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NIEZAPOWIEDZIANE REWOLUCJE
Cywilizacja. Jak nowe technologie zmieni¬y ßwiat?

Nikt nie przewidzia¬ sukcesu Internetu i telefonii ko-
mørkowej, nikt teΩ nie przewidzia¬ g¬´bokoßci spo¬ecz-
nych zmian, ktørych katalizatorem sta¬y si´ nowe tech-
nologie komunikacyjne. Rzesze uczonych prøbujà uch-
wyciç istot´ tych przemian, odkryç ich sens i mecha-
nizmy. Nowe czasy wymagajå nowej podbudowy inte-
lektualnej, duchowej i etycznej.

Grudzie˜ 2001 r. Na rynku pojawia si´ urzådzenie,
ktøre ma zapoczåtkowaç wielkå rewolucj´ komunika-
cyjnå zmieniajåc radykalnie sposøb przemieszczania
si´ ludzi. To Ginger, osobliwa elektryczna hulajnoga o
niezwyk¬ej stabilnoßci. UmoΩliwia szybkå i zwrotnå
jazd´ bez ryzyka upadku. Idealne rozwiåzanie dla mie-
szka˜cøw zat¬oczonych miast, ma wi´c staç si´ tym
dla samochodu, czym samochød by¬ dla konnych wo-
zøw. Eksterminatorem.

Ameryka˜ski finansista John Doerr, ktørego pieniå-
dze pomog¬y zapewniç sukces legendom Internetu,
najwi´kszemu wirtualnemu sklepowi Amazon.com i
najpopularniejszej wyszukiwarce Google, og¬osi¬, Ωe
znalaz¬ nowå kur´ gotowå znießç z¬ote jajo. Producent
skutera, firma Segway, mia¬a, zgodnie z zapowiedziå,

przejßç do historii jako przedsi´biorstwo, ktøre w naj-
krøtszym czasie zarobi¬o miliard dolarøw. W nowiut-
kiej fabryce ustawiono linie montaΩowe zdolne produ-
kowaç 40 tys. pojazdøw miesi´cznie. Do ko˜ca 2003 r.
sprzedano jednak zaledwie 6 tys. egzemplarzy rewolu-
cyjnego pojazdu.

Po raz kolejny okaza¬o si´, Ωe rewolucji – techno-
logicznych, spo¬ecznych, politycznych – nie sposøb
przewidzieç ani zaplanowaç. Røwnie nieoczekiwana
by¬a zapoczåtkowana w Anglii u schy¬ku XVIII w. re-
wolucja przemys¬owa, jak i zainicjowana szturmem
Bastylii Rewolucja Francuska. Podobnie u schy¬ku XX
w. nikt nie przewidzia¬ entuzjazmu, jaki wywo¬a¬y In-
ternet i telefonia komørkowa, najszybciej rozwijajåce
si´ media w dziejach. ”Radio potrzebowa¬o 35 lat, za-
nim zdoby¬o 50 milionøw s¬uchaczy; telewizji zabra¬o
13 lat, Ωeby osiågnåç t´ samå liczb´. Internetowi zaj´¬o
to tylko 4 lata” – pisze Frederick Newell w ksiåΩce
”Lojalnoßç.com.”.

Telefonia komørkowa rozwija si´ jeszcze szybciej.
A przecieΩ w latach osiemdziesiåtych ameryka˜ski gi-
gant telefoniczny AT&T wycofa¬ si´ z jej rozwoju, bo
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eksperci przewidzieli, Ωe do 2000 r. do nowej techno-
logii nie uda si´ przekonaç wi´cej niΩ milion abonen-
tøw. Z kolei inny ameryka˜ski koncern zainwestowa¬
w latach dziewi´çdziesiåtych XX w. miliardy w roz-
wøj systemu telefonii satelitarnej Iridium. Projekt za-
ko˜czy¬ si´ klapå m.in. dlatego, Ωe nieprzewidziany
sukces odnios¬a telefonia komørkowa.

Realna cyberpolityka
Jednym ze skutkøw nieprzewidzianych rewolucji tech-
nologicznych så røwnie zaskakujåce rewolucje polity-
czne. 30 listopada 1999 r. w Seattle rozpoczå¬ si´
szczyt Íwiatowej Organizacji Handlu (WTO). W tym
samym czasie na ulice wyszli antyglobalißci. Po kilku-
dniowych regularnych walkach z policjå demonstranci
odnießli sukces. Obrady szczytu zosta¬y zablokowane.
Takiego scenariusza nikt nie planowa¬. Niezwyk¬a sku-
tecznoßç demonstrantøw nie by¬aby moΩliwa, gdyby
nie nowe narz´dzia komunikacji. Telefony komørkowe
umoΩliwi¬y synchronizacj´ dzia¬a˜ na miejscu zadym,
Internet sta¬ si´ forum wymiany i promocji antyglobal-
istycznej ideologii.

Stycze˜ 2001 r. W stolicy Filipin Manili ponad mi-
lion demonstrantøw protestowa¬o w alei Epifanio de
los Santas. Przyszli, bo na swych komørkach przeczy-
tali komunikat SMS: "Go 2EDSA. Wear black” (Idê na
Epifanio de los Santas Avenue. Ubierz si´ na czarno).
To by¬ sygna¬, ktøry zapoczåtkowa¬ kampani´ manife-
stacji przeciwko znienawidzonemu prezydentowi Jose-
phowi Estradzie. W 2002 r. w Korei Po¬udniowej po-
kolenie 386, czyli m¬odzi ludzie uzbrojeni w Internet i
komørki, pokonali establishment i wprowadzili do pa-
¬acu prezydenckiego swojego kandydata.

Pod wp¬ywem Internetu zmienia si´ scena polity-
czna w Stanach Zjednoczonych: s¬ynna afera rozpor-
kowa prezydenta Clintona zosta¬a ujawniona najpierw
na stronach WWW. Z kolei w pierwszej fazie trwajå-
cej kampanii prezydenckiej wszystkich zaskoczy¬o po-
parcie dla Howarda Deana, ktøry postawi¬ w swej stra-
tegii wyborczej na Internet. Choç w ko˜cu przegra¬ i
nie zdoby¬ nominacji demokratøw, to jednak ujawni¬
nowe nastroje w ameryka˜skim elektoracie. Dzi´ki In-
ternetowi wzros¬o (podobnie jak w Korei) zaintereso-
wanie politykå i wyborami wßrød m¬odych ludzi.

Przegrywane wojny
Ale nowe technologie majå Janusowe oblicze. Amery-
ka˜ski prestiΩowy magazyn "Foreign Policy” pisze:
”Si´gnij po dowolnå gazet´ gdziekolwiek na ßwiecie,
ktøregokolwiek dnia i znajdziesz wiadomoßci o niele-
galnych imigrantach, przemycie narkotykøw, szmuglu
broni, praniu pieni´dzy, podrobionych produktach mar-
kowych”. To w¬aßnie pi´ç wojen, ktørych ”globalny
charakter jeszcze dziesi´ç lat temu by¬ nie do pomy-
ßlenia”. I nigdy teΩ rzådy pa˜stw narodowych nie by¬y
tak wobec nich bezsilne. Dlaczego? ”Rzådy zbudowa-
ne så z nieruchawych biurokracji, ktøre na ogø¬ wspø¬-
pracujå z trudnoßciå. Natomiast przemytnicy narkoty-
køw, handlarze broniå i imigrantami, ludzie parajåcy
si´ praniem brudnych pieni´dzy i fa¬szowaniem marek
opanowali sztuk´ sieci w najwyΩszym stopniu, wcho-

dzåc w niewiarygodne strategiczne alianse rozciåga-
jåce si´ ponad kulturami i kontynentami”.

Efekty widaç wyra≈nie. Rynek narkotykøw wart
by¬ w 1999 r. 400 mld dol. Stany Zjednoczone wydajå
rocznie na walk´ z tym procederem 35–40 mld dol.
Mi´dzy 1990 a 2000 r. cena grama kokainy spad¬a na
ameryka˜skim rynku ze 152 dol. do 112. Oznacza to,
Ωe iloßç kokainy w Stanach Zjednoczonych wzros¬a, co
z kolei oznacza, Ωe metody walki z sieciami narkoty-
kowymi niewiele så warte.

Podobnie wyglåda sytuacja na innych brudnych
rynkach. W Kenii cena ka¬asznikowa spad¬a z 15 krøw
w 1986 r. do czterech w 2003 r. Ceny malejå, bo roßnie
skutecznoßç, a ta roßnie dlatego, Ωe uprawiajåcy czarny
proceder opanowali po mistrzowsku sztuk´ networkin-
gu. Tworzå oni ”bardzo zdecentralizowane grupy, w
ktørych jednostki zwiåzane så silnymi wi´zami lojal-
noßci i wspølnoty celu oraz zorganizowane w pø¬auto-
nomiczne grona lub w´z¬y zdolne do szybkiego i
elastycznego dzia¬ania”.

E-government i pa˜stwo nadzoru 
Tracåce si¬´ tradycyjne biurokratyczne pa˜stwo samo
si´ga w obronnym geßcie po nowe technologie. Majå
one z jednej strony, jak zapewniajå politycy, s¬uΩyç
usprawnieniu obs¬ugi obywateli. W krajach Unii Euro-
pejskiej wdraΩany jest program unowoczeßnienia ad-
ministracji publicznej. Podatki, kontakty z urz´dem
pracy, zezwolenia budowlane, rejestracja w szpitalu
lub przychodni, wymiana prawa jazdy lub paszportu –
wszystkie te problemy codziennoßci moΩna b´dzie (a
w najbardziej zaawansowanych krajach, jak Irlandia
lub Finlandia, juΩ moΩna) za¬atwiaç przez Internet.

Ale pa˜stwo si´ga po nowe technologie nie tylko
po to, by u¬atwiç Ωycie obywatelom (ktørzy, przynajm-
niej w Europie, wcale nie så zbyt ch´tni do korzystania
z us¬ug e-government). Technologie te nadajå si´ røw-
nieΩ doskonale do wzmoΩonej inwigilacji i budowania,
jak og¬osi¬ ameryka˜ski magazyn "MIT’s Technology
Review”, pa˜stwa nadzoru (surveillance state). Syste-
my elektronicznej inwigilacji najlepiej rozwini´te så w
krajach najbardziej mi¬ujåcych wolnoßç, czyli w Wiel-
kiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Blisko 80 proc.
ameryka˜skich pracodawcøw stosuje aktywny moni-
toring elektroniczny swoich pracownikøw, wska≈nik
ten wzrøs¬ dwukrotnie od 1997 r. Z 26 mln (dane z
poczåtku 2003 r.) zainstalowanych na ßwiecie kamer
monitorujåcych, w samych Stanach Zjednoczonych
jest 11 mln.

W¬adze Londynu wprowadzi¬y system opodatko-
wania kierowcøw, ktøry ma ich nak¬oniç do pozostaw-
iania samochodøw poza centrum. W tym celu setki
kamer rejestrujå tablice rejestracyjne aut przekraczajå-
cych rogatki miasta. Odpowiedni system informaty-
czny sprawdza, czy w¬aßciciele tych pojazdøw zap¬a-
cili podatek, jeßli nie, upomnienie przesy¬ane jest po-
cztå. Z punktu widzenia Londynu projekt zako˜czy¬
si´ sukcesem, t¬ok na ulicach si´ zmniejszy¬. Zdziwili
si´ natomiast kierowcy, gdy przeczytali w gazetach, Ωe
zarejestrowane przez kamery dane otrzymajå røwnieΩ
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policja i wojsko, by przeciwdzia¬aç zagroΩeniu terro-
rystycznemu.

Inwigiluje jednak nie tylko pa˜stwo i pracodawcy,
inwigilujå si´ ludzie nawzajem. Amerykanie wydajå
dziennie na sprz´t inwigilacyjny 6 mln dol. Co waΩniej-
sze, sprz´t ten systematycznie tanieje, pod¬åczane do
Internetu kamery moΩna kupiç za grosze. Kupujå je
wi´c rodzice, by ßledziç swoje dzieci, kupujå dyrekto-
rzy szkø¬, by widzieç, co dzieje si´ w klasach, i kupujå
w¬aßciciele drobnych sklepikøw. MoΩliwoßç inwigila-
cji wzros¬a niepomiernie wraz z nowå generacjå us¬ug
telefonii komørkowej. MMS, czyli komunikaty multi-
medialne, to nic innego jak moΩliwoßç wys¬ania z ko-
mørki zaopatrzonej w aparat fotograficzny (juΩ niemal
standard) fotografii z kaΩdego miejsca i o kaΩdym cza-
sie.

Wystarczy jedno nacißni´cie klawisza, by zdj´cie
posz¬o w ßwiat, praktycznie niezniszczalne. Na nic juΩ
atakowanie fotoreporterøw, skoro kompromitujåce
zdj´cie moΩe dziß zrobiç kaΩdy. Jednym z powodøw
ujawnienia skandalu z maltretowaniem irackich wi´-
≈niøw w Abu Ghraib by¬ narcyzm ameryka˜skich Ωo¬-
nierzy, ktørzy nie potrafili odmøwiç sobie pamiåtko-
wych fotek. Problem w tym, Ωe w cyfrowej epoce ko-
mørek i Internetu zdj´cia niemal natychmiast sta¬y si´
w¬asnoßciå ca¬ego ßwiata. To tylko poczåtek, bo tam,
gdzie dzia¬a juΩ tzw. telefonia komørkowa 3G, moΩna
nie tylko zrobiç zdj´cie, ale i nakr´ciç film. Nic wi´c
dziwnego, Ωe z tego wzrostu obywatelskiego potencja-
¬u inwigilacyjnego postanowi¬a skorzystaç policja w
Japonii (gdzie us¬ugi 3G så juΩ dost´pne). Na przyk¬ad
w Osace od kwietnia 2002r. moΩna na specjalny numer
telefonu policyjnego wysy¬aç filmowe zapisy scen
przest´pstw.

Nieadekwatny j´zyk 
W po¬owie lat dziewi´çdziesiåtych Sherry Turkle, so-
cjolog z Massachusetts Institute of Technology, opu-
blikowa¬a ksiåΩk´ ”Life on the Screen” z klasycznymi
juΩ badaniami nad zachowaniem uΩytkownikøw Inter-
netu. Wynika¬o z nich, Ωe rozwøj Internetu doprowadz-
iç moΩe do spo¬ecznego autyzmu internautøw, przedk¬a-
dajåcych uroki Ωycia we wspølnotach cyfrowych nad
trudy realnego Ωycia. Turkle opisywa¬a w swej ksiåΩce
przypadki uzaleΩnienia od cyberprzestrzeni (wßrød ba-
danych przez niå osøb byli tacy, ktørzy przed komput-
erem siedzieli po kilkanaßcie godzin dziennie), prezen-
towa¬a zdumiewajåce zjawisko zmieniania na czas po-
drøΩy w Internecie toΩsamoßci i p¬ci. Badania te suge-
rowa¬y, Ωe Internet doprowadziç moΩe do rozwoju ne-
gatywnych zjawisk spo¬ecznych, jak nadmierny indy-
widualizm i rozk¬ad kapita¬u spo¬ecznego.

Wydawa¬o si´, Ωe wczesne analizy Turkle prowad-
zone na ma¬ych grupach zyska¬y z czasem potwierdze-
nie. W Korei Po¬udniowej uzaleΩni¬o si´ od Internetu
kilkadziesiåt procent m¬odzieΩy, a g¬øwnå jej rozrywkå
så gry komputerowe. Powtarzajå si´ przypadki, gdy
zrozpaczeni rodzice, nie widzåc innej szansy na wyr-
wanie dziecka z na¬ogu, wyrzucajå komputer przez ok-
no. Zdarza si´, Ωe przyklejony do komputera gracz za-

pomina o potrzebach fizjologicznych i po kilkudziesi´-
ciu godzinach nieustannej zabawy umiera. A jednak to
samo pokolenie odkry¬o, Ωe Internet jest nowym, nie-
zaleΩnym medium komunikacji, umoΩliwiajåcym nie
tylko zabaw´, ale i ekspresj´ politycznå.

Barry Wellman, kanadyjski socjolog, jeden z naj-
wybitniejszych badaczy Internetu i wspø¬czesnej cywi-
lizacji, pyta wprost w artykule, jaki opublikowa¬ w
2001 r.: "Czy Internet zwi´ksza, zmniejsza czy uzupe¬-
nia kapita¬ spo¬eczny?”. Z bada˜, jakie przeprowadzi¬
ze swoim zespo¬em, wynika, Ωe komunikacja interne-
towa uzupe¬nia kontakty, nie eliminujåc innych form
porozumiewania si´, takich jak bezpoßrednie spotkania
i rozmowy telefoniczne. Ponadto okazuje si´, Ωe akty-
wni uΩytkownicy Internetu intensywniej uczestniczå w
Ωyciu politycznym i spo¬ecznym.

Zaskakujåca rozbieΩnoßç mi´dzy wynikami, jakie
uzyska¬a Turkle i jakie zaprezentowa¬ Wellman, daje
si´ dosyç ¬atwo wyt¬umaczyç. Turkle bada¬a internau-
tøw na poczåtku internetowej rewolucji, mia¬a wi´c do
czynienia ze ”starymi bolszewikami”, entuzjastami no-
wej technologii, grupå, ktøra na pewno nie reprezen-
towa¬a wartoßci charakterystycznych dla ca¬ego spo¬e-
cze˜stwa. Z czasem, gdy z dobrodziejstwa sieci zacz´-
¬o korzystaç coraz wi´cej ludzi, populacja internautøw
zyska¬a cechy bardziej zbliΩone do wspølnot tradycyj-
nych. Zjawiska, jakie zaniepokoi¬y Turkle, jak choçby
zmienianie toΩsamoßci i aspo¬ecznoßç, okaza¬y si´ pa-
tologicznymi marginaliami.

Turkle opisuje ludzi zdominowanych przez tech-
nologi´, Wellman obserwuje zjawisko znacznie cie-
kawsze – wzajemne oddzia¬ywanie technologii i spo¬e-
cze˜stwa. Jego zdaniem, skutkiem rozwoju nowych
technologii komunikacyjnych jest zarøwno zjawisko
”sieciowego indywidualizmu”, kiedy kaΩdy z nas staje
si´ w coraz wi´kszym stopniu ko˜cøwkå gigantycznej,
globalnej sieci medialno-teleinformatycznej, jak i pow-
stanie networked society, spo¬ecze˜stwa usieciowione-
go, w ktørym sieci teleinformatyczne stajå si´ nowå
przestrzeniå porozumienia i spo¬ecznego dzia¬ania. W
spo¬ecze˜stwie takim pojawiå si´ na pewno nowe for-
my zachowa˜ patologicznych, ale i nowe formy eks-
presji politycznej i obywatelskiej.

Spo¬ecze˜stwo sieciowe 
i informacjonalizm 

Manuel Castells, inny wybitny socjolog, pracujåcy w
University of California w Berkeley, bada wp¬yw in-
formatyki i rozwoju sieci teleinformatycznych na Ωycie
spo¬eczne i ekonomiczne od ponad dwudziestu lat.
Castells twierdzi, Ωe rewolucja techniczna, zwana teΩ
rewolucjå informatycznå, mia¬a kluczowe znaczenie
dla reorganizacji i restrukturyzacji kapitalizmu w lat-
ach osiemdziesiåtych. Podobna restrukturyzacja spo¬e-
cze˜stw socjalistycznych nie uda¬a si´, bo by¬y one
zorganizowane wed¬ug zasad wrogich duchowi infor-
macjonalizmu. Øw informacjonalizm oznacza powi´-
kszanie ludzkich moΩliwoßci w przetwarzaniu infor-
macji poprzez wykorzystanie bli≈niaczych rewolucji w
mikroelektronice i inΩynierii genetycznej. Dla Castel-
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posuni´cia potrafiå realizowaç z szybkoßciå przep¬ywu
informacji przez elektroniczne ¬åcza. Ta zmiana poczu-
cia czasu i przestrzeni wymaga nowych ich definicji.
Castells wprowadza wi´c poj´cie ”przestrzeni przep¬y-
wøw” (space of flows) i ”bezczasowego czasu” (time-
less time). Czas i miejsce nie ginå, ale så w spo¬ecze˜-
stwie sieciowym podporzådkowane logice sieci (struk-
turze przep¬ywøw kapita¬u, informacji, technologii,
symboli).

Ameryka˜ski socjolog wprowadza jeszcze trzecie
istotne dla zrozumienia zachodzåcych procesøw poj´-
cie ”wirtualnoßci rzeczywistej” (real virtuality). To po
prostu stwierdzenie faktu, Ωe cz¬owiek wspø¬czesny w
percepcji ßwiata praktycznie nie korzysta juΩ z bezpo-
ßredniego doßwiadczenia, wszystko dociera do niego
za poßrednictwem mediøw. Realne jest to, co si´ dzieje
na ekranie telewizora lub komputera.

Twørcy wszystkich krajøw, ¬åczcie si´! 
W ciekawy sposøb teori´ spo¬ecze˜stwa sieciowego
uzupe¬nia Richard Florida, profesor Carnegie Mellon
University. W 2002 r. opublikowa¬ ksiåΩk´ ”The Rise
of the Creative Class” (Powstanie klasy twørczej), ktø-
ra szybko sta¬a si´ bestsellerem. Florida odkrywa, Ωe w
Stanach Zjednoczonych 38 mln ludzi, a wi´c 30 proc.
wszystkich zatrudnionych, pracuje na stanowiskach,
ktørych istotå jest twørczoßç. Do klasy twørczej naleΩå
naukowcy, architekci, projektanci, nauczyciele, muzy-
cy i twørcy rozrywki, pracownicy agencji reklamo-
wych i firm doradczych. Klasa twørcza nigdy nie by¬a
tak liczna i nigdy nie mia¬a takiego udzia¬u w wytwa-
rzaniu dochodu narodowego. Jeszcze na poczåtku XX
w. ameryka˜skå struktur´ spo¬ecznå zdominowa¬a kla-
sa robotnicza, klasa twørcøw liczy¬a zaledwie 3 mln
cz¬onkøw. Gwa¬towne przyspieszenie naståpi¬o wraz z
opisywanå przez Castellsa rewolucjå technologicznå.
Restrukturyzacja kapitalizmu w latach osiemdziesiå-
tych i ostateczne poΩegnanie si´ gospodarki z paradyg-
matem industrialnym na korzyßç informacyjnego spo-
wodowa¬y, Ωe liczebnoßç klasy twørczej w tym okresie
podwoi¬a si´.

Dziß, na poczåtku XXI stulecia klasa twørcza, choç
nie jest najliczniejsza, bo twørcy ust´pujå przed 55
mln pracownikøw us¬ug (zatrudnionych w barach
McDonald’sa, przy okienkach bankowych i na stacjach
benzynowych), to jednak jest najbardziej wp¬ywowa i
narzuca ton i tempo zmianom spo¬ecznym. Hegemonia
nowej twørczej klasy ma daleko idåce konsekwencje.
Rozwøj gospodarczy w coraz mniejszym stopniu zale-
Ωy od dost´pu do kapita¬u finansowego, warunkiem
dobrobytu jest dost´p do møzgøw. Niektøre spostrze-
Ωenia Floridy wydajå si´ paradoksalne.

Klasa twørcza powinna byç ze swej natury mobil-
na, sk¬onna do cz´stych zmian otoczenia, miejsca pra-
cy. I tak jest w rzeczywistoßci. Tyle tylko, Ωe przy-
czynå zmian nie så wy¬åcznie warunki ekonomiczne.
Cz¬onek klasy twørczej podczas podejmowania decyzji
o przeprowadzce z Nowego Jorku do San Francisco w
najmniejszym stopniu kieruje si´ aspektami finanso-
wymi. Bardziej interesuje go ”intelektualny ekosys-

lsa rewolucje biologiczna i informatyczna sk¬adajå si´
na jednå rewolucj´ informacyjnå, ktørej oba nurty, bio-
logiczny i techniczny, nap´dzajå si´ wzajemnie, pro-
wadzåc do poznawania nowych aspektøw rzeczywis-
toßci i przekszta¬cania tej wiedzy w narz´dzie panowa-
nia nad rzeczywistoßciå.

NiedostrzeΩenie nowego wyzwania spo¬eczno-gos-
podarczego spowodowa¬o upadek komunizmu. Castells
pisze w monumentalnym dziele ”The Information
Age” (Epoka informacji), Ωe kraje socjalistyczne nie
przekroczy¬y logiki industrializmu, ktøry ”nastawiony
jest na wzrost gospodarczy, to jest na maksymalizowa-
nie produkcji”. Tymczasem informacjonalizm ”kon-
centruje si´ na rozwoju technologicznym, to znaczy ro-
zwoju w kierunku akumulacji wiedzy i w kierunku co-
raz wi´kszej z¬oΩonoßci przetwarzania informacji”.

Ale szczegølna jest rola technologii informacyj-
nych, ktøre ”nie så prostymi narz´dziami do zwyk¬ego
stosowania, ale procesami, ktøre si´ rozwija. UΩytko-
wnicy i twørcy mogå byç tymi samymi lud≈mi. Z tego
wzgl´du uΩytkownicy mogå przejåç kontrol´ nad tech-
nologiå, jak w przypadku Internetu. W konsekwencji
powstaje ßcis¬y zwiåzek mi´dzy procesami spo¬eczny-
mi tworzenia i manipulowania symbolami (kultura
spo¬ecze˜stwa) a zdolnoßciå do wytwarzania i dystry-
bucji døbr i us¬ug (si¬y wytwørcze). Po raz pierwszy w
historii umys¬ ludzki sta¬ si´ bezpoßredniå si¬å wytwør-
czå, a nie tylko elementem decyzyjnym w procesie
produkcji”.

Kapitalizm informacyjny charakteryzuje, zdaniem
Castellsa, pi´ç cech:
1. Informacja jest najwaΩniejszym surowcem.
2. Skutki nowych technologii informacyjnych przeni-
kajå wszystkie sfery Ωycia, ”poniewaΩ informacja jest
integralnå cz´ßciå wszystkich ludzkich dzia¬a˜ i wszy-
stkie procesy naszej jednostkowej i zbiorowej egzys-
tencji så w sposøb bezpoßredni kszta¬towane (choç na
pewno nie determinowane) przez nowe techniczne
media”.
3. Wszystkie systemy wykorzystujåce te technologie
muszå dzia¬aç zgodnie z logikå sieci.
4. Elastycznoßç; ”nie tylko procesy så odwracalne, ale
i organizacje oraz instytucje mogå byç modyfikowane,
a nawet fundamentalnie zmieniane poprzez rekonfigu-
racj´ ich komponentøw”.
5. Konwergencja poszczegølnych technik i technologii
w jeden zintegrowany system, ”mikroelektronika, tele-
komunikacja, optoelektronika i komputery så obecnie
zintegrowane i tworzå systemy informacyjne”.

Weszlißmy wi´c w epok´ informacji, a, jak zauwa-
Ωa Castells, ”historyczny trend pokazuje, Ωe najwaΩniej-
sze funkcje i procesy w tej epoce organizujå si´ wokø¬
sieci. Sieci tworzå nowå morfologi´ spo¬ecznå, a dyfu-
zja sieciowej logiki w istotny sposøb zmienia procesy
produkcji, percepcji, w¬adzy i kultury”.

Castells dostrzega, Ωe kiedy komunikacja wymaga
coraz mniej czasu, ktøry niemalΩe traci wymiar, kur-
czåc si´ do jednej chwili, przestrze˜ i jej wyznaczniki
przestajå si´ liczyç przynajmniej dla tych, ktørzy swe
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ZAWIADOMIENIE
o

WALNYM ZEBRANIU
(wyborcze)

S P S P

DATA: 12 MAJA  (czwartek) 2005 r.
GODZ. : 19.30  (pierwszy termin) 19.45 (drugi termin)
MIEJSCE: DDOOMM  PPOOLLSSKKII  SSPPKK,,    337799  WWAAVVEERRLLEEYY  SSTT,,    OOTTTTAAWWAA

PORZÅDEK  OBRAD
1) Otwarcie zebrania
2) Wybør Prezydium (Przewodniczåcego i Sekretarza)
3) Przyj´cie porzådku obrad
4) Przyj´cie protokø¬u z poprzedniego Walnego Zebrania
5) Sprawozdania:

a) Przewodniczåcego
b) Skarbnika
c) Komisji Rewizyjnej

6)Dyskusja na sprawozdaniami
7) Uchwa¬a absolutorium
8) Przedstawienie Preliminarza budΩetowego na kadencj´ 2005-06 i dyskusja
9) Wybory

Przewodniczåcego
Cz¬onkøw zarzådu
Komisji Rewizyjnej
Komisji Nominacyjnej

10) Wolne wnioski
11) Zamkni´cie zebrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOWA¸NIENIE

Niniejszym  upowaΩniam kol. ......................................................................................................

do reprezentowania mnie na Walnym Zebraniu Oddzia¬u w dniu 12 maja 2005 r.

NAZWISKO  ........................................................... Podpis  .................................................



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Kwiecień 2005 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. 526-3824;    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 ZHP Drużyna harcerzy „Turnia” - zbiórka M. Gorzkowski 823-6649 
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 D. Iglewska 685-1946 
Środy Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu L. Pękalski 733-2888 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców) B. Gajewski 259-5015 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Środa (3-cia) Rada Parafialna Świętego Jacka - zebranie Sekretariat 230-0804 
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 (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

5 kwi. „Brygada spadochronowa w walkach o Arnheim”,  p. Arkady 
Bandzierz            

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

10  XXIII konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
16 Zabawa Wiosenna Białe Orły i SPK L. Pękalski 733-2888 
14 "POETRY WITHOUT BORDERS", Poezja Szymborskiej i 

Milosza, Tworcow odznaczonych Nagroda Nobla 
Ambasada RP i 
Uniwersytet Ottawski 

Tomasz 
Moszczynski 

789-0468 
ext. 34 

17 Koncert: p. Maria Knapik-Sztramko, sopran, oraz Cantata 
Singers of Ottawa 

P. M. Knapik-Sztramko E. Michałowska 739-7003 

21* Prof. Tadeusz Piotrowski „Zbrodnie sowieckie wobec Polaków” 
oraz film „Katyń – Slaughter in Silence”           * zmiana tematu 

KPK (Ottawa), PINK i 
SPK  

J. Leśniak 226-8944 

24 Walne Zebranie Członków Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
3 maj „Polskie obozy dla uchodźców  w Afryce Wschodniej podczas 

Drugiej Wojny Światowej”                
Koło SPK Nr 8: Danuta 
i Sylwester Krzaniak 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

8 Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Pol. Szkoła Licealna K. Kieliszkiewicz 739-7301 
12 Walne Zebranie Wyborcze Członków SIP Lidia Zielińska 721-8238 
15 Spektakl poetycko – muzyczny: „Dwie Miłości - Melodia Słowa” Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
19 Film Fundacji AK: „Powstanie Warszawskie 1944 r.” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
22 Pierwsza Komunia Święta Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
29 Święto Bożego Ciała Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
29 IV Konkurs Talentów Polskich Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
31 "King i Królik - Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów" 

– wieczór autorski Dr Aleksandry  Ziółkowskiej-Boem 
SPK, PINK:  J.A. Dobrowolski 733-5161 

12 czer Bierzmowanie: Ks. Tadeusz Nowak, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
18  VII Festiwal Polski Klub „Białe Orły” i SPK L. Pękalski 733-2888 
23  Film: „Ziarno zroszone krwią” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
26 Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804

Dom Polski SPK, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4; tel. 594-5948. Gospodarze: pp. Grażyna i Jerzy Daszczyński, tel. 260-0665 

Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Stołecznego składa Polonii Ottawskiej 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy – Kamil Stefański, Prezes

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


KOMUNIKAT KPK OKRĘG STOŁECZNY 27.02.2005 
   

W dniu 17 lutego 2005 na zebraniu przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w KPK Okręg 
Stołeczny, po przedstawieniu przez kandydata na prezesa proponowanego programu i planu pracy, został 
wybrany nowy zarząd okręgu. 
W skład zarządu wchodzą: 
 Prezes Kamil Stefański 
 I Vice-prezes Zbigniew Pierścianowski 
 Vice-prezes Jerzy Czartoryski 
 Vice-prezes Marcin Gorzkowski 
 Sekretarz Agnieszka Warda 
 Skarbnik Barbara Woźniak 
Aby zintensifikować prace dla potrzeb organizacji należących do KPK Oddziału Stołecznego i Poloni 
Ottawskiej postanowiono zwiększyć ilość osób pracujących w zarządzie do 32. Po znalezieniu przez 
kandydata na prezesa chętnych do uczestnictwa w przedstawionym programie, postanowiono utworzyć 
szereg komisji zajmujących się określonymi działaniami. Do komisji również włączono dodatkowo 7 
osób nie będących członkami zarządu, ale pracujących w poszczególnych komisjach. 
Zostały utworzone następujące komisje koordynowane przez : 
 Obrony i Promocji Polaków Irena Ronikier-Bystram 
 Finansowa Stanisław Zaborowski Informacyjna Ewa Zadarnowska 
 Młodzieżowa Marcin Gorzkowski Wyróżnień Wanda Garlicka 
 Imprez Jerzy Czartoryski Charytatywna Kamil Stefański 
 Rewizyjna Jan Janeczek Sekretariat Agnieszka Warda 
Kompletna lista osób biorących udział w pracach komisji i będących członkami zarządu zamieszczona 
jest na stronie internetowej pod adresem: www.kpk-ottawa.org/kpk/zarzad.html  
 
 Prace komisji będą wstępnie ukierunkowane na: 
  

 Próby uzyskania nowych funduszy, przez uzyskanie grantów rządowych. 
 Zorganizowanie struktury organizacyjnej i zespołu do rozpoczęcia wyważonej akcji w przypadku 

konieczności przeciwstawienia się nieprawdziwym informacjom podawanym od czasu do czasu 
w mediach, a które godzą naszemu dobremu imieniu i godności. 
 Publikowania osiągnięć Polonii Ottawskiej i dostarczanie informacji, które ogół Polonii może 

interesować. 
 Próby integracji młodzieży polonijnej ze środowiskiem Polonii Ottawskiej. 
 Opieki nad osobami niepełnosprawnymi i samotnymi. 
 Wyróżnianie osób, których działalność społeczna wspomaga wspólne dobro Polonii. 
 Kultywowanie wieloletniej tradycji przez organizowanie i koordynację imprez. 

 
KOMUNIKAT KPK OKRĘG STOŁECZNY  20.03.2005 

 
W dniu 18 lutego zostało wydane nowe prawo w Kanadzie zgodnie z którym małżonek obywatela 
Kanadyjskiego może ubiegać się o pobyt stały z terenu Kanady bez potrzeby oczekiwania w Polsce. Po 
dalsze informacje zadzwoń pod numer (613) 739-8663 
 
 
W przypadku zauważenia nieścisłej lub nieprawdziwej informacji, szkalującej nasze dobre imię, w 
mediach, powiadom KPK-Ottawa tel. (613) 249-8796 lub wyślij e-mail kpk@kpk-ottawa.org
 
 

http://www.kpk-ottawa.org/kpk/zarzad.html
mailto:kpk@kpk-ottawa.org
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tem”: infrastruktura kulturalna i jakoßç ßrodowiska spo-
¬ecznego, warunki pracy i warunki wypoczynku po
pracy. W efekcie to firmy ciågnå do miejsc, gdzie så
najwi´ksze spo¬ecznoßci ludzi kreatywnych, a nie na
odwrøt. Dlatego teΩ najszybciej rozwijajå si´ w Sta-
nach Zjednoczonych regiony najatrakcyjniejsze dla
twørcøw, bo za nimi ciågnå korporacje, kapita¬ i inwe-
stycje. Tradycyjne instrumenty zach´cajåce do inwest-
ycji, jak ulgi podatkowe dla firm, så coraz mniej skute-
czne.

Etyka hakerska 
Nowe czasy wymagajå nowej podbudowy duchowej i
etycznej. Fi˜ski filozof Pekka Himanen proponuje fun-
dament etyczny na czasy kapitalizmu sieciowego i in-
formacjonalizmu. Fundamentem tym ma byç etyka ha-
kerska, wywiedziona z doßwiadcze˜ ruchu na rzecz
wolnego oprogramowania. O fenomenie wolnego opro-
gramowania, w tym o najbardziej spektakularnym osiå-
gni´ciu tego ruchu – systemie operacyjnym GNU/Linux
– napisano juΩ tomy. Himanen zastanawia si´ jednak,
czy wartoßci reprezentowane przez hakerøw moΩna
oczyßciç z – libertaria˜skiej dla jednych, a cyberkomu-
nistycznej dla innych – otoczki ideologicznej, by z tak
uzyskanego destylatu stworzyç nowå etyk´ pracy.

Hakerzy pracujå ci´Ωko, nierzadko kilkanaßcie go-
dzin dziennie siedzå przy klawiaturze komputerøw pi-
szåc nowe oprogramowanie. Ale pracujå dlatego, Ωe
lubiå, pracujå just for fun (po prostu dla zabawy). Pi-
sze Himanen: ”Praca jest cz´ßciå naszego mknåcego
do przodu Ωycia, w ktørym jednak musi byç miejsce
røwnieΩ na inne pasje. Hakerzy nie podpisujå si´ pod
has¬em »czas to pieniådz«, ale raczej pod has¬em »to
moje Ωycie«. I z pewnoßciå jest to nasze Ωycie tu i te-
raz, ktøre trzeba przeΩyç w pe¬ni, a nie w jakiejß okro-
jonej wersji beta”.

Etyka hakerska nie wyklucza zarabiania, wprost
przeciwnie. Historia zna liczne przyk¬ady wielkich
dziß przedsi´biorstw za¬oΩonych przez hakerøw, by
wspomnieç tak znane firmy jak Sun Microsystem, Cis-
co lub Apple. W etyce hakerskiej waΩna jest natomiast
motywacja do pracy, w ktørej pieniådz jest jednym z
czynnikøw, wcale nie najwaΩniejszym. Istotniejsze jest
przywiåzanie do takich wartoßci, jak nieskr´powana

twørczoßç, otwartoßç i gotowoßç do wzajemnej pomo-
cy i wymiany informacji, dzielenie si´ wiedzå i kreaty-
wne zarzådzanie w¬asnym czasem i Ωyciem. Jak pisze
Himanen, Ωycie hakera polega na ”upiåtkowieniu” nie-
dzieli i ”uniedzielnieniu” piåtkøw. Oznacza to, Ωe tra-
dycyjne chwile wolnego czasu przerywane så aktywno-
ßciå profesjonalnå. Z kolei sama praca nie jest mierzo-
na zegarem od 9.00 do 17.00, lecz røwnieΩ dzieli si´
na kawa¬ki przerywane wyjßciem na basen lub do pu-
bu. ”Hakerzy lokujå si´ mi´dzy kulturå piåtku i kulturå
niedzieli reprezentujåc w ten sposøb zupe¬nie nowego
ducha”.

Hakerski styl Ωycia jest moΩliwy dzi´ki najnow-
szym technologiom komunikacyjnym i strukturze
wspø¬czesnego kapitalizmu coraz bardziej uzaleΩnio-
nego od oferty, jakå hakerzy dysponujå, czyli ich
wiedzy. Hakerski system wartoßci nie jest zaß tylko
wyrazem idealizmu, ale wynika z przekonania, Ωe tyl-
ko te wartoßci umoΩliwiajå twørczy rozwøj i tworzenie
wiedzy, bez ktørego niemoΩliwy by¬by dalszy rozwøj
technologii, umoΩliwiajåcy z kolei pog¬´bianie haker-
skiego stylu Ωycia, stylu dost´pnego dla wszystkich
”robotnikøw wiedzy”, jeßli tylko potrafiå zrzuciç oko-
wy tradycyjnego rozumienia pracy i zmieniç swøj sta-
tus z ”robotniczego” na ”hakerski”.

Edwin Bending
Polityka nr 27/2004 r.

KPK - PINK - SPK
zapraszajå Poloni´ na

WWIIEECCZZØØRR  KKAATTYYÂÂSSKKII
prof. Tadeusz Piotrowski wyg¬osi w

j´zyku angielskim wprowadzenie do
filmu 

KKaattyynn  
SSllaauugghhtteerr  iinn

SSiilleennccee
Data: 21 kwiecie˜ (czwartek) 2005 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Uniwersytet ßw. Paw¬a

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadanke historyczna 

p. Arkadego Bandziarza
Brygada spadochronowa

w walkach o Arnheim
Data: 5 kwietnia (wtorek) 2005 r.
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka. 

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
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Dzi´ki nanotechnologii stanie si´ moΩliwe
ingerowanie w struktur´ materii. Tym samym -
paradoksalnie, dzi´ki najnowoczeßniejszej na-
uce - spe¬ni si´ odwieczne marzenie alchemi-
køw. Zagadnieniom tym poßwi´cona by¬a mi´-
dzynarodowa konferencja w ParyΩu.

Zorganizowa¬o jå CNRS, francuski odpowie-
dnik Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy dowia-
dujå si´, Ωe w praktyce o¬øw b´dzie moΩna prze-
mieniaç w z¬oto, mikrokomputery b´då mniej-
sze niΩ ¬epek szpilki, a w powietrzu, wodzie i w
glebie, obok mikrobøw, b´då istnieç niewidzial-
ne urzådzenia usuwajåce zanieczyszczenia.

Nadciåga nieuniknione
Przestanå byç potrzebne klucze czy karty elek-
troniczne do otwierania drzwi. Zanosi si´ na to,
Ωe paszportami b´då si´ interesowali kolekcjo-
nerzy tak jak starymi banknotami, z supermar-
ketøw zniknå rz´dy kas z obs¬ugujåcymi je lu-
d≈mi. RøΩnego rodzaju kontrolerzy i kontrolne
bramki (choçby na lotniskach czy w metrze)
przestanå byç potrzebne, skoro po wszczepie-
niu pod skør´ elektronicznego nanochipa b´-
dzie moΩliwe zidentyfikowanie kaΩdego cz¬o-
wieka i okreßlenie jego miejsca pobytu.

W Australii personel we wszystkich bankach
zostanie wyposaΩony w chipy, natomiast aus-
tralijscy wojskowi juΩ så "zinformatyzowani".
Zdaniem ekspertøw zgromadzonych na konfer-
encji, korzyßci, jakie przyniesie to upowszech-
nienie, przewyΩszajå potencjalne niedogodnoß-
ci - chodzi o ograniczenie intymnoßci jednostki
ludzkiej. W latach 90. ubieg¬ego stulecia rozpo-
czå¬ si´ dynamiczny rozwøj technologii, ktøre
umoΩliwiajå miniaturyzacj´ systemøw elektro-
nicznych zdolnych rozpoznawaç ßwiat zewn´-
trzny, reagowaç w odpowiedni sposøb na im-
pulsy z otoczenia. - S¬awetne uk¬ady scalone to
juΩ technologia archaiczna, ale w¬aßnie od niej
rozpocz´¬a si´ droga do nanotechnologii - przy-
pomina Christian Bergaud, kierujåcy francus-
ko-japo˜skim Laboratory for Integrated Micro
Mechatronic Systems. - Po¬åczenie mechaniki i
elektroniki stwarza niezwykle interesujåce mo-
Ωliwoßci. Wi´kszoßç dyscyplin naukowych z na-
dziejå spoglåda na t´ technologi´ - doda¬ Ber-
gaud.

W kosmosie
Zainteresowanie przemys¬u lotniczego i kosmi-
cznego miniaturyzacjå i nanotechnologiå jest
oczywiste. Konstruktorzy satelitøw dåΩå do te-

go, aby urzådzenia te by¬y coraz sprawniejsze
przy jednoczesnym ograniczaniu ich wagi - bo
to obniΩa koszty wysy¬ania ich w przestrze˜;
ståd nieustanne dåΩenie do zast´powania kla-
sycznych komponentøw - zminiaturyzowany-
mi. W ten sposøb sukcesj´ po trzytonowym sa-
telicie SPOT-5 obj´¬o kilka satelitøw z serii Ple-
iades, waΩåcych w sumie tylko jednå ton´. -
Nast´pnym krokiem b´dzie przejßcie do nano-
satelitøw wielkoßci jednego centymetra szeßci-
ennego; ca¬å konstelacj´ takich urzådze˜ mo-
Ωna b´dzie wys¬aç w kosmos mniejszym kosz-
tem i z lepszym skutkiem - powiedzia¬ podczas
konferencji w ParyΩu Dominique Collard z lab-
oratorium CNRS w Valenciennes.

W szpitalu
Jak przewiduje Bruno Le Pioufle z laboratorium
CNRS w Cachan, "w dziedzinie biologii i medy-
cyny wszystko zmierza do tego, Ωe powstanå
ca¬e laboratoria o rozmiarach pude¬ka zapa¬ek,
przy czym ich moΩliwoßci analityczne b´då fe-
nomenalne w porøwnaniu z tym, czym biologia
i medycyna dysponujå obecnie". Naukowcy o-
czekujå od nanotechnologii, Ωe powstanie urzå-
dzenie zast´pujåce milion tranzystorøw i w re-
zultacie na jednym centymetrze kwadratowym
uda si´ przeprowadziç tyle analiz, ile teraz mo-
Ωna dokonaç przy uΩyciu tysiåca probøwek. Ge-
netycy spodziewajå si´ identyfikowania i anali-
zowania jednoczeßnie bardzo wielu genøw.. Le-
karze liczå na røwnoczesne testowanie wielu
lekøw na Ωywych komørkach. W ogøle wydaje
si´, Ωe nanotechnologia umoΩliwi prowadzenie
coraz wi´cej bada˜ w warunkach in vivo, czyli
wewnåtrz Ωywego organizmu. Przyk¬adem mo-
Ωe byç stosowanie juΩ teraz mikrocewnikøw,
ktøre w minimalnym stopniu szkodzå otacza-
jåcej tkance.

W dalszej perspektywie rysuje si´ moΩli-
woßç zbudowania autonomicznych systemøw
przemieszczajåcych si´ w ludzkim ciele; kapsu¬-
ki wyposaΩone w czujniki elektroniczne b´då
si´ przesuwaç w jelitach, wykonujåc analizy i
dozujåc lekarstwa. 

KRZYSZTOF KOWALSKI
-------------------------------------------------------

Z do¬u do gøry 
Dziß najwi´ksze k¬opoty inΩynierom zajmujå-
cym si´ nanotechnologiå sprawia konstruowa-
nie miniaturowych maszyn. Mamy "za grube
palce". Technika budowania miniaturowych

CZÒOWIEK i NAUKA
Íwiat wspø¬czesnej alchemii

Nanotechnologia zrewolucjonizuje Ωycie codzienne zdrowych i chorych, kosmonautyk´, handel.
S¬awetne uk¬ady scalone to juΩ technologia archaiczna. Zast´puje jå nanotechnologia. UmoΩliwi

ona tworzenie przedmiotøw dzi´ki wyodr´bnianiu i umieszczaniu w odpowiednich miejscach
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urzådze˜ za pomocå makroskopowych narz´-
dzi nosi nazw´ strategii "z gøry na dø¬". W ten
sposøb tworzone så na przyk¬ad uk¬ady scalo-
ne. Nie nadaje si´ ona jednak do masowego wy-
twarzania nawet najprostszych konstrukcji w
rozmiarze nano. Dlatego coraz wi´cej uwagi
poßwi´ca si´ strategii "z do¬u do gøry", czyli
tworzeniu nanostruktur przez sklejanie poje-
dynczych czåsteczek. Na razie w kontrolowa-

nych warunkach laboratoryjnych udaje si´ z¬o-
Ωyç proste czåsteczki o rozmiarach rz´du kilku
nanometrøw. Najwi´kszym sukcesem nanote-
chnologii pozostajå jak dotåd tzw. w´glowe na-
norurki odkryte w 1991 roku przez pracownika
firmy NEC Sumio Iijim´. Mogå one byç przewo-
dnikami lub pø¬przewodnikami, majå røwnieΩ
fantastyczne w¬aßciwoßci mechaniczne. PEKA 

Rzeczpospolita nr 62/2005 r.

S¬o˜ce w szklarni, wiatr w kominie
Nowa elektrownia zasili w energi´ 200 tysi´cy domostw, nie emitujåc gazøw cieplarnianych

S¬oneczna WieΩa - tak nazywa si´ elektrownia, ktørej
budowa rusza w¬aßnie w Australii. WyposaΩona w kilo-
metrowej wysokoßci komin b´dzie najwyΩszå budowlå
na ßwiecie - i jednå z najpoΩyteczniejszych.

Przez komin nowej australijskiej elektrowni nie
b´då wydobywaç si´ Ωadne zanieczyszczenia, bo S¬o-
neczna WieΩa (ang. Solar Tower) b´dzie, jak sama na-
zwa wskazuje, elektrowniå s¬onecznå. Powstanie w oko-
licy miasteczka Mildura w Nowej Po¬udniowej Walii.
Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dob´, b´dzie
produkowaç 200 megawatøw energii, czyli tyle, ile po-
trzeba, by zasiliç 200 tysi´cy gospodarstw domowych.

Zasada dzia¬ania S¬onecznej WieΩy jest prosta. Wo-
kø¬ nasady jej kilometrowego komina rozpoßcieraç si´
b´dzie olbrzymia szklarnia, zbudowana na planie ko¬a,
o powierzchni oko¬o czterdziestu kilometrøw kwadra-
towych. Gdy o poranku promienie s¬oneczne zajrzå
przez szklany dach, znajdujåce si´ pod nim powietrze
zacznie si´ nagrzewaç. W szklarni powietrze nagrzewa
si´ szybko i do bardzo wysokiej temperatury - zdajå
sobie z tego spraw´ nie tylko rolnicy, ale røwnieΩ kie-
rowcy, ktørym zdarzy¬o si´ kiedyß zostawiç samochød
na nieocienionym parkingu. Prøcz tego im wyΩej, dalej
od powierzchni ziemi, tym atmosfera jest ch¬odniejsza:
co sto metrøw temperatura spada o 1˚C. Dlatego u wy-
lotu kilometrowego komina elektrowni powietrze b´-
dzie znacznie zimniejsze niΩ na dole, pod szklanym
dachem. Powodowane røΩnicå cißnie˜ pow´druje wi´c
ku kominowi i kominem w gør´. Na drodze tej w´drø-
wki staç b´då trzydzießci dwie turbiny umieszczone
oko¬o 40 metrøw nad ziemiå. P´dzåce powietrze wpro-
wadzi turbiny w ruch i powstanie pråd elektryczny.

Niemiecka technologia
InΩynierowie tak zaprojektowali elektrowni´, by pra-
cowa¬a røwnieΩ po zmroku. Planujå umießciç w szkla-
rni bloki ze specjalnego, przechowujåcego ciep¬o ma-
teria¬u. Substancja ta w dzie˜ b´dzie si´ rozgrzewa¬a, a
w nocy ciep¬o oddawa¬a, dzi´ki czemu p´d goråcego
powietrza po zachodzie s¬o˜ca b´dzie wciåΩ nap´dza¬
turbiny.

Koncepcja s¬onecznych wieΩ nie jest nowa. Naro-
dzi¬a si´ wiele lat temu w umys¬ach niemieckich inΩy-
nierøw z firmy Shlaich, Bergermann und Partner ze
Stuttgartu. Firmie tej juΩ uda¬o si´ wybudowaç jednå
tego typu elektrowni´ w 1981 roku w Manzanares w

Hiszpanii. Jej komin mierzy¬ 200 metrøw wysokoßci, a
powierzchnia rozpoßcierajåcej si´ u jego støp szklarni
liczy¬a 45 tysi´cy metrøw kwadratowych. Budow´ do-
finansowywa¬o niemieckie Ministerstwo Nauki i Tech-
nologii. Elektrownia produkowa¬a 50 kilowatøw ener-
gii, wi´c raczej niewiele, ale by¬ to tylko prototyp nie-
nastawiony na zysk. Pod koniec lat osiemdziesiåtych
zamkni´to jå i choç poczåtkowo zamierzano wybudo-
waç wi´kszå, bardziej op¬acalnå wersj´, zrezygnowano
z tego pomys¬u ze wzgl´du na niskie w owych czasach
ceny ropy (oko¬o 15 dolarøw za bary¬k´). Dziß, gdy ro-
pa osiåga cen´ 50 dolarøw za bary¬k´, na op¬acalnoßç
tego typu przedsi´wzi´cia patrzy si´ zupe¬nie inaczej.

Australijskie pieniådze
Australijskå S¬onecznå WieΩ´ stawia, wed¬ug projektu
inΩynierøw ze Shlaich, Bergermann und Partner, aus-
tralijska firma EnviroMission. W tym miesiåcu jej
przedstawiciele poinformowali, Ωe uda¬o im si´ juΩ ku-
piç odpowiedniå dzia¬k´ pod budow´, wi´c inwestycja
powinna ruszyç lada moment. Dzia¬ka zlokalizowana
jest w okolicy australijskiego miasteczka Mildura w
hrabstwie Wentworth w Nowej Po¬udniowej Walii.
Miejsce wybrano nieprzypadkowo - hrabstwo to jest
jednym z najlepiej nas¬onecznionych i najcieplejszych
regionøw Australii. Írednia temperatura w lecie wyno-
si tu 31˚ Celsjusza, w zimie - 16,7˚C. Latem tempera-
tura dochodzi do 48˚ C, zimå zaß nigdy nie spada poni-
Ωej -5˚ C. W¬adze lokalne bardzo mocno wspierajå
budow´ S¬onecznej WieΩy - w przyspieszonym trybie
wyda¬y wszystkie potrzebne zezwolenia budowlane i
zgodzi¬y si´ pokryç duΩå cz´ßç kosztøw infrastruktury
dojazdowej. W hrabstwie Wentworth wiåΩå bowiem ze
S¬onecznå WieΩå duΩe nadzieje: ma byç nie tylko ≈rø-
d¬em energii dla regionu, ale takΩe atrakcjå turystycz-
nå. Nadzieje te nie så bezpodstawne. Budowla b´dzie
imponujåca, prawie dwa razy wyΩsza od najwyΩszej
dziß konstrukcji ßwiata, ktørå jest CN Tower w Kana-
dzie (553,33 m). Strzelisty komin elektrowni b´dzie
moΩna podziwiaç w promieniu stu kilometrøw. U jego
szczytu umieszczony zostanie taras widokowy, na
ktøry Ωådni wraΩe˜ turyßci woΩeni b´då szybkå windå.

Dzia¬ka, na ktørej wyroßnie S¬oneczna WieΩa, ko-
sztowa¬a milion dolarøw ameryka˜skich. Koszt budo-
wy ca¬ej elektrowni szacuje si´ na 500 - 700 milionøw
dolarøw. Przy budowie, ktøra zako˜czy si´ najwczeß-
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niej w roku 2006, zatrudnienie znajdzie 2700 ludzi. Kie-
dy elektrownia juΩ powstanie, do jej obs¬ugi wystarczy
od 15 do 40 osøb. Koszty inwestycji powinny si´ zwrø-
ciç po dziesi´ciu latach eksploatacji.

Chi˜skie plany
EnviroMission nie zamierza ograniczaç si´ do budowy
tylko jednej wieΩy - do ko˜ca roku 2009 planuje posta-
wienie jeszcze czterech w Australii. Prøcz tego firma
podpisa¬a juΩ kontrakt z biznesmenami chi˜skimi, z
ktørymi wspølnie ma wznosiç s¬oneczne wieΩe w Chi-
nach - zapotrzebowanie na energi´ w tym kraju roßnie
bardzo gwa¬townie. Kolejnymi dogodnymi lokalizacja-
mi dla nowego typu elektrowni mog¬yby byç, wed¬ug
przedstawicieli EnviroMission, po¬udniowo-zachodnie
Stany Zjednoczone, Bliski Wschød i Azja Po¬udniowa
- innymi s¬owy, s¬oneczne wieΩe mog¬yby stanåç wsz´-
dzie tam, gdzie jest duΩo s¬o˜ca, wolnej przestrzeni i
pieni´dzy. Polska, niestety, nie dysponuje tymi atuta-
mi. O ile troch´ wolnego miejsca by si´ u nas jeszcze
znalaz¬o, o tyle z pieni´dzmi i s¬o˜cem mog¬oby byç
gorzej. Ale nie powinnißmy si´ martwiç, bo i my zys-
kamy na budowie s¬onecznych wieΩ: dzi´ki kaΩdej z
nich do atmosfery trafi rocznie 830 tys. ton gazøw cie-
plarnianych mniej. S¬oneczne wieΩe, niezaleΩnie od te-
go, gdzie powstanå, b´då b¬ogos¬awie˜stwem dla ca¬ej
Ziemi. •

ÒUKASZ KANIEWSKI
RZECZPOSPOLITA NR 50/2005 r.

Gdyby wybory odby¬y si´ w marcu br., zdecydo-
wanie wygra¬aby je Platforma Obywatelska, uzyskujåc
28% g¬osøw. W stosunku do lutego notowania PO si´
nie zmieni¬y. Zyska¬y za to dwa nast´pne w kolejnoßci
ugrupowania. Na Samoobron´ chce g¬osowaç 18% (o
4 punkty wi´cej niΩ miesiåc temu), na Prawo i
Sprawiedliwoßç 14% (+3).

Do Sejmu wesz¬yby jeszcze Liga Polskich Rodzin
z 10% (-2) i Unia Wolnoßci z 6% (+2). Pentor nie ba-
da¬ Partii Demokratycznej (powstajåcej na bazie UW).
Szans´ na mandaty mia¬yby dwie lewicowe partie -
SLD i SdPl - ktøre uzyskujå poparcie w okolicach 5%
Poparcie dla Sojuszu spad¬o o 3%, SdPl bez zmian.

Nie weszliby do Sejmu ludowcy z 4% (-2), KPEiR
z 2 (bez zmian) i Unia Pracy z 1% (-1) 

SondaΩ Pentora z 5 i 6 marca, 1002-osobowa
reprezentatywna prøba doros¬ych Polaków

� Kolejne dwa oßrodki badania opinii publicznej
donoszå o pogarszajåcych si´ notowaniach Aleksandra
Kwaßniewskiego. Wed¬ug CBOS po raz pierwszy od
1995 r. dobrego zdania o prezydencie jest mniej niΩ
po¬owa Polakøw, a 40% ocenia go negatywnie.
Wed¬ug Pentoru jest jeszcze gorzej - ≈le dzia¬alnoßç
prezydenta ocenia 67% Polakøw (to 7% wi´cej niΩ w
lutym), dobrze - 33 (spadek o 7%). To takΩe najgorszy
wynik od poczåtku kadencji. SondaΩ CBOS z 4-7
marca, na reprezentatywnej prøbie 1025 osøb. SondaΩ
Pentoru z 5 i 6 marca, na reprezentatywnej prøbie 1002
osøb. 

W styczniu br., w porøwnaniu ze styczniem 2004
r., spad¬a liczba bezrobotnych - poda¬ GUS. Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w urz´dach pracy w
ko˜cu stycznia 2005 r. wynios¬a 3094,9 tys. osøb i by-
¬a niΩsza o 198,3 tys. (o 6%) od liczby bezrobotnych
zarejestrowanych przed rokiem. Bezrobotni stanowili
19,5% ludnoßci aktywnej zawodowo. NajwyΩszå stop´
bezrobocia odnotowano w województwach: warmi˜-
sko-mazurskim (29,8%), zachodniopomorskim (27,9%)
i lubuskim (26,4%). NajniΩszå stop´ bezrobocia majå
wojewødztwa: mazowieckie (15,2%), ma¬opolskie
(15,3%) oraz podlaskie (16,4%) i wielkopolskie (16,6%).

Wi´kszoßç pa˜stw ßwiata wykorzystuje duΩo lepiej
nowoczesne technologie niΩ Polska. Wed¬ug raportu
Íwiatowego Forum Ekonomicznego Polska z 47. pozy-
cji spad¬a na 72. w grupie ponad 100 krajøw, ktørych
potencja¬ technologiczny zosta¬ oceniony.

Íwiatowy ranking jest wynikiem nie tylko oceny
stanu infrastruktury telekomunikacyjnej i informaty-
cznej w poszczegølnych krajach oraz wykorzystania
nowych technologii przez administracj´, biznes i indy-
widualnych uΩytkownikøw. Bierze takΩe pod uwag´
inne warunki - prawne, instytucjonalne, edukacyjne -
wp¬ywajåce na moΩliwoßci wykorzystania nowych
technologii.

Polska gospodarka rozwija¬a si´ w zesz¬ym roku w
tempie 5,3% - poda¬ GUS, zmniejszajåc o 0,1% swoje
wczeßniejsze szacunki. Wartoßç inwestycji podnios¬a
si´ o 5,1%, a w czwartym kwartale - o 7,2%

WIEÍCI z KRAJU
Preferencje wyborcze. Na nowo posta¬å Parti´ De-

mokratycznå zamierza g¬osowaç 6% wyborcøw wyni-
ka z sondaΩu Rzeczpospolitej przeprowadzonego na
poczåtku marca br. Nowe ugrupowanie wesz¬oby do
Sejmu, ale mia¬oby szczup¬å reprezentacj´ - 30 pos¬øw.

Pojawienie si´ PD w sondaΩach najwyra≈niej os¬a-
bi¬o jednak dotychczasowego lidera - Platform´ Oby-
watelskå. Partia Tuska i Rokity, choç nadal jest na cze-
le, moΩe liczyç juΩ tylko na 22% g¬osów, o 5% mniej
niΩ miesiåc temu. Takiego wyniku PO nie notowa¬a od
kwietnia zesz¬ego roku.

Nadspodziewanie dobrze wypadajå Samoobrona,
na ktørå chce g¬osowaç 17% (+1) oraz LPR z 15%
(+5). Poparcie dla ugrupowania Leppera roßnie od 4
miesi´cy.

Pojawienie si´ w badaniu PD nie zmieni¬o natomi-
ast notowa˜ Prawa i Sprawiedliwoßci. Na parti´ braci
Kaczy˜skich chce g¬osowaç nadal 14% Polakøw. Wah-
n´¬o si´ za to nieco - po jednym punkcie w dø¬ - popar-
cie dla dwøch partii lewicowych. SLD w marcu popie-
ra 7% z wyborcøw, SdPl - tylko 3%. Nie zmieni¬o si´
notowanie Unii Pracy (3%). Szans´ na wejßcie do Sej-
mu mia¬oby jeszcze PSL z 5% (-1).

Wed¬ug tych wynikøw sejm PO mia¬aby 130 man-
datøw, Samoobrona - 90, LPR - 83, PiS - 72, SLD -
35, PD - 30, a PSL - 20.

SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a PBS 5 i 6 marca na
1054-osobowej, reprezentatywnej próbie doros¬ych
Polakøw.
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