracowa˜ konstruktorskich, zastosowanych nast´pnie w polskim lotnictwie wojskowym. Trzy z nich uzyska¬y patenty. Så to:
"Urzådzenie do samoczynnej regulacji temperatury i sk¬adu mieszkanki w cylindrach silników
lotniczych" (1927), "Urzådzenie zaczepowe do
mocowania pasøw obserwatora" (1931) oraz
"Synchronizator karabinu maszynowego pilota" (1934). O tym ostatnim czytamy w ksiåΩce
Adama Popiela "Uzbrojenie lotnictwa polskiego" (Wyd. FSNT NOT Sigma, Warszawa 1991):
"....udany, trwa¬y i niezawodny przyrzåd uzgadniajåcy (synchronizator) opracowa¬ inΩ. Jan
Szal, uruchamiajåc produkcj´ w w¬asnym zak¬adzie mechanicznym "Motolux" mieszczåcym
si´ poczåtkowo przy ul. Huculskiej 6 w Warszawie, przeniesionym nast´pnie do miejscowoßci
Grabøw pod Warszawå. Przyrzåd ten by¬ przystosowany do silnika Jupiter i montowany w
p¬aszczy≈nie prostopad¬ej do wa¬u ßmig¬a. Dru-

gi model zosta¬ przystosowany do silnikøw Mercury montowanych w samolotach myßliwskich
PZL F-11. S¬uΩy¬ do uzgadniania strza¬øw dwøch
karabinøw maszynowych pilota, a po zmianie
urzådzenia spustowego do km Vickers. Pø≈niej
znalaz¬ zastosowanie w silnikach Pegasus w samolotach PZL-23 Karaß. Synchronizator uzgadnia¬ dzia¬anie km pilota z obrotami ßmig¬a. Zosta¬ teΩ zastosowany w samolocie RWD-14 Czapla...
Firma "Motolux" zatrudnia poczåtkowo 36
pracownikøw, produkujåc - oprøcz synchronizatora - filtr benzynowy w¬asnego pomys¬u inΩyniera oraz ga≈nik lotniczy na licencji angielskiej. W wytwørni w Grabowie pracuje juΩ 100
osøb obs¬ugujåcych obrabiarki sprowadzane z
Niemiec. InΩynier Szal wchodzi w 1937 r. w
sk¬ad Rady Technicznej I Polskiego Lotu Stratosferycznego. Wspø¬organizowa¬ lot balonu, ktøry po wzbiciu si´ w powietrze mia¬ osiågnåç pu¬ap 30 tys. m. W¬aßcicielowi "Motoluxu" powierzono zaprojektowanie gondoli balonowej, ktøra
potem w jego wytwørni zosta¬a wykonana w rekordowo krøtkim czasie. Jak podaje mgr Andrzej
Morga¬a (Skrzydlata Polska nr 47-48/1962), ten
najwi´kszy wøwczas stratostat ßwiata mia¬ 120
m wysokoßci (co odpowiada wysokoßci 40-pi´trowego budynku), pojemnoßç pow¬oki wynosi¬a 124,7 tys. m3, powierzchnia 12,3 tys. m2, a
ci´Ωar balonu 1,5 t.
Szczegø¬y techniczne samej gondoli znajdu4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Marzec 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
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek
Piątek (4-ty)

Organizacja

Kontakt

Chór im. Paderewskiego
Grupa taneczna „Polanie” - próba
ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka
SPK, pogadanki historyczne
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)- referat / wykład
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat / wykład
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców)
SPK, zebranie zarządu
SPK, pogadanka krajoznawcza
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
SPK, film historyczny
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)

W. Garlicka
E. Pohl
K. Rudak
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
D. Iglewska
A. Wilk
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
A. Michałowska
J. Rudowicz
J. Rudowicz
S. Kielar
J. Semrau

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
733-5161
721-8238
685-1946
723-2415
523-5174
820-7582
829-8309
226-6793
728-1375
728-1375
828-0225
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2004
Data

3 mar
9
13-19
14
18
21
27
5 kw.
6
18
18
24
25
2 maj
15
4
14-23
15
16
23
1 czer.
13
19
23
16 wrz.

Impreza

„Question of Honor”: spotkanie z autorami Lynne
Olson i Stanley Cloud
Panel: „Ośrodek Polskich Dziewcząt w Ain-Karem,
Palestyna 1942-47” - I. Bronglewicz, A. Gaynor,
I. Winogron, M. Znamirowska, J.A. Dobrowolski
Rekol. Wielkopostne: Ojciec J. Szotkiewicz OMI
Zebranie sprawozdawcze członków SPK
Film: „The Struggles for Poland – Część II”
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Film polski: tytuł ?
„WREN-ki - Pomocnicza Morska Służba Kobiet”
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
III Konkurs Talentów Polskich - Grupy 1, 2, 3 i 4
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
Zabawa wiosenna
Wywiady Bukojemskiego z TV Polskiej o komandosach i o hon. obywatelstwie Kalisza -H. Jedwab
Włochy – 60-lecie Monte Cassino
Obchody 60-lecia Bitwy o Monte Cassino
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Pierwsza Komunia Święta
„Obrona cywilna – wskazówki dla obywateli”
Koncert dla Mamy i Taty
VI Polski Festiwal
Film polski: tytuł ?
Film polski: tytuł ?

Organizatorzy

PINK, KPK Ottawa,
Ambasada RP
Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Rogers Cable 22
Rogers Cable 22
Fund. Dziedzictwa Pol.
SPK:p.M. Kawernińska
Fed. Polek Ogniwo 8
Rogers Cable 22
Rogers Cable 22
Fund. Dziedzictwa Pol.
Szkoła Południowa

Kontakt

A.M. Jabłoński

Telefon

820-1616

J.A. Dobrowolski 733-5161

Szkoła Polska
Koło SPK Nr 8

Sekretariat
P. Nawrot
J. Rudowicz
M. Rachniowski
M. Rachniowski
J. Semrau
J.A. Dobrowolski
E. Zadarnowska
M. Rachniowski
M. Rachniowski
E. Michałowska
G. Ratkowska
E. Michałowska
M. Boczkowska
J.A. Dobrowolski

230-0804
820-7582
728-1375
825-2827
825-2827
741-5465
733-5161
739-8663
825-2827
825-2827
739-7003
789-6267
739-7003
723-4680
733-5161

Chopin Travel Express
Koło SPK Nr 8
Rogers Cable 22
Parafia Św. Jacka
SPK: Z. Pierścianowski
Chór J. Paderewskiego
Klub „Białe Orły” i SPK
Fund. Dziedzictwa Pol.
Fund. Dziedzictwa Pol.

W.Grzesik 1-800
P. Nawrot
M. Rachniowski
Sekretariat
J.A. Dobrowolski
W. Garlicka
A. Wilk
J. Semrau
J. Semrau

533-0369
820-7582
825-2827
230-0804
733-5161
731-6376
723-2415
741-5465
741-5465

Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.

Gospodarze: pp. K. i R. Kuźmin: tel. 738-0463.
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zaprasza na pogadank´ i panel
dyskusyjny

Oßrodek
Polskich Dziewczåt
w Ain-Karem,
Palestyna 1942-47
Data :9 marzec (wtorek) 2004 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

W imprezie wezmå udzia¬: Irena Bronglewicz, Aleksandra Gaynor, Irena Winogron,
Maryla Znamirowska oraz Jerzy Dobrowolski.
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka.
jemy w opracowaniu "Balonem do stratosfery",
wydanym przez Zarzåd G¬øwny Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej w 1938 r.. Autor
opracowania, p¬k. InΩ. Stanis¬aw Mazurek, by¬
kierownikiem Wytwørni Balonøw i Spadochronøw w Legionowie pod Warszawå, zarazem
przewodniczåcym Komisji Technicznej przygotowujåcej lot. Czytamy tam, Ωe gondola Szala
mia¬a automatyczne zamki w¬azu wykonane ze
stali chromo-niklowej uszczelniajåce kapsu¬´.
Szybujåc w stratosferze, gdzie temperatura si´ga -60˚C, za¬oga (wyznaczeni: kpt. pil. Zbigniew
Burzy˜ski i kpt. Franciszek Hynek) wymaga¬a
zapewnienia temperatury 0-10˚C. W gondol´
wmontowano 6 okien - przeziernikøw o podwøjnych szk¬ach optycznych. Pow¬oka wykonana zosta¬a z blachy stalowej o gruboßci 2 mm i
wytrzyma¬oßci 35 kg/mm2. Konstrukcja noßna
sk¬ada¬a si´ z 6 rur duraluminiowych o ßrednicy
50-60 mm. Gondol´ wyposaΩono w sprz´t nawigacyjny, fotograficzny, do pomiarøw wysokoßciowych regeneracji zuΩytego powietrza. Zainstalowano nadajnik i odbiornik radiowy.
Sport balonowy wzbudza¬ przed wojnå powszechne zainteresowanie. Wiåza¬o si´ to z sukcesami Polakøw w Pucharze Gordon Bennetta.
Lot do stratosfery na krajowym sprz´cie o rekordowo wielkich rozmiarach zapowiada¬ si´ jako
wielkie wydarzenie. Honorowy patronat nad
przygotowaniami do lotu objå¬ Prezydent RP
prof. Ignacy Moßcicki, a protektorem lotu by¬
inspektor armii, gen. broni Kazimierz Sosnkowski. Inicjatorem i animatorem ca¬ego przed-

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI

Skarbnik
przypomina o sk¬adkach za rok 2004
Cz¬onek zwyk¬y: $60.00
Cz¬onek emeryt: $30.00
Ma¬Ωe˜stwo: $90.00
Ma¬Ωe˜stwo, emeryci: $60.00
Prosz´ takΩe pami´taç o sk¬adkach zaleg¬ych.
Czeki wystawione na: Association of
Polish Engineers in Canada prosimy
wysy¬aç na adres: P.O. Box 8093, Stn.T,
Ottawa ON, K1G 3H6
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zaprasza na pokaz filmu

The Struggles for
Poland
Cz´ßç II
Data:19 luty (czwartek) 2004 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.
si´wzi´cia by¬ prof. Politechniki Warszawskiej,
dr Mieczys¬aw Wolfke.
Start "Gwiazdy Polski", bo takå nazw´ otrzyma¬ balon, mia¬ odbyç si´ pod koniec lata 1939
r. na Polanie Chocho¬owskiej w Tatrach, gdzie
warunki atmosferyczne uznano za najbardziej
odpowiednie. Start, niestety, by¬ nieudany. Podczas nape¬nienia balonu wodorem naståpi¬ wybuch. Cz´ßç pow¬oki balonu zosta¬a zniszczona,
natomiast gondola pozosta¬a nienaruszona.
Rok pø≈niej przygotowywano si´ do po ponownego lotu. Do nape¬niania pow¬oki sprowadzono z USA zbiorniki z niepalnym helem. Start
mia¬ naståpiç pod koniec sierpnia lub na poczåtku wrzeßnia w Gorganach. Tym razem wy6

7

buch wojny pokrzyΩowa¬ ponowny wzlot balonu.
Sylwetk´ inΩyniera Szala, jego osiågni´cia i
powiåzania ze stolicå usi¬owa¬ przybliΩyç na
¬amach ¸ycia Warszawy red. Jerzy Kasprzycki.
Czyni¬ to kilkakrotnie. Niestety, Ωadna encyklopedia nie uwzgl´dni¬a nazwiska znakomitego
wynalazcy. Niemniej w sta¬ej rubryce "Warszawskie poΩegnania" tak pisa¬ autor w latach 80.:
... inΩ. Szal wiele czasu poßwi´ca¬ badaniom naukowym, ktøre w tamtych latach mia¬y charakter pionierski i znalaz¬y praktyczne zastosowanie dopiero w epoce kosmicznej... Wynikom
owych bada˜ i przemyßle˜ poßwi´ci¬ publikacje" "Analogia uk¬adu s¬oneczno-planetarnego i
ziarenka komørki". Analiza pracy uk¬adu grawitacyjnego". Ostatniå jego pracå naukowå by¬a
"Teoria kosmogeniczna - Uk¬ad mi´dzyplanetarny wszechßwiata", opublikowana z r´kopisu
autora po wojnie w 1947 r. Jerzy Kasprzycki zauwaΩa przy sposobnoßci, Ωe "znamy wiele przyk¬adøw krajowych i zagranicznych, gdy wybitni
technicy, odkrywcy i konstruktorzy zajmujå si´
na marginesie swej pracy dociekaniami z zakresu røΩnych nauk. Byç moΩe prawdziwa wielkoßç
umys¬u polega na ¬atwoßci przechodzenia od
nauk ßcis¬ych do nieuchwytnie egzoterycznych...
(¸W, nr 93/1980, 119/1988).
Zas¬uΩony wynalazca trafi¬ we wrzeßniu
1939 r./ podobnie jak wielu rodakøw, do zaprzyja≈nionej Rumunii. Mimo propozycji w¬adz rumu˜skich pracy w tamtejszym przemyßle lotniczym wraca do kraju. Zastaje wytwørni´ na
warszawskim Grabowie (ul. Poloneza 14) pod
zarzådem firmy niemieckiej Luftfahranlagen
Ost. G.m.b.w. Odmawia wspø¬pracy z Niemcami.
Przenosi si´ wraz z rodzinå do Rabki-Zaryte w
woj. krakowskim (øwczesna Generalna Gubernia). Dzia¬a w ZWZ/AK, przygotowujåc dla podziemia ¬adunki wybuchowe. Po wysadzeniu w
powietrze w czerwcu 1942 r. pociågu na trasie
Krakøw-Zakopane zostaje wraz z innymi aresztowany i po kilku dniach zamordowany. Sta¬o
si´ to w zakopia˜skiej ka≈ni gestapo mieszczåcej si´ w willi "Falace".
InΩ. Szal mia¬ dwie cørki. Obie uko˜czy¬y
studia. Barbara Szal-Karkowska jest adiunktem
neurologii w Centrum Zdrowia Dziecka i ca¬e
swe Ωycie poßwi´ca medycynie. Janina Waligøra
jako inΩynier-chemik sp´dzi¬a wiele lata w Afryce Po¬udniowej. Pracujåc w tym samym szpitalu w Kapsztadzie, gdzie przed laty prof. Barnard
dokona¬ pierwszego w ßwiecie przeszczepu serca, zajmowa¬a si´ badaniami biochemicznymi
na oddziale endokrynologii. Ma na swoim koncie wiele publikacjie w fachowych czasopismach wydawanych w Afryce, Anglii, USA. InΩ.
Janina Waligøra przyjeΩdΩa niekiedy z Kapsztadu do Warszawy, aby kompletowaç rozproszonå spußcizn´ po zmar¬ym ojcu. Szpera w bibliotekach i czytelniach warszawskich tropiåc

publikacje dotyczåce dzia¬alnoßci ojca. Gromadzi nieliczne, pozosta¬e po wojennej zawierusze
pamiåtki rodzinne.
Podczas jednego z jej pobytøw w stolicy mia¬em okazj´ spotkaç si´ i dowiedzieç niektørych
szczegø¬øw z Ωycia inΩyniera Szala.
- Ojciec, møwi cørka, by¬ cz¬owiekiem nies¬ychanie pracowitym, starannym i bez reszty oddanym swej idei. Pe¬en pasji, impulsywny, nie
tolerowa¬ lenistwa i niedok¬adnoßci, wymagajåcy zarøwno wobec siebie jak i innych. Przywiåzujåc duΩe znaczenie do wykszta¬cenia, szkoli¬
pracownikøw w specjalnoßciach przydatnych w
firmie. Jednoczeßnie jako cz¬owiek bezpoßredni
lubi¬ rozmawiaç z lud≈mi o ich problemach, a
jeßli zaistnia¬a potrzeba - pomaga¬ im finansowo. Nigdy nie rezygnowa¬ z zasad moralnych i
patriotycznej postawy. W rodzinie zawsze troskliwy, kochajåcy måΩ i ojciec. By¬ nader skromny, nie lubi¬ reklamy i rozg¬osu.
InΩynier-wynalazca pochodzi¬ z Krosna, jego ojciec, Micha¬ Szal, by¬ urz´dnikiem magistrackim. W ma¬Ωe˜stwie z Franciszkå z domu
Ekiert mia¬ trzech synøw i cørk´. Najm¬odszy
by¬ Jan, najstarszy Mieczys¬aw (1887-1942), ekonomista, wicekonsul RP w Nowym Jorku w latach 30., powieszony przez okupanta na Pawiaku. M¬odszy od Jana by¬ teΩ Zenon, inΩynier-leßnik (1893-1938), zmar¬ na zapalenie p¬uc.
X
W mieszkaniu w jednym z blokøw przy Trasie
Òazienkowskiej pe¬no afrykanøw-suwenirøw z
Afryki Po¬udniowej. Obrazy i grafiki autorøw
murzy˜skich, hebanowe, czarne jak smo¬a rze≈by. Pani Janina jest cz¬onkiem Towarzystwa
Sztuki Dekoracyjnej w Kapsztadzie. - Zami¬owanie do sztuki odziedziczy¬am po matce, wyjaßnia, wskazujåc na ßcianach oleje jej autorstwa,
przedstawiajåce røΩnobarwne bukiety kwiatøw.
Cørki inΩyniera Szala czyniå starania aby odzyskaç budynek po bursie "Motolexu" na osiedlu Grabøw (ul. Poloneza 14). Budynek opuszczony i zrujnowany naleΩy do Gminy Ursynøw.
By¬a bursa pracownicza nadaje si´ na muzeum
czy teΩ izb´ pami´ci po wybitnym konstruktorze-wynalazcy. Rodzinna siedziba przy ulicy Huculskiej na Dolnym Mokotowie, gdzie inΩynier
Szal uruchomi¬ pierwszå wytwørni´ sprz´tu lotniczego, jest w obcych r´kach. Odbudowana po
wojnie przez Ωon´ inΩyniera Janin´ z Kotyniøw,
zosta¬a niestety sprzedana w 1988 r. O przesz¬oßci tego domu ßwiadczy tylko pamiåtkowa tablica umieszczona na ogrodzeniu. Jej tekst: Tutaj
Ωy¬ i tworzy¬ inΩ. Jan SZAL 1899-1942, wynalazca i konstruktor lotniczy, wspø¬twørca przemys¬u lotniczego i balonu stratosferycznego
"Gwiazda Polski", wspø¬pracownik A. Piccarda i
M. Wolfkego.
Bogdan Brøzda
Przeglåd Techniczny nr 42-43/2001r.

Ruszajå na Marsa
Polscy uczniowie majå szans´ wzi´cia udzia¬u
w mi´dzynarodowym konkursie naukowym.Så
pasjonatami bada˜ kosmicznych. Kilkunastoletni polscy uczniowie, ktørzy kierowali robotami wysy¬anymi na Marsa i fotografowali jego
powierzchni´, zach´cali wczoraj w Warszawie
do prøbowania si¬ w badaniach kosmosu.
Wojciech Òukasik z Tarnowa wziå¬ udzia¬ w
mi´dzynarodowym konkursie naukowym. Opisa¬ moΩliwe zastosowania robota marsja˜skiego i wymyßli¬ zadania dla manipulatora zamontowanego na robocie. Pojecha¬ do Stanøw Zjednoczonych.
- W centrum kosmicznym w Pasadenie wybieralißmy miejsca do zrobienia szczegø¬owych
fotografii powierzchni Marsa. Pø≈niej programowalißmy zadania i sonda Mars Global Surveyour
fotografowa¬a wybrane przez nas lokalizacje møwi Wojtek Òukasik. - Pø≈niej szukalißmy
miejsc nadajåcych si´ do bezpiecznego lådowania sond kosmicznych.
Daniel Hermanowicz z Olsztyna røwnieΩ
wziå¬ udzia¬ w mi´dzynarodowym konkursie.
Opracowa¬ program zada˜ dla robota podobnego do tych wys¬anych na powierzchni´ Marsa.
Dzi´ki temu takΩe pojecha¬ do Stanøw. Pod nadzorem naukowcøw z Ameryka˜skiej Agencji Kosmicznej NASA pracowa¬ w zespole uczniøw z
røΩnych krajøw. Uczniowie planowali prac´ robotøw kosmicznych na polu doßwiadczalnym,
przypominajåcym powierzchni´ Marsa.
Jego brat Maciej Hermanowicz jako jedyny z
Polski napisa¬ program badawczy dla robota
marsja˜skiego. W konkursie Ameryka˜skiego
Towarzystwa Planetarnego na najlepszy plan
pracy marsja˜skiej sondy zajå¬ pierwsze miejsce. - Opracowywa¬em zdj´cia pod kåtem badania optycznych w¬aßciwoßci py¬u marsja˜skiego
- møwi Maciek Hermanowicz, ktøry pracowa¬ z
zespo¬em naukowcøw prowadzåcych badania
za pomocå sondy marsja˜skiej Spirit.
Ch¬opcy podkreßlajå, Ωe dzi´ki pracy z najlepszymi naukowcami poznali procedury badawcze i nawiåzali kontakty.
- M¬odzieΩy trzeba umoΩliwiaç udzia¬ w badaniach naukowych w kaΩdej dziedzinie. Dzi´ki
takim konkursom moΩe mieç szans´ przeΩycia
wielkiej przygody. To takΩe naturalna droga do
doros¬ej nauki, ci uczniowie kiedyß mogå zostaç
cenionymi naukowcami - uwaΩa Andrzej Kotarski z Polskiego Towarzystwa Astronautycznego,
ktøry nadzorowa¬ w Polsce mi´dzynarodowy
konkurs Czerwony Pojazd Rusza na Marsa. Zapowiada, Ωe program naukowy dla m¬odzieΩy
b´dzie kontynuowany.
h. k.
Rzeczpospolita nr40/2004 r.

SUKCES NAJE¸ONY Z‰BAMI

Zamek b¬yskawiczny ko˜czy sko˜czy¬ w¬aßnie
110 lat. Rzecz tak wszechobecna i naturalna
wr´cz, obecna "od zawsze" - bez niej wszystkie
dwie cz´ßci by¬yby zaledwie jednå. Przesada,
ale w wielu wypadkach zrezygnowalißmy ochoczo z guzika, haftki, zatrzaski, klamerki i sznurówki.
Prawd´ powiedziawszy, sam pomys¬ jest
starszy o czterdzießci lat - Elias Howe, wynalazca maszyny do szycia, w 1851 roku opatentowa¬
"automatyczne ciåg¬e zamkni´cie ubraniowe".
Maszyny sprzedawa¬y si´ jednak nadspodziewanie dobrze, zrozumia¬e wi´c, Ωe Howe machnå¬ r´kå na "zamkni´cie ubraniowe". Przypomnia¬ o nim w 1893 roku Whitcomb Leonard Judson, który zarejestrowa¬ "zamkni´cie zaciskowe
do butøw". Konstrukcja by¬a skomplikowana,
przypomina¬a dwa ¬a˜cuszki, w których ogniwa
wciska¬y naprzemiennie haczykowate w
kszta¬cie zåbki. Nic dziwnego, Ωe Judson nie odniós¬ poczåtkowo sukcesu - pokaz na Íwiatowych Targach w Chicago przyniós¬ mu bardzo
niewiele zamøwie˜.
Dopiero nawiåzanie wspø¬pracy z Gideonem Sundbackiem, kanadyjskim inΩynierem
elektrykiem, pozwoli¬o znacznie poprawiç oryginalny projekt. Do tego stopnia, Ωe Universal
Fastener Company, ktørej w¬aßcicielem byli Judson i Sundback, w 1917 roku zg¬osi¬a zupe¬nie
nowy patent: "podzielne zamkni´cie" mia¬o
znacznie wi´cej zåbkøw, ktørych dwa rz´dy spinaç i rozpinaç moΩna by¬o suwakiem.
Przez lata jednak by¬o uΩywane g¬øwnie jako zamek do kapciuchøw na tyto˜ i wysokich
gumowych kaloszy. Dopiero w latach trzydziestych zalety zamka b¬yskawicznego oficjalnie
uznali producenci odzieΩy - najpierw dzieci´cej, gdyΩ uczy¬ maluchy samodzielnoßci, a od
1937 roku, gdy francuscy projektanci wprowadzili zamek w m´skich spodniach, droga "zippera", jak znany jest powszechnie, by¬a otwarta.
Lub zamkni´ta, w zaleΩnoßci od kierunku ruchu
suwaka.
G.S.
Rzeczpospolita 03/08/19

OBNA¸ANIE DUSZY

Odczytywanie myßli bezpoßrednio z møzgu przestaje byç wymys¬em autorøw science fiction
Neurobiolodzy znale≈li sposób na genialnych k¬amcøw: badajåc møzg så w stanie stwierdziç, kiedy oszukujå, nawet wtedy, gdy zachowujå kamiennå twarz.
Nowa metoda moΩe zrewolucjonizowaç kryminalistyk´ i sådownictwo.
Niektøre osoby så tak wytrenowane w k¬amstwie,
Ωe potrafiå kontrolowaç nerwy, mimik´ twarzy i bicie serca. Nie ma jednak sposobu na to, by zapa-
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nowaç nad w¬asnym møzgiem. Przekonujå o tym badania, jakie podczas konferencji neurologøw w San
Diego przedstawili specjalißci Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii. Kiedy rezonansem magnetycznym (MRI) badali møzg 18 studentøw zmuszonych
do k¬amstwa, zauwaΩyli wyra≈nå zmian´ jego aktywnoßci w obszarach zawiadujåcych koncentracjå
uwagi, reakcjami zaprzeczania i monitorowania
b¬´du.
Ochotnicy byli zmuszeni do odgrywania roli oszusta. Otrzymali pi´ç kart do gry i mieli møwiç prawd´
lub zaprzeczaç, Ωe je posiadajå, gdy prezentowano je
na ekranie monitora. W obu przypadkach zawsze
zmienia¬a si´ aktywnoßç okreßonych regionøw møzgu. Kiedy studenci obojga p¬ci musieli k¬amaç, by¬a
ona wyra≈nie wi´ksza niΩ wtedy, gdy møwili prawd´. Powodem tego jest reakcja hamowania, w tym
przypadku przed potwierdzeniem stanu faktycznego. - Zgodne jest to ze s¬ynnym stwierdzeniem ßw.
Augustyna, Ωe k¬amstwo jest zaprzeczeniem prawdy
- twierdzi kierujåcy eksperymentem dr Daniel Langleben z Filadelfii.
Nigdy wczeßniej nikomu nie uda¬o si´ wykryç
k¬amstwa badaniem møzgu. Jeßli zatem potwierdzå
to prøby na wi´kszej grupie osøb, reprezentujåcych
røΩne kultury, pochodzenie oraz status spo¬eczny,
sådownictwo zyska nowego typu wykrywacz k¬amstw.
Byç moΩe jeszcze bardziej skuteczny od obecnie uΩywanych.
W wielu instytucjach na Zachodzie od lat 50. stosowane jest urzådzenie pozwalajåce ujawniç stan
emocjonalny cz¬owieka na podstawie pomiaru cißnienia t´tniczego krwi, bicia serca i wilgotnoßci skøry. Jeszcze bardziej wiarogodne så zapisy wideo odtwarzane w zwolnionym tempie - ukazujå trwajåcå
u¬amek sekundy mikroekspresj´ twarzy, doskonale
ujawniajåcå najsilniej przeΩywane emocje, a takΩe
myßli i intencje rozmøwcy. Nawet najbardziej wytrawni politycy i znakomici aktorzy nie så w stanie ca¬kowicie zapanowaç nad swå twarzå, a przynajmniej
- nie zawsze si´ im to udaje. A jeßli i to jest niewystarczajåce, znakomitym wykrywaczem k¬amstw jest
aparat rejestrujåcy tonacj´ g¬osu zmieniajåcå si´ w
zaleΩnoßci od napi´cia nerwowego. RøΩne jej odcienie wyraΩajå niemal wszystkie przeΩywane emocje:
wysoka tonacja ßwiadczy o duΩym podnieceniu, niskie zabarwienie g¬osu zdradza silny stres lub prøb´
oszustwa.
W przysz¬oßci nawet nasze myßli przestanå byç
tajemnicå dla innych. Naukowcy potrafiå juΩ powiedzieç nam nie tylko, czy k¬amiemy, ale i na co
w¬aßnie patrzymy: na buty, krzes¬o czy twarz innego
cz¬owieka. Uczonym Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH) w USA uda¬o si´ niedawno wychwyciç subtelne røΩnice w aktywnoßci kory
wzrokowej, zmieniajåce si´ w zaleΩnoßci od tego, na
czym skupiamy wzrok. Neurobiolodzy Massachusetts Institute of Technology uchwycili treßç marze˜
sennych szczurøw. Wkrøtce b´dzie moΩna ßledziç
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aktywnoßç møzgu towarzyszåcå wyobraΩeniom, a
nawet niektørym myßlom.
ZBIGNIEW WOJTASIÂSKI
Rzeczpospolita nr 268/2001 r.

WIEÍCI z KRAJU

◆ Wed¬ug lutowego sondaΩu "Rzeczpospolitej" na
koalicj´ SLD-UP chce g¬osowaç jedynie 13% Polakøw.
Ciågle zyskuje Platforma Obywatelska, ktøra moΩe
juΩ liczyç na 28% g¬osøw, o 2% wi´cej niΩ miesiåc
temu. Samoobron´ popiera 17% Polakøw, czyli 1%
mniej niΩ w styczniu br. Na PiS chce g¬osowaç12%
(+1%),LPR 13% (+4%), PSL 5%.
SondaΩ PBS przeprowadzony 7-8 lutego br. na
reprezentatywnej 1022 grupie doros¬ych Polakøw.
Natomiast sondaΩ TNS OBOP da¬ nastepujåce
wyniki: PO 24%, Samoobrona 23%, SLD i LPR po
12%, PiS 10%, PSL 5%, UW 4%, UP 2%. SondaΩ przeprowadzono w dniach 6-9 lutego br.
TakΩe sondaΩ CBOS potwierdza P.O. jako parti´
cieszåcå si´ najwi´kszym poparciem. Chce na niå
g¬osowaç 31% wyborcøw. NiezagroΩone drugie miejsce zajmuje Samoobrona - 18%. Na trzecim miejscu
uplasowa¬ si´ PiS (10%), LPR —8%, PSL —5%.
CBOS przeprowadzi¬ swøj sondaΩ mi´dzy 6 a 9
lutego na reprezentatywnej prøbie 1024 doros¬ych
Polakøw.
◆ Lud si´ gniewa na rzåd. W porøwnaniu ze styczniem br. dobre oceny dzia¬alnoßci rzådu spad¬y z 9
do 6%, z¬e - wzros¬y z 85 do 90% AΩ o 7% - do 11% zmniejszy¬ si´ odsetek pozytywnych ocen samego
premiera. ˛le L. Millera ocenia 82% badanych, czyli
o 8% wi´cej niΩ jeszcze miesiåc temu.
Z¬e oceny ca¬ej klasy politycznej zaczynajå si´
przek¬adaç na poparcie dla A.. Kwaßniewskiego,
ktøry do tej pory pozostawa¬ jedynym politykiem z
wysokimi notowaniami. W porøwnaniu ze styczniem dobre oceny dzia¬alnoßci prezydenta spad¬y o
10% - do 57%. O 11 - z 26 do 37% - zwi´kszy¬a si´
liczba ocen negatywnych.
SondaΩ OBOP zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 5
a 8 lutego br. na reprezentatywnej, 1005-osobowej
prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Gdyby referendum odby¬o si´ na poczåtku lutego br., to za przyståpieniem do Unii Europejskiej
zag¬osowa¬oby 61% Polakøw. "Nie" powiedzia¬oby
28% Jeszcze dwa miesiåce temu integracj´ popiera¬o
64%, a przeciwnych by¬o 25% Dla porøwnania: tuΩ
po czerwcowym referendum (w ubieg¬ym roku) nastroje by¬y znacznie lepsze, wøwczas integracj´
popiera¬o 71% Polakøw, przeciw niej opowiada¬o si´
22%.
Sceptycznie podchodzå Polacy do korzyßci z
cz¬onkostwa. Najliczniejsza grupa badanych, ponad
41%, jest przekonana, Ωe nasz kraj wi´cej na integracji straci, niΩ zyska. Przeciwnego zdania jest co
czwarty Polak (26%).
Mimo to wi´kszoßç badanych (53%) sådzi, Ωe w

d¬uΩszej perspektywie przyståpienie do UE jest korzystne dla Polski.
Badanie przeprowadzi¬a PB S 7 i 8 lutego na
1022-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw.
◆ Polacy przygotowujå si´ (na razie psychicznie)
do wyborøw do Parlamentu Europejskiego, ktøre majå mieç miejsce w czerwcu br.,wkrøtce po formalnym przyj´ciu Polski do UE, ktøre ma mieç miejsce
1 maja br. SondaΩ "Rzeczpospolitej" wskazuje, Ωe na
najwi´kszå liczb´ g¬osøw - 29% - moΩe liczyç PO. Na
drugim - z 14%. poparciem - jest PiS. Dopiero trzecie miejsce - z 13% - zajmuje rzådzåca koalicja. Szanse na podzia¬ "europejskiego tortu" mog¬yby jeszcze
mieç Samoobrona z 11% (to wynik o 6% gorszy od
poparcia w wyborach krajowych), LPR (10%) oraz
balansujåce na kraw´dzi progu PSL (5%). TuΩ pod
progiem z 4% znalaz¬a si´ U W. W tym przypadku
najwi´cej mandatøw - 19 - dosta¬aby PO. Po 9 europarlamentarzystøw mia¬aby lewica i PiS.
SondaΩ "Rz" pokazuje takΩe, Ωe tylko 29% Polakøw odpowiada "zdecydowanie tak" na pytanie, czy
weêmie udzia¬ w wyborach do PE, 27 - Ωe "raczej
tak". Socjologowie uwaΩajå, Ωe taki wynik oznacza
30-35% frekwencj´, a wi´c bardzo niskå.
SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a PBS 7
i 8 lutego br. na 1022-osobowej, reprezentatywnej
prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Bezrobocie. Stopa bezrobocia w styczniu br.wzros¬a do 20,6% - poda¬ GUS. W grudniu ub.r.stopa bezrobocia wynosi¬a 20,0%.
Liczba bezrobotnych wynios¬a w styczniu 2004 r.
3,29 mln osøb i by¬a wyΩsza o 117,5 tys. osøb niΩ
przed miesiåcem.
NajwyΩszå stop´ bezrobocia odnotowano w wojewødztwach warmi˜sko-mazurskim (31,2%), zachodniopomorskim (28,9%) i lubuskim (28,2%, a najniΩszå w mazowieckim (15,6%), ma¬opolskim (16,6%)
oraz podlaskim i wielkopolskim (po 17,7 proc).
◆ Na statystycznego Polaka przypada¬o w 2000 r.
31 euro wydatkøw na badania i rozwøj. Mniej od nas
wydawa¬y na ten cel kraje ba¬tyckie (na Òotwie niespe¬na 16, na Litwie 20 i w Estonii 27 euro) oraz S¬owacja - 26 euro. Na W´grzech te wydatki by¬y nieco
wi´ksze (40 euro), w Czechach sporo wi´ksze (72
euro), a w S¬owenii wynosi¬y prawie 150 euro na
mieszka˜ca. Co istotne, w tych trzech pa˜stwach
relacja wydatkøw na badania i rozwøj w latach 1996
- 2000 wzros¬a, w Polsce natomiast niemal si´ nie
zmieni¬a. Z krajøw Unii Europejskiej røwnie niewielkå cz´ßç PKB przeznaczajå na ten cel tylko Grecja
(0,67% w 1999 r.) i Portugalia (0,76% w 1999 r.). Kraje
skandynawskie, ktøre ostatnio zyskujå coraz lepsze
oceny w rankingach konkurencyjnoßci i innowacyjnoßci, od lata bardzo duΩo wydajå na badania i rozwøj: w Finlandii w 1991 na ten cel przeznaczano ponad 2% PKB, w 2001 roku - aΩ 3,67%. RøwnieΩ w
Szwecji od 1991 do 1999 r. (ostatnie dost´pne dane)

tego typu wydatki zwi´kszy¬y si´ o ca¬y punkt procentowy - do 3,78% PKB.
◆ Pytania o polskå pami´ç. Prawie po¬owa polskiego spo¬ecze˜stwa (48%) twierdzi, Ωe naleΩy powrøciç
do tematu zwrotu w¬aßcicielom przej´tego kiedyß
przez pa˜stwo mienia. Tyle samo nie chce wznowienia dyskusji o zakazie sprawowania funkcji pa˜stwowych przez by¬ych dzia¬aczy PZPR. Napaßç i okupacja niemiecka Polski, Katy˜, Wo¬y˜ - 61% spo¬ecze˜stwa uwaΩa, Ωe do tych wydarze˜ wciåΩ naleΩy wracaç. Niewiele mniej (51%) widzi potrzeb´ dyskusji o
takich wydarzeniach jak mord w Jedwabnem czy
wysiedlenia Niemcøw.
SondaΩ TNS OBOP przeprowadzono w dn. 10-12
stycznia br. na 1005-osobowej, ogølnopolskiej prøbie osøb od 15 roku Ωycia.
◆ Zaledwie co czwarty Polak deklaruje, Ωe w wolnym czasie angaΩuje si´ w dzia¬alnoßç spo¬ecznå.
Dla zdecydowanej wi´kszoßci naszego spo¬ecze˜stwa (76%) tego typu zaj´cie jest obce - wynika z
sondaΩu CBOS. Co waΩniejsze, zaangaΩowanie to,
czy teΩ raczej jego brak, od 1998 roku nie uleg¬o wi´kszym zmianom. Bardziej aktywni (o 26%) så jedynie pracujåcy na w¬asny rachunek.
Zdaniem CBOS spo¬ecznå aktywnoßç Polakøw
blokujå takie problemy, jak brak pracy, niskie wykszta¬cenie czy z¬y stan zdrowia. Najcz´ßciej Polacy
angaΩujå si´ w dzia¬alnoßç komitetøw rodzicielskich,
fundacji szkolnych i uczelnianych, zwiåzkøw zawodowych i organizacji religijnych.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 9 - 12 stycznia br. na liczåcej 1057 osøb reprezentatywnej prøbie losowej doros¬ych mieszka˜cøw Polski.
◆ Polska gospodarka rozwija¬a si´ w zesz¬ym roku
w tempie 3,7% og¬osi¬ GUS
◆ W po¬owie 2003 r. by¬o w kraju 1268 przedsi´biorstw pa˜stwowych, ktøre nie zosta¬y jeszcze
przekszta¬cone w spø¬ki. Zatrudniajå ponad 199 tys.
osøb - podaje GUS. W 54,3% prowadzone jest post´powanie upad¬oßciowe lub likwidacja. Cz´ßç z nich
wdraΩa programy naprawcze, inne så pod zarzådem
komisarycznym. Jedynie 1,4% przedsi´biorstw znajdowa¬o si´ w po¬owie roku w trakcie prywatyzacji. W
18% nie podj´to Ωadnych dzia¬a˜ prowadzåcych do
ich zreorganizowania.
◆ W styczniu br. inflacja nie zmieni¬a si´: wynios¬a
1,7%, czyli tyle samo co w grudniu. Analitycy oczekujå jednak, Ωe w najbliΩszych miesiåcach jej wska≈nik nieco wzroßnie i raczej nie liczå na rych¬e obniΩki støp procentowych.
◆ W ko˜cu 2003 r. by¬o zarejestrowanych 3,581
mln firm, o ponad 3% wi´cej niΩ 2002 r. - wynika z
danych G¬øwnego Urz´du Statystycznego. W ca¬ym
2003 r. powsta¬o w Polsce 253,5 tys. nowych firm.
By¬o to o 6,4% mniej niΩ rok wczeßniej. Jednak ten
spadek by¬ znacznie mniejszy niΩ w 2001 roku, gdy
wyniøs¬ 22,4%.
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