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Chciwoßç zabija nauk´
Rozmowa z prof. Piotrem S¬onimskim, genetykiem
Rz: Ostatnio cz´sto mówi pan i pisze, Ωe we bycze technologii. W drugå stron´ zaleΩnowspó¬czesnej nauce za duΩo wagi przywiå- ßç jest jeszcze silniejsza - technologia jest
zuje si´ do technologii, a za ma¬o do bada˜ zastosowaniem, aplikacjå wynikøw bada˜
podstawowych. Problem w tym, Ωe moΩlipodstawowych. Co pan przez to rozumie?
Prof. Piotr S¬onimski: Technologia to, woßci takich zastosowa˜ pojawiajå si´ czasensu largo, zastosowanie, aplikacja nauk sem 50 albo i 100 lat po dokonaniu odkryßcis¬ych. Takie zastosowanie ma zawsze pe- cia naukowego.
MoΩe pan podaç przyk¬ad?
wien okreßlony cel, na przyk¬ad zbudowaç
Przyk¬adøw jest mnøstwo, przypatrzmy
most albo wyleczyç chorob´. PoniewaΩ technologia ma konkretny cel, jest czymß zro- si´ choçby mojej dziedzinie, czyli genetyce.
zumia¬ym dla ogø¬u, dla politykøw i spo¬e- W latach szeßçdziesiåtych XIX wieku Mencze˜stwa. KaΩdy pojmie, Ωe opracowanie del uku¬ swoje prawa, ktøre nie mia¬y wtedy
nowego sposobu leczenia warte jest nak¬a- Ωadnych praktycznych zastosowa˜. Jego
døw pieni´Ωnych, podobnie jak kwestie prace nie wzbudzi¬y niczyjego zainteresoochrony ßrodowiska. W przypadku bada˜ wania. W roku 1901 te same prawa zosta¬y
podstawowych jest zupe¬nie inaczej - tu nie na nowo sformu¬owane przez Hugo de VriedåΩy si´ do niczego namacalnego. Celem sa, Karla Corrensa, Ericha von Tchermaka.
bada˜ podstawowych, czy to doßwiadczal- Znøw nikt nawet nie myßla¬ o jakichkolwiek
nych, czy teoretycznych jest wzbogacanie zastosowaniach. W roku 1909 Wilhelm Jonaszej wiedzy, szukanie prawdy. Trudno to hannsen uku¬ poj´cie genu. Wtedy wielu
nawet nazwaç celem, bo kaΩdy badacz wie, naukowcøw nie wierzy¬o, Ωe geny w ogøle
Ωe droga ku prawdzie obiektywnej nie moΩe istniejå i poj´cie genu uwaΩali za abstrakmieç ko˜ca. Jest to wi´c nie cel, lecz pewna cyjne. Dopiero potem, w latach trzydziefilozofia, idea. Ta idea jest dla wielu ludzi, stych, Thomas Morgan ustali¬, Ωe geny majå
na przyk¬ad dla politykøw, niezrozumia¬a. swoje okreßlone miejsce w jådrze komørki i
Dlatego wolå oni przeznaczaç pieniådze na Ωe så u¬oΩone liniowo na chromosomie.
To juΩ coß konkretnego. Czy odkrycie to
rozwøj technologii, a nie na badania podznalaz¬o
praktyczne zastosowanie?
stawowe.
SkådΩe znowu! Min´¬o kolejnych dwaAle technologia bez bada˜ podstawodzießcia lat i w 1953 roku okreßlono strukwych nie rozwija¬aby si´.
Oczywißcie. Technologia i badania pod- tur´ DNA. W nast´pnym dziesi´cioleciu
stawowe så od siebie zaleΩne. Do prowadze- rozszyfrowano kod genetyczny. Dokonali
nia wielu rodzajøw bada˜ potrzebne så zdo- tego Marshall Nirenberg i Har Gobid KhoPrzewodniczåcy: B. Gajewski tel.: 259-5015
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rana. Stwierdzili oni, Ωe kod genetyczny jest
uniwersalny. Podkreßlam, Ωe møwimy tu o
kodzie, genetycznym, nie o zapisie.
Czyli kod i zapis genetyczny to dwie røΩne rzeczy?
Tak, choç przez media zazwyczaj utoΩsamiane.
Czym wi´c si´ røΩni kod od zapisu?
Najproßciej porøwnaç to do ksiåΩki. Zapis genetyczny to jakby litery. A kod genetyczny to jakby regu¬y zapisu, gramatyka, regu¬y przek¬adu zapisu na czynnoßci organizmu. Na poczåtku lat szeßçdziesiåtych odkryto wi´c, Ωe wspomniane regu¬y så we
wszystkich organizmach prawie identyczne, Ωe kod genetyczny jest uniwersalny. Doßwiadczenia, ktøre doprowadzi¬y do tego
odkrycia oby¬y si´ bez jakiejkolwiek niemal
technologii, kosztowa¬y grosze. Bo do takich odkryç nie potrzeba pieni´dzy, tu trzeba mieç kiepe¬´! Kiedy w latach osiemdziesiåtych zacz´to odczytywaç zapis genetyczny, to juΩ wymaga¬o pewnych nak¬adøw.
Powiedzmy dolara do dwøch za odczytanie
jednej "litery" kodu. Nadal jednak badania
te nie mia¬y Ωadnego zastosowania. AΩ na
prze¬omowy pomys¬ wpad¬ profesor Paul
Berg. Wymyßli¬, Ωe skoro kod genetyczny
jest u wszystkich organizmøw taki sam, to
moΩna wyciåç fragment zapisu z jednego
organizmu i wszczepiç drugiemu. Tak jakby
ktoß wyciå¬ noΩyczkami par´ s¬øw z jednej
ksiåΩki i wklei¬ do innej.
To juΩ jest inΩynieria genetyczna.
Tak. I my, to znaczy genetycy, od razu
zrozumielißmy, jak wielkie to daje moΩliwoßci. Spotkalißmy si´ w Asilomar, takiej
dziurze w Kalifornii, i tam prøbowalißmy
uradziç, co z tymi moΩliwoßciami zrobiç.
Zaraz teΩ o narodzinach inΩynierii genetycznej dowiedzieli si´ politycy i zacz´li wydawaç nam rozkazy, møwili, co powinnißmy robiç, a czego nie. RøwnieΩ media podnios¬y ha¬as, Ωe oto b´dziemy hodowaç potworki. My oczywißcie nie zamierzalißmy
hodowaç potworkøw, bo od razu przyszed¬
nam do g¬owy lepszy cel: rozwiåzaç tzw.
problem wiåzania azotu. Chodzi o to, Ωe o
ile na przyk¬ad soczewica czy ¬ubin pobierajå azot z powietrza, wi´kszoßç roßlin przyswaja azot tylko z gleby. Gdybyßmy nauczyli
pszenic´, kukurydz´ lub ryΩ czerpaç azot z
powietrza, problem g¬odu na ßwiecie moglibyßmy uwaΩaç za rozwiåzany. Setki laboratoriøw rzuci¬o si´ do pracy nad tym prob-

lemem, wszyscy møwili, Ωe wyniki przyjdå
najpøßniej za dwa lata. I nic z tego nie by¬o i
ciågle nie ma. I, niestety, pr´dko nie b´dzie.
Dlaczego?
Bo my umiemy przeszczepiç tylko jeden,
dwa geny. A okaza¬o si´, Ωe za wiåzanie azotu odpowiada dziewi´tnaßcie genøw. To jest
na razie absolutnie poza naszym zasi´giem.
Podobnie jest, tak naprawd´, z terapiå genowå. Dosyç szybko okaza¬o si´, Ωe u cz¬owieka w przeciwie˜stwie do np. droΩdΩy nie
jest moΩliwa prosta wymiana zmutowanego, wadliwego genu na dobry. Teraz szuka
si´ røΩnych sposobøw sterowania ekspresjå
genøw. Ale tak naprawd´ wciåΩ jeszcze wiemy zbyt ma¬o, by wymyßliç skutecznå terapi´ genowå. Wszystkie prøby terapii genowej u ludzi ko˜czå si´ dziß fiaskiem. Bo obralißmy b¬´dnå drog´ - powinnißmy przede
wszystkim lepiej poznaç, zrozumieç geny,
ktøre chcemy naprawiaç, zrozumieç mechanizmy ich ekspresji i zaleΩnoßci, jakie wiåΩå geny z innymi genami. Dlatego trzeba
postawiç przede wszystkim na wiedz´, na
badania podstawowe. Inwestowaç nie w
projekty, ale w ludzi, w stypendia dla m¬odych naukowcøw.
A nie Ωådaç jak najszybszego zysku?
OtøΩ to. ¸ådza zysku to nami´tnoßç obca nauce i zgubna dla nauki. Naukowca, co
zawsze powtarzam swoim studentom, do
pracy popychaç mogå trojakiego rodzaju
nami´tnoßci: ciekawoßç, Ωådza s¬awy lub
ch´ç bycia uΩytecznym. Po angielsku i francusku brzmi to zgrabniej, bo så to trzy s¬owa na liter´ c (curiosity, competition, collaboration). Ale czy po angielsku, czy po
francusku, czy po polsku, na Ωådz´ zysku
miejsca tutaj nie ma.
Rozmawia¬ Òukasz Kaniewski
Rzeczpospolita nr134/2004 r.
Prof. Piotr S¬onimski jest wybitnym biologiem, uwaΩanym za twørc´ genetyki mitochondrialnej. Urodzi¬ si´ w roku 1922 w
Warszawie. By¬ Ωo¬nierzem Armii Krajowej.
Od roku 1947 mieszka we Francji. W 1962
roku zosta¬ profesorem w Centrum Bada˜
Podstawowych CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) w Gif-sur-Yveette, a
w 1971 roku dyrektorem Centrum Genetyki
Molekularnej.By¬inicjatorem Europejskiego
Programu Sekwencjonowania Genomu
DroΩdΩy, zako˜czonego w roku 1996 specjalnym wydaniem magazynu "Nature".
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KONKURS UE

Nasza Agata si´gn´¬a gwiazd
Polscy m¬odzi naukowcy så obok Brytyjczyków i Niemców najlepsi w Europie. W tym
roku nagrod´ specjalnå za prac´ z astronomii w konkursie Unii zdoby¬a 20-letnia Agata Karska. Agata dosta¬a nagrod´ za odkrycie zaçmieniowego uk¬adu podwójnego
gwiazd.
Komisja Europejska organizuje konkurs
od 1989 r. Konkurencja jest ogromna. Co roku startuje ponad 30 tys. m¬odych ludzi, a
nagród do zdobycia jest tylko 16 (osiem g¬ównych i osiem specjalnych).W tym roku nagrod´ specjalnå podczas fina¬u konkursu w
Moskwie otrzyma¬a Agata Karska, do niedawna licealistka z Inowroc¬awia, teraz studentka astronomii toru˜skiego uniwersytetu.
Trzynaßcie nagród g¬ównych- Choç do
Unii naleΩymy od niedawna, w konkursie
dla m¬odych naukowców Polska startuje od
11 lat. W tym czasie nasi m¬odzi naukowcy
zdobyli 13 nagród g¬ównych, niewiele mniej
niΩ przodujåca w konkursie Wielka Brytania
i Niemcy -mówi Maria Mach z Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci, który co roku organizuje polskie eliminacje do konkursu.
Praca naukowa musi byç napisana po angielsku i jeszcze w szkole ßredniej. Polscy laureaci to ßcis¬e umys¬y, ale takΩe paleontolodzy i biolodzy.
Pierwsze odkrycie. Agata Karska jest pierwszå polskå laureatkå w dziedzinie astronomii. JuΩ jako licealistka pracowa¬a w obserwatorium w Piwnicach pod Toruniem i tam
w 2002 r. odkry¬a zaçmieniowy uk¬ad podwójny gwiazd, okreßlanych jako BD +14°5016.
Histori´ tego odkrycia przedstawi¬a w nagrodzonej pracy.
- W Moskwie musia¬am jurorom przedstawiç prezentacj´ mojej pracy po angiel-

sku. Nie mia¬am tremy - opowiada. Jest jednå z nielicznych m¬odych kobiet zajmujåcych si´ astronomiå. JuΩ w podstawówce
czyta¬a ksiåΩki z tej dziedziny. W liceum je≈dzi¬a na obozy astronomiczne i pracowa¬a
w obserwatorium.-MoΩe odziedziczy¬am to
po mamie. Ona teΩ interesowa¬a si´ astronomiå, zdawa¬a jå na maturze, ale niezdecydowa¬a si´ jej studiowaç. Zosta¬a geodetå
- dodaje Agata. Przyznaje, Ωe i mama, i tata,
który prowadzi firm´ budowlanå, mieli na
poczåtku wåtpliwoßci, czy córka w¬aßciwie
ulokowa¬a swoje pasje.
Nieromantyczna astronomia - Wielu moich rówießników postrzega¬o astronomi´ jako romantycznå przygod´ - opowiada Agata. - Szybko si´ rozczarowali i zrezygnowali
ze studiów. Ja wiedzia¬am, Ωe tutaj wi´cej
jest fizyki i matematyki niΩ patrzenia w niebo. Swojå przysz¬oßç m¬oda pani astronom
wiåΩe z Polskå.
-Oczywißcie ch´tnie b´d´ wyjeΩdΩaç na
staΩe za granic´, ale nie chcia¬abym tam
mieszkaç na sta¬e - dodaje.Nagrody g¬ówne
unijnego konkursu to premie o wartoßci od
1500 do 5000 euro. Nagrody specjalne zaß
to wyjazdy i udzia¬ w pracy oßrodków naukowych.
- Jeden z jurorów wyt¬umaczy¬ mi, Ωe
cz´sto najlepsze prace nie dostajå nagród
g¬ównych, ale w¬aßnie specjalne, bo så atrakcyjniejsze dla rozwoju m¬odego naukowca
-mówi Maria Mach. Agata Karska wygra¬a
wyjazd do Europejskiego Centrum Kosmicznych Bada˜ i Technologii w Nordwijk w
Holandii oraz udzia¬ w kongresie Mi´dzynarodowej Federacji Astronautycznej w Japonii. Wybiera si´ tam w pa≈dzierniku.
IWONA TRUSEWICZ
Rzeczpospolita nr 228/2005 r.

Polscy laureaci Konkursu Prac M¬odych Naukowców UE
Nagrody g¬ówne:

1995 Marcin Kowalczyk i Marcin Sawicki z Warszawy za wspólnå prac´ z matematyki
1996 Tomasz Osmana z Kielc i Maciej Kurowski z Torunia za wspólnå prac´ z matematyki,
Rados¬aw Skibi˜ski z Rzeszowa paleontologia
1998 Grzegorz i Micha¬ Kapustka, bracia z Krakowa, za prac´ matematycznå
1999 Micha¬ KsiåΩkiewicz z Poznania ochrona ßrodowiska; Maciej Walczak z Galewic
chemia
2000 Grzegorz Nied≈wiedzki z Piotrkowic paleontologia.
2001 Marcin Wojnarski z Zakopanego i Zbigniew Pianowski z Krakowa matematyka
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2002 Piotr Garbacz z Opola fizyka
2003 ¸ukasz i Mariusz Jaremko, bracia z Wroc¬awia chemia
2004 Marcel Ko¬odziejczyk z ¸odzi za prac´ z pogranicza ekonomii i kryminalistyki;
Artur Lewandowski z Bydgoszczy za badania procesów uczenia si´ mrówek.

Nagrody specjalne (staΩe):
Jakub Wojtaszczyk z Warszawy (matematyka),
Katarzyna Zaremba z Warszawy (matematyka i biologia),
Marta Âwierczy˜ska ze Szczecina (biologia).

SPK K OÒO N R 8
zaprasza na odczyt

p. m gr. H enryka
Brzezi˜skiego

Polska P rasa
Konspiracyjna
w l atach 1 939-1945.

Data: 4 pa≈dziernika (wtorek) 2005 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SPK - K OÒO N R.8
zaprasza na pokaz filmu

Rocznica pontyfikatu
Ojca Íwietego Jana
Paw¬a II
Data: 20 pa≈dziernik (czwartek) 2005 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

Z KART HISTORII

KARIERA i UPADEK "ELEKTRITU"
Swego nie znacie

Radiofonia rozwija¬a si´ w mi´dzywojennej
Polsce niezwykle szybko, jeßli pami´taç, Ωe
w odrodzonym w 1918 r. pa˜stwie dzia¬ania
w tej dziedzinie rozpoczynano od zera. Zainteresowani temat byli jedynie naukowcy
pracujåcy na politechnikach we Lwowie i w
Warszawie oraz grupa oficerøw, ktørzy
uprzednio s¬uΩyli w jednostkach ¬åcznoßci
armii pa˜stw zaborczych i potrafili obs¬ugiwaç stacje "telegrafu bez drutu" odziedziczone røwnieΩ po tych armiach. I oto w ciågu 20 lat powsta¬a w kraju sieç radiostacji,
zapoczåtkowana uruchomieniem warszawskiej 1 lutego 1925 r., a liczba abonentøw
wzros¬a w 1939 r. do ponad miliona. Podj´to teΩ røΩnego rodzaju prace eksperymentalne i studialne z myßlå o przysz¬oßci, m.in.
w zakresie telewizji. Røwnoczeßnie kszta¬towa¬ si´ przemys¬ radiotechniczny, powstawa¬y wytwørnie odbiornikøw i innego sprz´tu radiowego.
Wßrød tych wytwørni szczegølne miejsce
zajmowa¬o Towarzystwo Radiotechniczne

"Elektrit" w Wilnie, ktøre zapisa¬o si´ w historii naszej radiotechniki imponujåcym
dorobkiem.
Lata rozwoju
Towarzystwo Radiotechniczne "Elektrit"
powsta¬o w 1925 r., a wi´c w czasie, gdy w
Polsce radiofonii praktycznie nie by¬o. Twørcy przedsi´biorstwa byli tego oczywißcie
ßwiadomi, ale t´ okolicznoßç uznawali trafnie za korzystnå, gdyΩ zapowiada¬a w perspektywie popyt na odbiorniki produkowane w fabryce Towarzystwa.
Produkcja rozpocz´¬a si´ od montaΩu
stosunkowo prostych odbiornikøw w oparciu o zagranicznå licencj´ i importowane
cz´ßci. Wkrøtce jednak zacz´¬y powstawaç
w¬asne modele odbiornikøw z elementøw
wytwarzanych na miejscu.
Pierwsze odbiorniki radiowe marki "Elektrit" mia¬y pozbawione ozdøb, wr´cz surowe w wyglådzie skrzynki. W miar´ jednak
jak fabryk´ Towarzystwa opuszcza¬y odbiorniki o coraz bardziej doskonalonej konstrukcji, a tym samym o lepszych cechach eks-
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – październik 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
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środy
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (1-szy lub 2-gi)
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek (4-ty)

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

Kontakt
W. Garlicka
E. Pohl
K. Rudak
M. Gorzkowski
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
J. Leśniak
S. Kielar
L. Pękalski
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
Sekretariat
A. Michałowska
J. Rudowicz
K. Stefański
J. Rudowicz
J. Semrau

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
823-6649
733-5161
721-8238
226-8944
828-0225
733-2888
259-5015
820-7582
829-8309
230-0804
226-6793
237-2663
842-7269
237-2663
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005
Data

Impreza

Paź.

4
15
20
29
1 list.
5
11
13
17
6 grud.
19
28
31

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Modlitwy za zmarłych – „Zaduszki”
2 październik – Beechwood Cementary
16 październik – Pinecrest Cementary
23 październik – Hope Cementary
30 październik – Notre Dame
Odczyt: „Polska Prasa Konspiracyjna w latach
1939-1945” - Mgr H. Brzeziński

Parafia Św. Jacka

Sekretariat

Koło SPK Nr 8

J.A. Dobrowolski 733-5161

Bajka „Złota rybka”

Ottawski Klub Teatralny

S. Kielar
J. Rudowicz
A. Czerniakow
J.A. Dobrowolski

828-0225
237-2663
599-5278
733-5161

Tel. (304)

229-9122

Film: Rocznica pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II Koło SPK Nr 8
Bal maskowy
Szkoła Polska imienia W. Podoskiego
Pogadanka: „Historia Ottawy” - E. Konopacka
Koło SPK Nr 8
Stanisław Wyszkowski
Wystawa obrazów i druków i przyjęcie
Remembrance Day
Koło SPK Nr 8
Święto Niepodległości – Msza Św. i Akademia
Film: Wspomnienia o polskich pilotach wojskowych Koło SPK Nr 8
Pogadanka:„Polska miedzy wojnami: trudności i
Koło SPK Nr 8
osiągnięcia” – K. Studnicki
Film: Pierwsza grupowa egzekucja w Warszawie
Koło SPK Nr 8
Opłatek Kombatancki
Koło SPK Nr 8
Sylwester u Kombatantów
Koło SPK Nr 8
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ploatacyjnych, otrzymywa¬y efektownå, specjalnie zaprojektowanå obudow´.
Przemyßlane by¬y teΩ nazwy kolejnych
modeli odbiornikøw, dobrze brzmiåce, ¬atwe do zapami´tania, np. "Allegro", "Domator", "Victoria", "Presto".
Produkcja szybko ros¬a, zw¬aszcza w drugiej po¬owie lat 30., gdy poprawi¬a si´ koniunktura gospodarcza. W 1938 r. przekroczy¬a 60 tys. odbiornikøw. Nabywcami byli g¬øwnie mieszka˜cy wschodnich wojewødztw
Rzeczypospolitej, ale nie tylko, bo firma
mia¬a sklepy fabryczne w røΩnych miastach
kraju, m.in. elegancki salon w Warszawie
przy ul. Moniuszki.
Poka≈na cz´ßç wyrobøw by¬a przeznaczona na eksport. Wykaz krajøw, ktøre kupowa¬y odbiorniki marki "Elektrit", przedstawia si´ imponujåco. Znajdowa¬y si´ w tym
wykazie prawie wszystkie kraje Europy z
Wielkå Brytaniå i Francjå w¬åcznie, takΩe
kraje Bliskiego Wschodu. Na kolejne lata
planowana by¬a ekspansja do Afryki i Ameryki Po¬udniowej, przy czym dla odbiorcøw
w wilgotnych i goråcych strefach klimatycznych przygotowano specjalne modele
odbiornikøw o charakterystycznych nazwach: "Oceanic" i "Transmare" oraz budowie dostosowanej do tamtejszych warunkøw eksploatacyjnych i transportu drogå
morskå.
Odbiorniki, wytwarzane w ostatnich latach przed wybuchem II wojny ßwiatowej
odpowiada¬y najnowszym wøwczas wymogom post´pu technicznego, np. model
"Automatic", produkowany w latach 193839, by¬ luksusowå 6-lampowå superheterodynå z moΩliwoßciå wybierania 12 zaprogramowanych stacji w sposøb automaty-

czny za pomocå przyciskøw. By¬ to oczywißcie aparat bardzo drogi, kosztowa¬ ok. 900
z¬, ale røwnoczeßnie oferta fabryczna na te
lata, obejmujåca 9 modeli zawiera¬a teΩ
aparat "Kadet" za 200 z¬.
Trzeba dodaç, Ωe Towarzystwo Radiotechniczne "Elektrit" stosowa¬o røΩnorodne formy promocji firmy i jej wyrobøw, polegajåce na udziale w targach i wystawach, takΩe
zagranicznych, wydawaniu folderøw i ulotek, a takΩe periodyku reklamowego pt. Elektrit - Radio Wiadomoßci Techniczne, na
sponsorowaniu røΩnych przedsi´wzi´ç o
wartoßci spo¬ecznej, np. ßlizgawki dla mieszka˜cøw Wilna, zaopatrzonej oczywißcie
w g¬oßniki, przez ktøre dociera¬ program
radiowy.
Upadek
Szybki rozwøj firmy sko˜czy¬ si´ wraz z
wybuchem II wojny ßwiatowej. Upadek fabryki naståpi¬ prawie natychmiast po
wkroczeniu do Wilna armii sowieckiej: nie
up¬yn´¬o par´ tygodni, a obszerne hale przy
ulicy Szeptyckiego, mieszczåce laboratoria i
stanowiska produkcyjne, magazyny i warsztaty, opustosza¬y. Ich wyposaΩenie zosta¬o
wywiezione do Mi˜ska i kiedy Wilno
zosta¬o ¬askawie, acz jak si´ okaza¬o czasowo, przekazane w¬adzom litewskim, te
ostatnie zasta¬y juΩ tylko puste fabryczne
budynki.
Fabryka przesta¬a istnieç, ale jej wyroby
- odbiorniki radiowe marki "Elektrit" - by¬y
uΩywane przez d¬ugie lata po zako˜czeniu
wojny, dajåc dowød swej znakomitej jakoßci.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 15-16/2002 r.

KOMUNIKACJA POCZTOWA w POLSCE
OD POCZÅTKØW DO I WOJNY ÍWIATOWEJ

W Polsce rozwøj poczty i jej funkcjonowanie przebiega¬ podobnie jak i w innych krajach Europy. Poczta w swych poczåtkach
zwiåzana by¬a z w¬adcå i dworem. KsiåΩ´ta i
krølowie polscy do przewoΩenia korespondencji pos¬ugiwali si´ pos¬a˜cami, ktørych
zwano komornikami. Ich funkcje spe¬niali
røwnieΩ synowie szlacheccy, przebywajåcy
na dworach. Podstawowym ßrodkiem transportu dla pos¬a˜cøw by¬y tak zwane podwody, w ramach ktørych miejscowå ludnoßç zobowiåzano do dostarczania koni i
wozøw. Podwody w Polsce wprowadzi¬ Boles¬aw Chrobry, tworzåc w ten sposøb komunikacj´ w kraju dla potrzeb pa˜stwo-

wych. Wydawanie podwodøw i zmiana koni
odbywa¬a si´ w domu wøjta, burmistrza lub
¬awnika. ¸ådajåcy podwody winien by¬ okazaç uprawnienie (list podwodowy) oraz z
gøry zap¬aciç naleΩnoßç. Komornikowi nie
wolno by¬o mijaç miejsc, gdzie czeka¬a wyznaczona zmiana koni oraz nie wolno mu
by¬o zabieraç koni podrøΩnych pod karå
dwøch tygodni wi´zienia i wykreßlenia z listy komornikøw. Obowiåzek dostarczania
podwød, to jest koni i wozøw, obciåΩa¬ przede wszystkim miasta krølewskie. By¬y to
ci´Ωary doßç znaczne. Wiele miast zabiega¬o wi´c o przywileje krølewskie zwalniajåce je od bezp¬atnych podwød.
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Na sejmie warszawskim w 1564 roku, na
podstawie uniwersa¬u Zygmunta Augusta
zniesiono bezp¬atnoßç podwodøw. Wprowadzono podatek podwodowy, do ktørego zobowiåzano wszystkie osiedla stanowiåce
w¬asnoßç krølewskå, bez wzgl´du na udzielone im kiedykolwiek zwolnienia lub przywileje. Podatek podwodowy ustalony zosta¬
jako 16% wartoßci szacunkowej nieruchomoßci lub przedsi´biorstwa znajdujåcego
si´ w granicach miasta. Podstaw´ wymiaru
tego podatku nazwano "szos”. Podatek podwodowy by¬ odtåd pobierany corocznie w
wysokoßci 3/4 kwot wp¬acanych z tytu¬u szosu. Natomiast wieß musia¬a p¬aciç na rzecz
podatku podwodowego po 6 groszy od ¬ana
lub w¬øki oraz wnosiç na cele podatku podwodowego op¬aty akcyzowe od napojøw alkoholowych wyrabianych na wsi, czyli tak
zwane czopowe. Dochody z podatku podwodowego wp¬ywa¬y do kasy starosty, skåd
przekazywane by¬y do skarbca krølewskiego.
Na sejmie piotrkowskim w 1565 roku wydano nowy uniwersa¬ w sprawie podwød.
By¬o to spowodowane tym, Ωe wp¬ywy z podatku podwodowego nie wystarcza¬y na pokrycie kosztøw zwiåzanych z wykorzystaniem podwød. Na mocy uniwersa¬u zmniejszono
op¬aty za uΩycie konia i wozu oraz wynagrodzenia przewoßnika. JednakΩe wskutek zamieszek, zaraz, poΩarøw, zuboΩenia miast,
a w szczegølnoßci uchylania si´ miast od
ponoszenia ci´Ωarøw, wp¬ywy z podatku
podwodowego by¬y nik¬e. Z tego powodu
Stefan Batory, chcåc sobie zapewniç komunikacj´ w kraju, przy jednoczesnym ograniczeniu na ten cel wydatkøw, wyda¬ w 1576
roku trzeci z kolei uniwersa¬ podwodowy, w
ktørym zagrozi¬ "opornym miastom bezpoßredniå egzekucj´ sådowå bez uciekania si´
do uprzednich pozwøw na sejm”. Po wydaniu tego uniwersa¬u pocz´¬y wp¬ywaç do
skarbu pa˜stwa znaczniejsze kwoty, jednak
nie wystarczajåce na pokrycie deficytu wynikajåcego z coraz pr´Ωniej i lepiej dzia¬ajåcej
organizacji podwodowej. Nie mniej jednak,
dopøki nie zorganizowano na terenie Polski
poczty, instytucja podwød by¬a konieczna.
Obok organizacji podwød b´dåcych na
us¬ugach pa˜stwa, istnia¬y w Polsce, wzorem innych pa˜stw europejskich, inne jeszcze urzådzenia pos¬a˜cze, sta¬e i przygodne, utrzymywane przez klasztory, sådy, miasta i kupiectwo. Od czasøw Kazimierza
Wielkiego, ktøry w 1364 roku za¬oΩy¬ w Krakowie Uniwersytet, istnia¬y w Polsce røwnieΩ urzådzenia pos¬a˜cze uniwersyteckie,
utrzymujåce ¬åcznoßç z uniwersytetami w
ParyΩu i we W¬oszech.

NiezaleΩnie od urzådze˜ pos¬a˜czych
przesy¬ano takΩe wiadomoßci "okazyjnie”
za poßrednictwem kupcøw, ktørzy w sprawach handlowych podåΩali w røΩne strony
Europy. Wiadomoßci w ten sposøb przekazywane przychodzi¬y jednak pøßno i nieregularnie. Dlatego teΩ kaΩdy bogatszy kupiec
mia¬ w¬asne urzådzenia pos¬a˜cze w røΩnych cz´ßciach Europy. Kierowali nimi tak
zwani faktorzy.
W¬asne urzådzenia pos¬a˜cze mia¬a
ogølnie znana w Europie rodzina kupiecka
Fuggerøw w Augsburgu. Pod koniec XV wieku Fuggerowie za¬oΩyli sta¬e faktorie w Krakowie, nieco pøßniej we Wroc¬awiu. Z faktorii Wroc¬awskiej ekspediowano "poczt´”
raz w miesiåcu do Antwerpii. Natomiast z
faktorii krakowskiej listy sz¬y przez Wiede˜
do Rzymu. Z linii tych korzysta¬ dwør polski
(Zygmunt Stary, krølowa Bona), a takΩe magnateria.
Rozwøj Ωycia gospodarczego, spo¬ecznego i politycznego w Polsce na prze¬omie
XV i XVI wieku spowodowa¬, Ωe dotychczasowe urzådzenia pos¬a˜cze by¬y zbyt powolne i nie uwzgl´dnia¬y potrzeb ogø¬u, lecz
s¬uΩy¬y przede wszystkim interesom patrycjatu miejskiego. Odczuwano silny brak instytucji, ktøra by pozwoli¬a utrzymaç sta¬y
kontakt z Zachodem, zw¬aszcza z W¬ochami.
UTWORZENIE POCZTY KRØLEWSKIEJ w
1558 ROKU
Poczta, jako instytucja sta¬a w dzisiejszym
tego s¬owa znaczeniu, o wyra≈nych cechach
centralistycznych, powsta¬a na obszarze Polski w XVI wieku. Zadania i zakres jej dzia¬ania, poczåtkowo bardzo skromne, z biegiem
lat systematycznie si´ powi´ksza¬y. Do pierwszych obowiåzkøw przenoszenia lub przewoΩenia korespondencji doszed¬ transport
towarowy i pasaΩerski tak, Ωe od drugiej po¬owy XVIII wieku by¬a ona juΩ instytucjå silnie wtopionå w system spo¬eczno-gospodarczy kraju.
Za dat´ narodzin w Polsce poczty, jako
sformalizowanej instytucji publicznej uwaΩa si´ 18 pa≈dziernika 1558 roku, kiedy to
krøl Zygmunt August "ustanowi¬ sta¬e po¬åczenie pocztowe mi´dzy Krakowem a Wenecjå przez Wiede˜, za pomocå poczty,
czyli koni rozstawnych”. Powo¬ana przez
Zygmunta Augusta poczta mia¬a s¬uΩyç
przede wszystkim utrzymaniu sta¬ych kontaktøw dyplomatycznych i gospodarczych z
innymi krajami europejskimi. Krøl chcia¬
takΩe zabezpieczyç si´ przed kontrolå poczty cesarskiej, za poßrednictwem ktørej przewoΩono dotychczas polskie listy do W¬och.

Decyzj´ o utworzeniu poczty przyspieszy¬y
røwnieΩ w¬asne interesy krøla. OtøΩ w rok
po ßmierci Bony, to jest w 1558 roku, krøl
Zygmunt August wszczå¬ proces o spadek
po swojej matce. Bona, pochodzåca ze starej i znakomitej rodziny Sforzøw, postanowi¬a opußciç Polsk´, wywoΩåc z niej zgromadzone w ciagu ponad 40 lat bogactwa.
Gra sz¬a o wielkå stawk´: dwa miliony z¬otych polskich w gotowi≈nie, zwrot poΩyczonych przez krølowå cesarzowi Karolowi V
150 tys. dukatøw, ktøre krølowa bez wiedzy
syna poΩyczy¬a ze szkatu¬y pa˜stwowej,
oraz potwierdzenie praw Zygmunta Augusta do sukcesji w¬oskiej, nie liczåc klejnotøw, kosztownoßci, sprz´tøw i statkøw, ktøe
Bona zabra¬a ze sobå. Chodzi¬o røwnieΩ o
niebagatelnå sum´ 430 tysi´cy dukatøw, poΩyczonå Filipowi II hiszpa˜skiemu. Wyegzekwowanie jej od d¬uΩnikøw napotyka¬o na
wiele trudnoßci. W Neapolu, Rzymie, Wiedniu i Madrycie niemal bez przerwy przebywali polscy dyplomaci, agenci oraz doradcy.
W spraw´ zamieszani byli zarøwno Habsburgowie, jak i krøl Hiszpanii (po ktørego
stronie krølowa opowiedzia¬a si´ przeciw
Rzymowi), papieΩ i krøl francuski. Dlatego
teΩ dla utrzymania sta¬ej ¬åcznoßci pomi´dzy nimi a krølem polskim bardzo przydatne by¬o wprowadzenie regularnego
po¬åczenia pocztowego.
Pierwszym dyrektorem poczty krølewskiej zosta¬ Prosper Prowana – zaufany dworzanin Zygmunta Augusta, z pochodzenia
W¬och. Przywilej nadany Prowanie okreßla¬
powo¬ane do Ωycia urzådzenia pos¬a˜cze i
komunikacyjne jako "poczt´, czyli konie
rozstawne”. Przywilej nie zawiera¬ Ωadnych
szczegø¬øw, lecz stwierdza¬, Ωe "poczta jest
ustanowiona i ma s¬uΩyç do przesy¬ania
listøw do W¬och oraz do za¬atwienia tam
innych spraw”. Wynika¬o z tego, Ωe poczta
mia¬a przewoziç takΩe bagaΩe i osoby na
wzør poczt zagranicznych. Krøl op¬aca¬
kursorøw i koszty utrzymania koni. Z jego
szkatu¬y otrzymywa¬ røwnieΩ wynagrodzenie dyrektor poczty. By¬a to zatem poczta
ßcißle krølewska, a Prowana by¬ tylko jej
urz´dnikiem.
W wyniku intryg, w ko˜cu 1562 roku,
krøl Zygmunt August powierzy¬ kierownictwo polskiej poczty Krzysztofowi Taksisowi, ktørego rodzina utrzymywa¬a w swych
r´kach niemal wszystkie mi´dzynarodowe
po¬åczenia w Europie. Wed¬ug przywileju
nadanego Taksisowi, kursy pocztowe mia¬y
zapewniç moΩliwoßç komunikowania si´ z
ca¬ym Zachodem, przy czym korzystaç z
nich møg¬ nie tylko panujåcy, lecz kaΩda

prywatna osoba. Instytucja mia¬a urz´dowå
nazw´ "Poczta Polska” i dzieli¬a si´ na dwie
cz´ßci: poczt´ w¬oskå i poczt´ litewskå. Centralnym jej punktem i g¬øwnå siedzibå by¬
Krakøw, skåd sz¬y dwa kursy: do Wenecji i
do Wilna.
Krzysztof Taksis zobowiåza¬ si´, Ωe wszystkie przesy¬ki krølewskie, i to nie tylko do
Wenecji, ale nawet do Rzymu, Neapolu i
Hiszpanii, b´då wolne od op¬at. Natomiast
wszyscy inni obywatele, ktørzy korzystali z
poczty musieli p¬aciç 6 groszy za przesy¬ki
listowe o wadze 1 ¬uta wysy¬ane z Krakowa
do Wenecji. Dochød z poczty p¬ynå¬ do kieszeni dyrektora, ktøry pobiera¬ ponadto
pensj´ w wysokoßci 1500 talarøw rocznie.
W zamian za to by¬ on zobowiåzany do
utrzymywania kursorøw oraz koni.
W 1564 roku Zygmunt August zerwa¬
umow´ z Taksisami, bowiem po¬åczenie
Krakøw–Wenecja nie funkcjonowa¬o naleΩycie, a bezp¬atne przesy¬anie listøw krølewskich okaza¬o si´ fikcjå.
Po zerwaniu umowy z rodzinå Taksisøw,
krøl Zygmunt August powierzy¬ w 1564 roku
kierownictwo poczty krølewskiej Piotrowi
Maffonowi, a nast´pnie w 1568 roku mieszczaninowi krakowskiemu Sebastianowi
Monelupiemu, w ktørego rodzie zarzåd poczty utrzyma¬ si´ prawie sto lat.
Poczta krølewska utworzona przez Zygmunta Augusta w¬åczy¬a Polsk´ do sieci
regularnych po¬åcze˜ mi´dzynarodowych.
Zaprowadzone zosta¬y sta¬e i regularne
szlaki pocztowe ¬åczåce Rzeczypospolitå z
øwczesnymi zagranicznymi centrami politycznymi i gospodarczymi. Przesy¬ki krølewskie obj´te zasadå nietykalnoßci gwarantowa¬y sprawny przep¬yw informacji pomi´dzy dworami panujåcych. Poczta krølewska by¬a potrzebna nie tylko w czasie pokoju, ale i w okresie wojen, ktøre polska
prowadzi¬a doßç cz´sto z såsiadami. Ståd
teΩ konflikty zbrojne sta¬y si´ g¬øwnym
bod≈cem do zak¬adania kolejnych po¬åcze˜
pocztowych na rozleg¬ych terenach Rzeczypospolitej. Wzrasta¬a røwnoczeßnie liczba
przesy¬anych drogå pocztowå listøw dyplomatycznych, a takΩe zagranicznej korespondencji prywatnej. Poczta utworzona
przez Zygmunta Augusta nie by¬a pocztå o
charakterze krajowym, gdyΩ jej po¬åczenia
by¬y ukierunkowane wy¬åcznie na inne
pa˜stwa. W kraju poczta powsta¬a dopiero
kilkadziesiåt lat pø≈niej i swym zasi´giem
obj´¬a obszar ca¬ego kraju.
REORGANIZACJA POCZTY W WIEKU XVII
Z poczåtkiem wieku XVII charakter poczty
niewiele si´ zmieni¬. By¬a to nadal poczta
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prywatna utrzymywana przez krøla. W kraju dla celøw pa˜stwowych pos¬ugiwano si´
nadal podwodami. Poza tym istnia¬y w Polsce zak¬adane przez miasta, klasztory oraz
uczelnie poczty prywatne.
Sejm, dåΩåc do reorganizacji poczty,
uchwali¬ w 1620 roku konstytucj´, na mocy
ktørej zacz´to tworzyç tak zwane poczty
partykularne w wojewødztwach, powiatach
i miastach, ktøre uzupe¬nia¬y dzia¬alnoßç
poczty powszechnej. Inicjatywa tworzenia
poczt partykularnych i samo ich urzådzanie
naleΩa¬o do w¬adz samorzådowych, ale do
Ωycia møg¬ powo¬aç poczt´ tylko przywilej
krølewski. Poczta partykularna mia¬a te same przywileje, co poczta powszechna. Zapewnia¬y one zupe¬ne bezpiecze˜stwo osobom i rzeczom naleΩåcym do poczty. Kto je
narusza¬, karany by¬ wi´zieniem staroßci˜skim. Za powaΩniejsze wykroczenia trybuna¬ albo najbliΩszy såd grodzki skazywa¬ na
surowsze kary.
Pierwszy przywilej na utworzenie poczty
partykularnej zosta¬ nadany mieszczaninowi lwowskiemu Robertowi Bandinelliemu
(z pochodzenia W¬och) w 1629 roku. Na
podstawie tego przywileju przewozi¬ on poczt´ do W¬och i innych krajøw europejskich, a ponadto wysy¬a¬ korespondencj´ z
Lwowa do Warszawy, Torunia i Gda˜ska.
Krøl w podpisanej przez siebie ordynacyi,
zapewni¬ Bandinelliemu ochron´ prawnå i
zupe¬nå swobod´ dzia¬ania, zwolni¬ od ci´Ωarøw publicznych, a w zamian za to zobowiåza¬ do przewoΩenia przesy¬ek za sta¬å
op¬atå: "ze Lwowa do Zamoßcia groszy 1,5,
do Lublina groszy 2, do Warszawy groszy 3”.
Przywilej ten stanowi¬ wy¬om w dotychczasowej organizacji poczt. Dotåd za urzådzenie poczty i utrzymywanie kursøw p¬aci¬
krøl. Obecnie obowiåzek ten przejå¬ przedsi´biorca pocztowy.
Bandinelli zorganizowa¬ swojå poczt´
we w¬asnej kamienicy na wschodniej – najbardziej reprezentacyjnej – pierzei Starego
Rynku, dok¬adnie pod numerem 2, røg Dominika˜skiej. Ówczeßni kronikarze odnotowali po¬udniowy temperament Bandinelliego: "na mieszczanina Stanis¬awa Podleskiego rzuci¬ si´ z go¬ym rapierem, Boima naszed¬ gwa¬townie w domu, a Grozwajera
wyzwa¬ na r´k´”... Robert Bandinelli zmar¬
w 1650 roku, w kamienicy, oprøcz wdowy,
d¬ugo jeszcze zamieszkiwa¬ "pocztarz” kontynuujåcy dzie¬o poprzednika.
W XVII wieku zasadniczå zmian´ w organizacji poczty wprowadzi¬ W¬adys¬aw IV
w 1647 roku wyda¬ ordynacj´ pocztowå,
ktøra sta¬a si´ punktem wyjßcia dla V w

V w 1647 roku wyda¬ ordynacj´ pocztowå,
ktøra sta¬a si´ punktem wyjßcia dla nast´pnych rozporzådze˜ i fundamentem dzia¬ania poczty, aßci przez Polsk´ w 1795 roku.
Ordynacja ta znios¬a obowiåzek dostarczania podwød, z wyjåtkiem podwød dla
pos¬øw tureckich, tatarskich i moskiewskich, nak¬ada¬a natomiast obowiåzek p¬acenia czterokrotnie podwyΩszonego podatku
podwodowego, czyli tak zwanå kwadrupl´
do råk dyrektora poczty. Dyrektor poczty za
pieniådze te mia¬ "utrzymywaç porzådnå
poczt´ po wszystkim Krølestwie”. WaΩnoßç
wprowadzonej zmiany polega¬a na tym, Ωe
gdy dotychczas poczta by¬a prywatna, utrzymywane kosztem krøla, obecnie sta¬a si´ instytucjå pa˜stwowå, utrzymywanå z dochodøw p¬ynåcych ze specjalnego podatku i
przeznaczonå dla wszystkich.
Ordynacja pocztowa W¬adys¬awa IV nie
odnios¬a jednak spodziewanego skutku.
Druga po¬owa XVII wieku to kres ustawicznych wojen, ktøre bynajmniej nie wp¬yn´¬y
dodatnio na rozwøj poczty. Dosz¬o do tego,
Ωe dla rozsy¬ania uniwersa¬øw krølewskich
pos¬ugiwano si´ specjalnie wynaj´tymi do
tego celu pos¬a˜cami. Wiele miast i miasteczek nie p¬aci¬o podatku podwodowego.
Brak by¬o zatem ßrodkøw na utrzymanie
poczty na odpowiednim poziomie.
Organizacyjnie poczta w tym okresie by¬a podzielona na trzy dyrektury: polskå, litewskå i pruskå. Na czele kaΩdej z nich sta¬
generalny poczmistrz, noszåcy zazwyczaj
tytu¬ sekretarza krølewskiego. Centralny
zarzåd poczty, powo¬any do celøw pa˜stwowych, znajdowa¬ si´ w Warszawie, skåd
rozchodzi¬y si´ najwaΩniejsze krajowe szlaki pocztowe, majåce po¬åczenie z pocztami
zagranicznymi.
Praktyka nielegalnego przeglådania przesy¬ek pocztowych, stosowana na terenie ca¬ej Europy, mia¬a od XVII wieku niema¬y
wp¬yw na dzia¬alnoßç poczty w Rzeczypospolitej. Poczta zacz´¬a pe¬niç funkcj´ policyjnå. Listy zagraniczne, w tym i dyplomatyczne, przechwytywano i kontrolowano,
zaß informacje w nich zawarte wykorzystywane w zaleΩnoßci od potrzeb. Poczta sta¬a
si´ instrumentem polityki zagranicznej prowadzonej przez polskich krøløw, ktørzy
dzi´ki niej mogli na bieΩåco orientowaç si´
w wydarzeniach zachodzåcych w Europie.
Cenzura przesy¬ek pocztowych u¬atwia¬a
takΩe sprawowanie w¬adzy w kraju, ujawnia¬a bowiem spo¬eczne nastroje.
(doko˜czenie w nast´pnym numerze)

WIEÍCI z KRAJU

◆ Wyniki wyborøw do sejmu i senatu. Pa˜stwowa
Komisja Wyborcza poda¬a oficjalne wyniki wyborøw
w dniu 25 wrzeßnia 2005 r.
G¬osowa¬o 12 milionøw 263 tysiåce 640 uprawnionych wyborcøw czyli 40.75% ogø¬u uprawnionych. Z
tej liczby 3.67% by¬o g¬osøw niewaΩnych.
Podzia¬ mandatøw – sejm.
Prawo i Sprawiedliwoßç – 155(26.99%) mandatøw,
Platforma Obywatelska – 133(24.14%), Samoobrona –
56(11.41%), SLD – 55(11.31%), LPR – 34(7.97%),
PSL – 25(6.96%), Mniejszoßç Niemiecka* – 2(0.34%).
* Mandaty Mniejszoßci Niemieckiej så wy¬aniane na
mocy odr´bnych przepisøw. Ogø¬em na pos¬øw MN
g¬osowa¬o 40050 wyborcøw.
Na partie ktøre nie wesz¬y do sejmu oddano 1.3 miliona g¬osøw. Da uzyskania mandatu partia musia¬a uzyskaç minimum 5% g¬osøw.
Podzia¬ mandatøw – senat.
PiS – 49, PO – 34, LPR – 7, Samoobrona – 3, PSL – 2,
niezrzeszeni – 5.
◆ Wybory prezydenta. W dniu 9 pa≈dziernika 2005
r. b´då mia¬y miejsce wybory prezydenta. W wyborach startuje 15 kandydatøw. Kandydat musi uzyskaç
ponad 50% g¬osøw, aby zostaç prezydentem. JeΩeli
zajdzie potrzeba druga tura wyborøw odb´dzie si´ 23
pa≈dziernika br.
41% wyborcøw zamierza w nadchodzåcych wyborach prezydenckich oddaç g¬os na lidera Platformy
Obywatelskiej Donalda Tuska - wynika z sondaΩu
przeprowadzonego 27 wrzeßnia br. przez TNS OBOP.
Na Lecha Kaczy˜skiego zamierza g¬osowaç 32% (PiS),
11-procentowym poparciem cieszy si´ Andrzej Lepper, zaß 10% - Marek Borowski. Kolejne miejsca zaj´li
Jaros¬aw Kalinowski (3%), Janusz Korwin-Mikke (2%)
i Maciej Giertych (1%)
◆ Osiemdziesiåt procent rodzicøw chce, by ich dzieci zdoby¬y wyΩsze wykszta¬cenie - wynika z sondaΩu
"Rz", przeprowadzonego przez GfK Polonia. Tylko
czterech na stu respondentów uzna¬o, Ωe ich dzieciom
wystarczy uko˜czenie zasadniczej szko¬y zawodowej.
A czego rodacy chcå si´ uczyç? SondaΩ IPSOS wykaza¬, Ωe 60% chce si´ uczyç j´zykøw obcych, 46% obs¬ugiwaç komputer, 30% komunikowaç si´ z innymi,
organizowaç sobie prac´ oraz radziç sobie ze stresem,
21% jak kierowaç lud≈mi a 14% jak oceniaç ludzi.
◆ Çwierç wieku od utworzenia "Solidarnoßci" Rzeczpospolita zapyta¬a Polakøw, jak oceniajå dokonania
opozycji demokratycznej, zwiåzanej z pierwszym niezaleΩnym zwiåzkiem zawodowym w naszej cz´ßci Europy.
Wyniki så zaskakujåce. Za najwi´kszy sukces "Solidarnoßci" uznawane jest wywalczenie wolnoßci s¬owa. Jako najwaΩniejszå z przemian wskazuje to ponad
po¬owa – 52% - Polakøw.
W dalszej kolejnoßci ankietowani wymieniajå poli-

tyczne konsekwencje przemian zapoczåtkowanych w
sierpniu 1980 r. - wprowadzenie kraju do UE (47%)
oraz NATO (40%). Zaskakuje to, Ωe dopiero na czwartym miejscu Polacy wymieniajå odzyskanie niepodleg¬oßci (37%). To fundamentalne wydarzenie - do ktørego "Solidarnoßç" ogromnie si´ przyczyni¬a - tylko
nieznacznie wyprzedzi¬o zadowolenie Polakøw ze
swobodnych podrøΩy zagranicznych (35%). Co czwarty badany dostrzega wartoßç przemian gospodarczych uwolnienie rynku i rozwój przedsi´biorczoßci (14%)
oraz stabilizacj´ waluty (11%).
Ankietowani dostrzegajå takΩe wiele zmian na
gorsze i traktuje je jako poraΩki "Solidarnoßci" w ostatnich 16 latach. Pretensje moΩna podzieliç na dwie zasadnicze grupy. Najbardziej obwiniana jest "S" za problemy spo¬eczne: bezrobocie (85%), bied´ (52%), nierøwnoßci spo¬eczne (19%) oraz zapaßç w s¬uΩbie zdrowia (18%).
Przemianom zapoczåtkowanym przez zwiåzek
przypisujemy takΩe odpowiedzialnoßç za skandale w
Ωyciu publicznym: rozwøj korupcji (58%) i nieuczciwoßç politykøw (33%).
◆ Wed¬ug Banku Íwiatowego krajem najbardziej
sprzyjajåcym biznesowi jest Nowa Zelandia. Na drugim miejscu jest Singapur, na 3. USA, a Kanada na 4.
Polska znalaz¬a si´ na 56. miejscu rankingu. Jest to
spadek o 9 pozycji w porøwnaniu do roku 2004. Ogø¬em B.Í. oceni¬ 155 krajøw.
◆ G¬øwnå nagrod´ w Google Code Jam zdoby¬ student Uniwersytetu Warszawskiego, Marek Cygan. W
tegorocznej, trzeciej juΩ edycji zawodøw wzi´¬a udzia¬
rekordowa liczba 14.500 programistøw. Google Code
Jam to najbardziej uznany konkurs dla programistøw.
Rozpocz´¬y si´ 22 sierpnia br. Zawodnicy z ponad 32
krajøw musieli si´ wykazaç umiej´tnoßciami w programowaniu w jednym z j´zyków: Java, C++, C# lub
VB.Net.
To zaszczyt goßciç najbardziej utalentowanych
programistów na ßwiecie – powiedzia¬ Alan Eustace,
wiceprezes dzia¬u technologii i bada˜ w Google.
- W tym roku zawody Google Code Jam by¬y zaci´te, gdyΩ bra¬o w nich udzia¬ ponad dwa razy wi´cej
uczestników, niΩ rok temu. Marek Cygan otrzyma g¬øwnå nagrod´ w wysokoßci 10 tys. dolarøw. Drugie
miejsce zajå¬ Erik-Jan Krijgsman z Holandii, a trzecie
Petr Mitriczew z Rosji.
◆ Enigma. W setnå rocznic´ urodzin Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ods¬oni´to jego pomnik. Bydgoszczanin Marian Rejewski, wspølnie z Jerzym RøΩyckim i Henrykiem Zygalskim, w grudniu 1932 r. opracowa¬ metod´ dekryptaΩu szyfrøw niemieckiej maszyny szyfrujåcej Enigma. Niemcy, oraz inni kryptolodzy,
uwaΩali, Ωe szyfry te så niemoΩliwe do z¬amania. Znawcy przedmiotu oceniajå, Ωe dokonania polskich kryptologøw przyczyni¬y si´ do skrøcenia II W.Í. w rezultacie czego ocala¬o wiele ludzkich Ωyç. Marian Rejewski zmar¬ w 1980 r.
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