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Z laserem w kaplicy
Sztuce na ratunek

Od 1998 roku metodå laserowej konserwacji i renowacji dzie¬ sztuki
autorstwa dr. Jana Marczaka z WAT odnowiono ponad 50 røΩnych
zabytkowych obiektøw w Polsce i za granicå.
Grøb Nieznanego ¸o¬nierza w Warszawie,
Archikolegiata w Tumie pod Ò´czycå, Cmentarz
Montmartre w ParyΩu, Lapidarium w
Dubrowniku, Kaplica Zygmuntowska na
Wawelu – takich miejsc dr inΩ. Jan Marczak,
kierownik Laboratorium Zastosowa˜ Laserøw
w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej
Akademii Technicznej, møg¬by wymieniaç
wi´cej. Od 7 lat, razem z prof. Andrzejem
Kossem z Mi´dzyuczelnianego Instytutu
Konserwacji i Restauracji Dzie¬ Sztuki w
Warszawie i Krakowie, przywrøci¬ do Ωycia,
odnowi¬ i odm¬odzi¬ ponad 50 røΩnych
zabytkowych obiektøw w Polsce i za granicå.
Dokona¬ tego metodå wczeßniej niestosowanå
w Polsce, polegajåcå na uΩyciu lasera.
Ratowaniem zabytkøw konserwatorzy zajmujå si´ od dawna. Ale szczegølnie w ostatnich
latach, wraz z rozwojem przemys¬u i motoryzacji, liczba zagroΩonych zniszczeniem samych
tylko zabytkowych rze≈b czy budowli roßnie
niepokojåco szybko. Liczby så aΩ nadto
wymowne – eksponowane na deszcz, ßnieg,
wiatr i zanieczyszczenia, stojåce na wolnym
powietrzu pomniki ulegajå degradacji do 5% w
ciågu roku.

Toksyczne ßrodowisko

G¬øwnym sprawcå zanieczyszcze˜ ßrodowiska
så sadza i kurz, ktørych tysiåce ton wyrzucajå
fabryczne kominy. Z opon jednego tylko samochodu, jak podaje dr Marczak, ubywa rocznie

kilka kilogramøw gumy, a z asfaltowej jezdni
ßciera si´ w ciågu roku warstwa o gruboßci 2
milimetrøw. Badania wykaza¬y, Ωe w wodzie i
powietrzu znajduje si´ obecnie ponad 100
røΩnego rodzaju substancji toksycznych
zanieczyszczajåcych ßrodowisko. Dzieli si´ je
zazwyczaj na kilka grup – w´glowodory (powstajå przy spalaniu produktøw naftowych i olejøw nap´dowych), tlenek w´gla (ok. 2/3 wszystkich lotnych trucizn ze spalin silnikowych),
tlenki azotu i siarki (rocznie Europa emituje
tych ostatnich kilkadziesiåt milionøw ton).
Efektem tych procesøw så tak niszczåce wszystko kwaßne deszcze.
W wydanej w tym roku (z okazji 100-lecia
warszawskiej ASP) przez prof. Kossa i dr. Marczaka publikacji zatytu¬owanej "Zastosowanie
laserøw w konserwacji zabytkøw i dzie¬ sztuki",
autorzy przypominajå, w jakiej kolejnoßci niszczejå np. na zurbanizowanych obszarach rze≈by z marmuru, piaskowca czy wapienia. Najpierw mamy do czynienia ze ßciemnieniem kamiennych powierzchni i ich konwersjå w siarczan wapnia. Potem warstwy wierzchnie p´czniejå i p´kajå, a substancje toksyczne wnikajå
coraz g¬´biej. Wreszcie dochodzi do absorpcji
wilgoci (kwaßnych deszczy) w ßwieΩo odkrytych
kolejnych warstwach i zabytkowy obiekt powoli
si´ rozsypuje.
Pierwszym etapem w konserwacji zabytkøw
i dzie¬ sztuki jest zazwyczaj czyszczenie. Od co
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najmniej stu lat prowadzi si´ je metodami
mechanicznymi, polegajåcymi na skrobaniu,
szlifowaniu lub skuwaniu zanieczyszczonej
warstwy powierzchniowej. W zaleΩnoßci od
twardoßci nawarstwie˜ i rodzaju czyszczonego
pod¬oΩa stosuje si´ røΩne ßcierniwa – od piasku
wyrzucanego wraz z wodå pod duΩym cißnieniem, po mielone ryΩowe ¬uski, skorupki
orzechøw, mielonå gum´, py¬ marmurowy lub
korundowy. Czyszczenie tego rodzaju, choçby
nie wiadomo jak delikatne i ostroΩne, prowadzi
jednak cz´sto do zdzierania warstw po¬oΩonych
g¬´biej i powoduje nieodwracalne straty "substancji zabytkowej" – choçby takiej, jak znajdujåce si´ na kamiennych powierzchniach
polichromie czy reliefy. Ratunkiem w tego typu
sytuacjach moΩe byç czyszczenie chemiczne.
Konserwatorzy dysponujå ca¬ym arsena¬em
tego typu ßrodkøw, czyli wyselekcjonowanymi
chemicznymi odczynnikami rozpuszczajåcymi
spoiwo nawarstwienia, a nie uszkadzajåcymi
materia¬u pod¬oΩa. Niestety, ta metoda røwnieΩ
nie jest pozbawiona wad. Bardzo cz´sto nie
udaje si´ dok¬adnie oszacowaç jak g¬´boko
roztwør wniknie w konserwowany obiekt, a pe¬na kontrola zachodzåcych w nim chemicznych
procesøw okazuje si´ niemoΩliwa. W tej sytuacji
opracowanie zupe¬nie nowej metody
czyszczenia z zastosowaniem impulsowego
promieniowania
odpowiednio
"wyskalowanego" lasera, (pozwalajåcego na precyzyjnå regulacj´ stopnia oczyszczania, niezaleΩnie od rodzaju usuwanej powierzchni),
wydawa¬o si´ prawdziwym dobrodziejstwem.

Laser czyni cuda

Ide´ wykorzystania kwantøw spolaryzowanego
ßwiat¬a do usuwania powierzchni optycznie absorbujåcej (nawarstwienia, plamy, przemalowania itp.) zaproponowa¬ w po¬owie lat 60. jeden z twørcøw lasera – Arthur Schawlow. Na
poczåtku lat 70. prøbowano do tego celu (z powodzeniem) wykorzystaç pierwsze lasery rubinowe, ale dopiero w ostatniej dekadzie laserowa technika czyszczenia rozwin´¬a si´ na tyle
dobrze, Ωe zacz´to jå coraz ch´tniej stosowaç w
konserwacji zabytkøw. Technika ta wykorzystuje znaczne røΩnice wspø¬czynnikøw poch¬aniania promieniowania laserowego nawarstwienia
i pod¬oΩa. W wyniku intensywnej absorpcji promieniowania laserowego, w warstwie przypowierzchniowej (patyna, t¬uszcze, oleje, tlenki,
farby, lakiery, grzyby, okopcenia itp.) dochodzi
do silnego i gwa¬townego wzrostu temperatury.
W wyniku ablacji, czyli przejßcia materii ze stanu sta¬ego w gazowy – z pomini´ciem fazy ciek¬ej – warstwa niepoΩådana nagle odparowuje.
Pierwsze prace zwiåzane z tå metodå czyszczenia zabytkøw podj´to w Polsce na prze¬omie
lat 1992/1993 w Instytucie Optoelektroniki Woj-

skowej Akademii Technicznej. Bylißmy wtedy w
tej dziedzinie – jak møwi dr Marczak – prawdziwymi prekursorami. Na MTP w Poznaniu
w 1995 r. otrzyma¬em nagrod´ za ekologicznå
metod´ usuwania warstw wierzchnich, w tym i
z dzie¬ sztuki. W 1997 roku na Mi´dzynarodowym Kongresie Conservatio w Toruniu wyståpi¬em z pokazem i kaΩdy møg¬ zobaczyç, na
czym metoda ablacyjna polega. Gdy wyczyßci¬em laserem bardzo starå porcelan´ chi˜skå,
jeszcze nie wszyscy dowierzali, Ωe to moΩliwe.
Spektakularnym sukcesem by¬a renowacja
niektørych elementøw (podstawy kolumn, tralki itp.) Grobu Nieznanego ¸o¬nierza w 1998 roku. Od wtedy teΩ datuje si´ wspø¬praca dr. Marczaka z prof. Andrzejem Kossem, rze≈biarzem i
konserwatorem kamienia. Wspø¬praca polegajåca nie tylko na realizacjach konserwatorskich,
ale i na propagowaniu nowej metody poprzez
pokazy laserowego czyszczenia, czy seminaria
na wydzia¬ach konserwacji ASP w Warszawie,
Krakowie, Toruniu, w Muzeum Archeologicznym i Narodowym w Warszawie. Zwie˜czeniem
tych wspølnych dzia¬a˜ by¬a uko˜czona w ubieg¬ym roku renowacja Kaplicy Zygmuntowskiej
na Wawelu, gdzie w ciågu 18 miesi´cy oczyszczono oko¬o 800 m2 dekoracyjnej powierzchni
rze≈biarskiej.
W latach 2001-2004 Instytut Optoelektroniki
WAT i Mi´dzyuczelniany Instytut Konserwacji i
Restauracji Dzie¬ Sztuki koordynowa¬ mi´dzynarodowy program badawczy (EUREKA E!2542),
dotyczåcy wdroΩenia techniki laserowej do konserwacji dzie¬ sztuki i obiektøw zabytkowych w
skali architektonicznej. W jego sk¬ad weszli partnerzy ze S¬owenii, Niemiec i Grecji. Uzyskany
w jego wyniku grant umoΩliwi¬ powo¬anie w instytucie kilkuosobowego zespo¬u zajmujåcego
si´ rozwojem nowych technik konserwatorskich, a efektem jego poczyna˜ jest m.in. opracowanie bezinwazyjnej diagnostyki obiektøw
zabytkowych oraz – w ramach wspø¬pracy mi´dzynarodowej – pozyskanie kolejnego grantu
na ten cel.

Sztuce na ratunek

Czyszczenie laserem jest obecnie najwszechstronniejszå technikå stosowanå do usuwania
czarnych, zeskorupia¬ych nawarstwie˜ z marmuru, wapienia, piaskowca, terrakoty, gipsu i
alabastru. MoΩna nim usuwaç przemalowania z
jednobarwnych tkanin dekoracyjnych i czarne
siarczki srebra z nici srebrnych z poz¬otå, pleß˜
i grzyby z tkanin, skør, aluminium, Ωelaza i stopøw metali. Laser pomaga w zdejmowaniu skorup z witraΩy, graffiti z betonu, zanieczyszcze˜ z
budowli historycznych, werniksu, spoiw i przemalowa˜ warstw malarskich, zanieczyszcze˜
koßci s¬oniowej i koßci innych zwierzåt, a nawet
ptasich piør.
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Metoda laserowa nie wymaga kontaktu narz´dzia z czyszczonym obiektem, nie daje odpadøw, jest niezwykle selektywna (wiåzka laserowa rozpoznaje obiekty o gruboßci rz´du nanometrøw), pozwala na monitorowanie post´pu prac w trybie ciåg¬ym i jest tania – zbudowanie odpowiedniego lasera kosztuje wprawdzie
jednorazowo ok. 100 tysi´cy z¬otych, ale potem
moΩna na nim pracowaç kilka lat, oddajåc np.

70 mln strza¬øw i przeprowadzajåc w tym czasie drobne naprawy.
Obecnie dr Marczak pragnie poszerzyç metod´ i otrzymaç (wyståpi¬ o grant) pieniådze na
badania w dziedzinie czyszczenia pergaminøw,
papieru i usuwania poΩø¬k¬ych werniksøw.
W. P¬awski
Sprawy Nauki, 05/07/29

Gadajåce skrzynki
Jak ros¬y radioodbiorniki
80 lat temu by¬o ma¬ym pude¬eczkiem z kryszta¬kiem lub dwiema lampami i parå s¬uchawek. Z czasem ros¬o, stajåc si´ niemal meblem, który z tubowym g¬oßnikiem krølowa¬ w
salonie.
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Na dachach starych domøw, m.in. warszawskiej Woli, moΩna jeszcze dostrzec dziwne
metalowe konstrukcje. Mi´dzy nimi, jak sznury do bielizny, rozwieszano 50-metrowe anteny. Takich wymaga¬y Detefony, pierwsze radia detektorowe. Czarne, bakelitowe pude¬ko, dwie cewki cylindryczne i zamkni´ty w
szklanej rurce kryszta¬ek, na ktørym za pomocå stalowej ig¬y szuka¬o si´ czu¬ego punktu. Detefony nie mia¬y Ωadnego ≈rød¬a zasilania. Wadå by¬ s¬aby zasi´g i brak wzmacniacza – ståd d¬ugie anteny. O te anteny,
ktøre by¬y po prostu zwyk¬å miedzianå skr´tkå, wybucha¬y gwa¬towne såsiedzkie spory.
Na dachach brakowa¬o miejsca, druty krzyΩowa¬y si´ ze sobå.
Piotr Paszkowski, t¬umacz z angielskiego
i kolekcjoner starych radioodbiornikøw, zapala si´ opowiadajåc o tych såsiedzkich k¬øtniach sprzed ponad pø¬wiecza. Ten ludzki
aspekt historii najbardziej fascynuje go w
zbieractwie. Kolekcjonuje radia i anegdoty.
Postanowi¬ je zbieraç w latach 70. w Anglii.
Do Polski wrøci¬ z mocnym postanowieniem
kupna kilku ¬adnych odbiornikøw z lat 30.
Ale stare radia u schy¬ku PRL by¬y nie do
zdobycia. Na pchlich targach zacz´¬y si´
pojawiaç dopiero pod koniec lat 80. Handlarze sami nie wiedzieli, ile så warte. Za røwnowartoßç dwøch paczek papierosøw moΩna
by¬o kupiç ciekawy egzemplarz. – Wtedy zebra¬em gros swojej kolekcji, dziß nie kupi¬bym nawet 1/10 – møwi Paszkowski. Znajomy nazwa¬ go kiedyß radiestetå, czyli estetå
radiowym, bo Paszkowski nie ukrywa, Ωe
stare odbiorniki fascynujå go przede wszystkim pod wzgl´dem urody.
Has¬o: "Ca¬y kraj w zasi´gu detektora"
rzucono w Anglii w 1923 r. Szeßç lat pø≈niej
Polskie Radio SA postanowi¬o podjåç wyzwanie. Projekt taniego odbiornika opracowa¬
inΩynier Wilhelm Rotkiewicz, pø≈niejszy

twørca s¬ynnego Pioniera z DzierΩoniowa. Cena aparatu – 24 z¬ albo 39 z¬ za ca¬y komplet: odbiornik Detefon, s¬uchawki magnetyczne, detektor kryszta¬kowy, link´ antenowå
d¬ugoßci 50 m wraz z izolatorami i doprowadzeniem, izolator wpustowy, przewød
uziemiajåcy, prze¬åcznik antenowy z odgromnikiem. Trzeba by¬o uziemiç anten´. Podczas
burzy metalowe konstrukcje ßciåga¬y pioruny.
Po wybudowaniu masztu w Raszynie w
1931 r. Detefonu moΩna by¬o uΩywaç w ca¬ej Polsce, jedynie na Pokuciu i na pø¬nocno-wschodnich kra˜cach Wile˜szczyzny odbiør by¬ nieco s¬abszy. Aparaty sprzedawa¬y
si´ dobrze, do 1939 r. posz¬o pø¬ miliona
egzemplarzy, a kupiç moΩna je by¬o bez
trudu choçby na poczcie. Klientøw wabi¬a
niska cena, sprzedaΩ ratalna i ulgi abonamentowe: cena z rocznym abonamentem
dla rolnikøw wynosi¬a 41 z¬ 50 gr.
Dla s¬uchacza zamoΩniejszego pojawi¬
si´ na rynku w 1932 r. g¬oßnik ze wzmacniaczem do aparatøw detektorowych Amplifon. JuΩ nie trzeba by¬o uΩywaç s¬uchawek,
moΩna by¬o s¬uchaç radia w wi´kszym gronie. Ci, ktørzy g¬oßnika nie mieli, radzili sobie inaczej. – Niez¬ym sposobem by¬o w¬oΩenie s¬uchawek do duΩego kryszta¬owego
wazonu lub mosi´Ωnego rondla do smaΩenia
konfitur – opowiada Paszkowski. Ma w swoich zbiorach polski detektorek, ale juΩ powojenny. Na tylnej ßciance jest nazwa wytwørcy – T 7. W czasach stalinizmu wszystkie
zak¬ady produkujåce sprz´t elektroniczny by¬y utajnione. Pod kryptonimem T 7 ukryto
krakowskie zak¬ady radiowe.

Radio bez skali

Niemcy zradiofonizowali si´ dzi´ki masowej
produkcji radioodbiornika ludowego. Lampowe radia Volksempfanger zala¬y Rzesz´. Do
1939 r. sprzedano ponad 3,5 mln egzemplarzy i w rezultacie przed wybuchem II Wojny

Íwiatowej 70 proc. niemieckich gospodarstw
mia¬o radia.
KaΩda niemiecka wytwørnia z tej branΩy by¬a zobowiåzana do produkcji i sprzedaΩy po regulowanej przez pa˜stwo cenie
jednego z trzech modeli odbiornika ludowego. W¬adze dostarcza¬y producentom form´
na obudow´ i schemat elektroniczny. Gotowe radio kosztowa¬o 78 marek; niewiele, zwaΩywszy, Ωe ßrednia pensja robotnika wynosi¬a od 150 do 200 marek, a inne, niedotowane radioodbiorniki kosztowa¬y od 300 do
900 marek. Odbiorniki ludowe moΩna by¬o
kupiç na raty albo wybraç model z do¬åczonå skarbonkå na odk¬adanie comiesi´cznych
sp¬at.
Ludowce zamiast nazw mia¬y numery.
Volksempfanger 301 swøj numer dosta¬, by
upami´tniaç dat´ dojßcia Hitlera do w¬adzy
– 30 stycznia. Obok numeru nazwa jednej z
oko¬o 40 wytwørni, np. Telefunken, Blaupunkt, Saba, Mende, ¬ødzka IKA. Radia produkowane w okupowanej Polsce Niemcy nazywali Goebbelsschnautze (pysk Goebbelsa),
potem na ziemiach zachodnich, gdzie duΩo
tych odbiornikøw przetrwa¬o wojn´, nowi
osadnicy okreßlali je zdrobniale hitlerkami.
Polacy w czasie wojny najpierw nie mogli posiadaç aparatøw radiowych. W 1943 r.
w¬adze okupacyjne dosz¬y do wniosku, Ωe
taki ca¬kowity zakaz ogranicza niemieckå
propagand´. Powsta¬ projekt, a w ßlad za
nim ruszy¬a produkcja specjalnych radioodbiornikøw dla Polakøw. Pozbawionych skali.
Zamiast trzech ga¬ek, aparaty mia¬y tylko
dwie. Jednå, regulujåcå g¬oßnoßç, drugå, trøjpozycyjnå, umoΩliwiajåcå wybør mi´dzy trzema niemieckimi stacjami. Piotr Paszkowski
pokazuje: tylna ßcianka specjalnie mocowana, na tym plomby i wyra≈ne ostrzeΩenie w
j´zyku polskim: "Zdj´cie tylnej ßcianki i usuni´cie albo uszkodzenie plomb wzbronione".
I litera G – znak, Ωe odbiornik przeznaczony by¬ na teren Generalnej Guberni. Do
dziß zachowa¬y si´ pojedyncze egzemplarze,
warte na kolekcjonerskich gie¬dach kilka tysi´cy z¬otych.

RWE do gøry nogami

Zakaz posiadania radioodbiornikøw nie
sko˜czy¬ si´ wraz z wyzwoleniem od niemieckiego okupanta. Dekret w¬adz polskich
z 30 pa≈dziernika 1944 r. przewidywa¬ kar´
wi´zienia lub kar´ ßmierci za przechowywanie, produkcj´, sprzedaΩ lub kupno aparatu
radiowego. W kwietniu 1945 r. w Poznaniu
Milicja Obywatelska, na polecenie Prokuratury i Okr´gowego Sådu Wojskowego, aresztowa¬a ob. Stanis¬aw´ Marinczenk´. "W czasie
rewizji u w/w obywatelki, z zawodu kraw-

cowej, znaleziono ukryty odbiornik radiowy
Philips z g¬oßnikami i s¬uchawkami”. Skazana zosta¬a na kar´ ßmierci za z¬amanie
dekretu o ochronie pa˜stwa. Wniosek o u¬askawienie zosta¬ odrzucony. "Skazana nie
wyda¬a radioodbiornika, lecz mia¬a go w
ukryciu, w piwnicy, co dowodzi, Ωe jest osobnikiem niebezpiecznym dla Pa˜stwa Polskiego. Dlatego na ¬ask´ nie zas¬uguje". Wyrok ßmierci, przez rozstrzelanie, wykonano 1
maja 1945 r.
Potem wolno juΩ by¬o mieç radio, ale
w¬adza nie chcia¬a niczego puszczaç na Ωywio¬. Radiofonia przewodowa, czyli s¬ynne
ko¬cho≈niki, to udoskonalenie faszystowskiego pomys¬u na radio bez skali. Jeszcze
bezpieczniejsze, bo nie wystarcza¬o zdjåç
tylnå ßciank´ i przestroiç odbiornik. Ko¬cho≈nik to by¬ po prostu g¬oßnik, do ktørego
sygna¬ radiowy doprowadzano przewodowo.
Kabel musia¬ byç specjalny, 12-Ωy¬owy, ekranizowany, i to sprawi¬o najwi´cej k¬opotøw
socjalistycznym budowniczym.
Najwi´cej ko¬cho≈nikøw zamontowano
w Nowej Hucie, ktøra mia¬a byç pierwszym
w Polsce miastem ca¬kowicie zradiofonizowanym. W najstarszych blokach do dziß wystajå ze ßcian wiåzki przewodøw. Ko¬cho≈niki mia¬y dawaç moΩliwoßç odbioru 6 programøw: pierwsze trzy Polskiego Radia (choç
by¬y wøwczas tylko dwa), czwarty lokalny,
piåty na retransmisje programøw z bratnich
krajøw i szøsty muzyczny. W pø≈niejszych
latach popularny by¬ dowcip o siødmym
programie, Wolnej Europie, ktørå moΩna
z¬apaç odwracajåc ko¬cho≈nik do gøry nogami.
G¬oßniki w drewnianej obudowie by¬y
zdobione portretem Mickiewicza, trzema
¬ødkami lub wizerunkiem fedrujåcych gørnikøw. Ten ostatni jest najbardziej ceniony
przez kolekcjonerøw. Obrazek na g¬oßniku
by¬ wykonany wyjåtkowo nietrwa¬å metodå:
gipsowy odlew usztywniany jutå. Mickiewicze i ¬ødki lepiej znios¬y czas.
Pomys¬ radiofonii przewodowej nie zosta¬ przyj´ty z entuzjazmem. Ludzie woleli
swoje radia, na ktørych by¬ ca¬y ßwiat. Inni
marzyli o prawdziwym radiu marki Pionier.
W 1952 r. zaniechano radiofonizacji Nowej
Huty. Centralny radiow´ze¬ nigdy nie nada¬
Ωadnej audycji. Jedynym krajem socjalistycznym, w ktørym program radiofonii przewodowej powiød¬ si´, by¬a Czechos¬owacja.
Piotr Paszkowski ma w swojej kolekcji
polskie ko¬cho≈niki, ale jego ulubiony to
czeska bakelitowa Teselka: – Gdy na niå
wpad¬em, nie wiedzia¬em poczåtkowo, co to
jest, wierzyç mi si´ nie chcia¬o, Ωe w socjal-
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – listopad 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:
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
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”
Gimnastyka dla seniorów – REGINA
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
R. Gil
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
228-6263
842-7269
237-2663
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005
Data

Impreza

Pogadanka: „Historia Ottawy” - E. Konopacka
1 list.
5
Wystawa obrazów i druków i przyjęcie
5
Spotkanie Łodzian i przyjaciół miasta Łódź
8
„Polska szopka powyborcza”:
Kabaret
10
„Koncert Pamięci Ofiarom Wojny”: Uniw. Ottawski
11
Remembrance Day
13
Święto Niepodległości – Msza Św. i Akademia
17
Film: Wspomnienia o polskich pilotach wojskowych
19
Bajka „Złota rybka” (powtórzenie)
3-8 grud Rekolekcje Adwentowe: O. Roman Nisiewicz, OMI
4
Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka
6
Pogadanka:„Polska miedzy wojnami: trudności i
osiągnięcia” – K. Studnicki
15
Film: Pierwsza grupowa egzekucja w Warszawie
28
Opłatek Kombatancki
31
Sylwester u Kombatantów
2006
3 stycz. „Moja droga do wolności” – W. Gawalewicz
8
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
15
Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK
22
Kolędy przy Świecach

Kontakt

Telefon

Koło SPK Nr 8
Stanisław Wyszkowski
Łodzianie
„60 minut na godzinę”
i Ambasada RP

Organizatorzy

J.A. Dobrowolski
Tel. (304)
G. Piasta
Nelson Travel
M. Olender

733-5161
229-9122
599-8072
789-4000
789-0468

Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8

P. Nawrot
820-7582
J. Rudowicz
237-2663
S. Kielar
828-0225
Sekretariat
230-0804
Sekretariat
230-0804
J.A. Dobrowolski 733-5161

Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8

J. Rudowicz
P. Nawrot
P. Nawrot

Koło SPK Nr 8

J.A. Dobrowolski 733-5161

Ottawski Klub Teatralny

Sekretariat
Parafia Św. Jacka
Chór J. Paderewskiego W. Garlicka

237-2663
820-7582
820-7582

230-0804
731-6376

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

izmie moΩna by¬o wyprodukowaç tak dizajnersko wyrafinowany przedmiot.

Odbiornik z U-Boota

Najlepsze do s¬uchania Wolnej Europy
lub G¬osu Ameryki by¬y zrzutowe odbiorniki
produkowane pod nadzorem brytyjskiego wywiadu przez polskich inΩynierøw i technikøw w Anglii, przeznaczone dla celøw wywiadowczych, m.in. dla polskiego ruchu oporu. Jeszcze przed wybuchem II wojny ßwiatowej plany konstrukcyjne radioodbiornika
opracowa¬ polski inΩynier Tadeusz Heftman
dla II Oddzia¬u Sztabu G¬øwnego WP. JuΩ
po przegranej kampanii wrzeßniowej kilku
oficerom uda¬o si´ przewie≈ç plany do Francji, a stamtåd do Londynu. W 1942 r. rozpocz´to produkcj´ w Polskich Warsztatach Radiowych w Stanmore pod Londynem. Wyprodukowano ok. 900 odbiornikøw. Cz´ßç gin´¬a juΩ w trakcie zrzutu, cz´ßç w trakcie dzia¬a˜ wojennych. Ocala¬o tylko kilka egzemplarzy. Jeden pojawi¬ si´ na internetowej
gie¬dzie. Sprzedajåcy odkupi¬ odbiornik od
zapalonego nas¬uchowca. Ten z kolei dosta¬
radio od wujka, emerytowanego esbeka, ktøry twierdzi¬, Ωe aparat zarekwirowano "bandytom" z¬apanym w latach 50. w jednej z
leßniczøwek Dolnego Ílåska.
Zrzutowy odbiornik, dziß w¬asnoßç Piotra Paszkowskiego, przeznaczony by¬ dla polskiego ruchu oporu. Instrukcja obs¬ugi na
wewn´trznej stronie wieczka i napisy na panelu sterowania så po polsku. – Tych odbiornikøw uΩywa¬ teΩ brytyjski wywiad do prowadzenia akcji dywersyjnych na ty¬ach si¬ japo˜skich, takΩe francuska Resistance. Dawali
wtedy naklejk´ z odpowiednim t¬umaczeniem instrukcji obs¬ugi.
Swøj odbiornik, wart dziß ok. 4 tys. dol.,
Paszkowski wypatrzy¬ w antykwariacie w Katowicach. Ípieszy¬ si´ na pociåg. Ale jeszcze
zanim dojecha¬ do Warszawy, wiedzia¬, Ωe
przegapi¬ coß wartoßciowego. Zadzwoni¬, zap¬aci¬ i poprosi¬ o wys¬anie pocztå kurierskå. Antykwariusz nie wiedzia¬, co to za odbiornik, poza tym, Ωe czarna zamykana
skrzynka budzi¬a wojskowo-operacyjne skojarzenia; przyniøs¬ mu jå cz¬owiek, ktøry teΩ
nie wiedzia¬, co sprzedaje. Radio mia¬o ßwietny zasi´g i bardzo dobrze odbiera¬o zagraniczne stacje, nawet te zag¬uszane. W¬aßciciel s¬ucha¬ na nim RWE.
Paszkowskiego fascynuje szperanie po
pchlich targach, sklepach ze starociami w
nadziei na niespodziewanå okazj´ jak ta w
Katowicach. Dziß zbieracze cz´ßciej grzebiå
w Internecie niΩ w antykwariatach, na Allegro
i innych aukcjach uzupe¬niajå kolekcj´ jednym klikni´ciem.

Na inny cenny egzemplarz ze swojej
kolekcji natrafi¬ przypadkiem. Zaniøs¬ do
galwanizatora przedwojennå anten´. Rzemießlnik nie møg¬ zrozumieç, dlaczego ktoß
chce niklowaç kawa¬ek drutu. Zmusi¬ kolekcjonera, by mu o swojej pasji opowiedzia¬.
Gdy Paszkowski przyszed¬ po odbiør anteny,
galwanizator z dumå pokaza¬ stare radio.
Niemiecki Radione R3, radio bojowe, Truppenempfanger, produkowane na potrzeby
Wehrmachtu do komunikacji cywilnej. Dla
niemieckich Ωo¬nierzy, by mogli s¬uchaç niemieckiego radia zawsze i wsz´dzie, pod Stalingradem i w Afryce. Ciemnoszara walizka
wyglåda jak wojskowa radiostacja. Ma kilka
wariantøw zasilania, prådem z sieci o napi´ciu 110, 120 i 220 Volt, na baterie 6, 12
i 24 V. I moΩliwoßç odbioru w bardzo szerokim zakresie cz´stotliwoßci. Odporna na
wstrzåsy. Ojciec w¬aßciciela warsztatu przywiøz¬ radio jako ¬up wojenny. Podobno pochodzi z niemieckiej ¬odzi podwodnej, czyli
U-Boota. Po wojnie s¬ucha¬ na nim Wolnej
Europy. Aparat pierwszorz´dnie si´ do tego
nadawa¬ ze wzgl´du na precyzyjny system
dostrajania stacji.
Po roz¬oΩeniu odbiornika okaza¬o si´, Ωe
wewn´trzna cz´ßç tylnej pokrywy zapisana
jest odr´cznie o¬øwkiem po rosyjsku. By¬y
to wskazøwki dotyczåce strojenia i uΩywania
odbiornika, jakby poprzedni w¬aßciciel udziela¬ nast´pnemu instrukcji. Niestety, wda¬a
si´ rdza, a ßrodek antykorozyjny zmy¬ historyczne zapiski.
Wßrød starych polskich odbiornikøw na
gie¬dzie krølujå aparaty z wile˜skiej fabryki
Elektrit. Wøwczas bojkotowano jå jako Ωydowskå. Dziß ch´tnie przyznajå si´ do niej i
Polacy, i Litwini. W Polsce od lat radia z
Elektritu skupuje bogaty Litwin Sigitas Zilionis. P¬aci dowolne pieniådze, licytuje na Allegro i ceny idå w gør´: Patrii, Victorii, Fidelia, Herolda. Najbardziej poΩådany to Excelsior. Tak naprawd´ wi´kszoßç zbieraczy
nie jest pewna, czy to ostatnie radio w
ogøle si´ zachowa¬o. – Na razie wiemy o
jednym, potwierdzonym zdj´ciem egzemplarzu, niestety ze st¬uczonå skalå – møwi Paszkowski.
W przedwojennej Polsce Elektrit prosperowa¬ nie≈le z uwagi na walory estetyczne i
dobrå jakoßç produkowanych radioodbiornikøw. Po wkroczeniu do Wilna wojsk sowieckich w grudniu 1939 r. fabryka zosta¬a zdemontowana i wraz z cz´ßciå za¬ogi, maszynami, materia¬ami i gotowymi odbiornikami
(ok. 20 tys. sztuk) wywieziona do Mi˜ska na
Bia¬orusi, do zak¬adøw stolarskich im. Mo¬otowa. Tam przed inΩynierami z Elektritu po-
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stawiono strategiczne zadanie uruchomienia
produkcji radioodbiornikøw nie gorszych od
tych, jakie produkowali do tej pory. Grupa
inΩynierøw wile˜skich zosta¬a nawet przyj´ta
na Kremlu przez Chruszczowa i Andriejewa.
Radiowcy rozjechali si´ po Zwiåzku Radzieckim w poszukiwaniu producentøw i dostawcøw materia¬øw i podzespo¬øw.

Pionier w zaniku

Po wojnie, w 1946 r., Sowieci powtørnie
uruchomili Zak¬ad Radiowy im. W. Mo¬otowa i rozpocz´li produkcj´ aparatøw radiowych pod nazwå Mi˜sk, ¬udzåco podobnych
do przedwojennych Elektritøw. Pomaga¬o w
tym niewielu dawnych pracownikøw zak¬adøw wile˜skich. W czasie wojny wielu zgin´¬o. Cz´ßç rozpierzch¬a si´ po ßwiecie. Trafili do USA, Izraela, Zwiåzku Radzieckiego,
Polski. Tu jedna grupa elektritowcøw pracowa¬a we Wroc¬awiu w spø¬dzielni Radiotechnika. Druga w DZWUR DzierΩoniøw tworzy-

¬a polskiego Pioniera. ZbieΩnoßç nazwy nieprzypadkowa.
W latach 50., gdy pojawi¬ si´ tranzystor,
a pierwsze miejsce w salonie zajå¬ telewizor,
radio zacz´¬o si´ kurczyç, najpierw do rozmiarøw damskiej torebki, potem do wielkoßci kieszonkowej, aΩ wreszcie zminiaturyzowa¬o si´ tak, Ωe tranzystorek mießci¬ si´ w
kieszeni m´skiej koszuli: shirt pocket radio.
Teraz powoli zanika jako odr´bny przedmiot. Sta¬o si´ elementem telefonu komørkowego, samochodu, zegarka, komputera. Panelem, chipem, kartå podpi´tå do p¬yty g¬øwnej, ciågiem binarnych sygna¬øw rozsy¬anych Internetem.
Korzysta¬am takΩe z informacji zawartych
na stronach internetowych autorstwa Maurycego Bryksa i Henryka Bereznowskiego.
Agnieszka Sowa
Polityka 05-09-14

KOMUNIKACJA POCZTOWA W POLSCE
OD POCZÅTKØW DO I WOJNY ÍWIATOWEJ
ciåg dalszy z poprzedniego numeru

7

REFORMA POCZTY POLSKIEJ W CZASACH
STANIS¬AWOWSKICH
Sytuacja gospodarcza Polski w drugiej po¬owie XVIII wieku, zw¬aszcza po pierwszym
rozbiorze, zacz´¬a kszta¬towaç si´ pomyßlniej. Naståpi¬ rozwøj rolnictwa, handlu, manufaktur. Mieszcza˜stwo, szlachta, magnaci,
a nawet krøl zak¬adali warsztaty w¬økiennicze, ceramiczne, garbarnie, papiernie i inne. Miasta polskie, zniszczone wojnami na
prze¬omie XVII i XVIII wieku, szybko si´ odbudowywa¬y. Przemianom ekonomicznym odpowiada¬y zachodzåce pod wp¬ywem Oßwiecenia przemiany w Ωyciu umys¬owym øwczesnej Polski. Poznanie osiågni´ç post´powej
myßli europejskiej umoΩliwi¬o krytyk´ feudalnych porzådkøw w wielu dziedzinach
Ωycia. Wynikiem tych przemian by¬y reformy
Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja.
Jest rzeczå oczywistå, Ωe takie oΩywienie
w stosunkach gospodarczych, politycznych i
spo¬ecznych kraju wymaga¬o dobrze funkcjonujåcej poczty. Istniejåca dotychczas poczta
pa˜stwowa nie spe¬nia¬a tych wymogøw,
gdyΩ nie obejmowa¬a zasi´giem swego dzia¬ania ca¬ego kraju. Z pomocå musia¬y jej
przychodziç poczty partykularne. By¬y one
organizowane przez w¬adze samorzådowe za
zgodå krøla, zgodnie z konstytucjå wydanå
za Zygmunta III w 1620 roku. S¬uΩy¬y one
lokalnym interesom ziem: przemyskiej, lwowskiej, jaros¬awskiej, nowogrodzkiej. W dru-

giej po¬owie XVIII wieku dosz¬o wi´c do
reorganizacji poczty.
Reformy te zapoczåtkowa¬ Stanis¬aw August, ktøremu sejm elekcyjny w 1764 roku
poza dochodami z døbr sto¬owych zastrzeg¬
w paktach konwentach takΩe dochody z
poczt. Krøl w zamian za to zobowiåza¬ si´
tak "zorganizowaç poczt´, aby obywatele
mieli z niej wygod´, a nie tylko ponosili
ci´Ωary zwiåzane z jej utrzymaniem”.
Realizacjå tych postanowie˜ zajå¬ si´ Stanis¬aw August niemal natychmiast po elekcji. W 1764 roku wyda¬ "Uniwersa¬ w sprawie poczty”, a ponadto w tymΩe jeszcze roku "Instrukcj´ dla innych pocztmagistrøw
poczt koronnych i W. Ks. Litewskiego” oraz
"Zupe¬nå taks´ pocztowå na listy, tak do
cudzych krajøw w Koronie, jak i W. Ks. Litewskiego”.
Naczelny zarzåd poczt znalaz¬ si´ w kompetencji Dyrekcji Generalnej Poczt J. K. M.
Koronnych i Litewskich. Dyrekcja kierowana
by¬a przez Generalnego Dyrektora, majåcego
do pomocy generalnego komisarza, kontrolera oraz sekretarzy poczty. Do obowiåzkøw
Generalnego Dyrektora naleΩa¬a rewizja tygodniowych i kwartalnych rachunkøw, dozør
nad generalnå kaså oraz obrachunki z pocztamatami zagranicznymi.
Urz´dnikami krølewskimi byli takΩe pocztmistrzowie, ktørzy prowadzili stacje pocztowe. Do obowiåzkøw pocztmistrzøw nale-

Ωa¬a troska o porzådek w instytucji i bezpiecze˜stwo podrøΩnych. Odpowiadali oni
røwnieΩ za wszystkie niedociågni´cia lub
naduΩycia swoich pisarzy i pocztylionøw,
ktørych zaprzysi´gali. Jako urz´dnicy krølewscy byli zwolnieni od podatkøw, zaß domy
pocztowe nie podlega¬y kwaterunkowi. Na
kaΩdej stacji wywieszony by¬ herb pocztowy.
Przewozem korespondencji zajmowali si´
pos¬a˜cy piesi i konni. Nazywano ich kursorami lub pocztylionami. JuΩ od XVI wieku
nosili oni odznaki, jednakΩe dopiero w 1764
roku zostali odpowiednio umundurowani.
Nie wolno im by¬o wyruszaç w drog´ bez
znaku pocztowego i tråbki.
W czasach stanis¬awowskich ruch listowy
by¬ stosunkowo niewielki. Najwi´cej listøw
otrzymywa¬a i wysy¬a¬a oczywißcie Warszawa. Listy przewoΩone by¬y pocztå zwyk¬å
("ordynaryjnå”), a od 1764 roku wprowadzono do przewozu listøw tak zwane "sztafety”. Byli to umyßlnie w tym celu wys¬ani
pos¬a˜cy. Do dyspozycji obywateli by¬y teΩ
tak zwane "ekstrapoczty”. Ekstrapoczty by¬y
zorganizowane w ten sposøb, Ωe podrøΩny
møg¬ kaΩdorazowo wynajåç konie, a w razie
potrzeby nawet pojazd. Pod gro≈bå surowej
kary (wydalenie z zajmowanego stanowiska)
przepisy zabrania¬y ¬åczenia sztafety z pocztami ordynaryjnymi, jak røwnieΩ ¬åczenia
ekstrapoczty z przesy¬kå listowå.
W drugiej po¬owie XVIII wieku rozbudowana zosta¬a sieç pocztowa na terenie Polski. Utworzono trakty i wzd¬uΩ nich rozmieszczono stacje pocztowe. Punktem w´z¬owym sieci pocztowej by¬a Warszawa. Istnia¬y
wtedy w Polsce 22 trakty o ¬åcznej d¬ugoßci
oko¬o 750 mil. Wzd¬uΩ traktøw rozmieszczonych by¬o oko¬o 200 stacji pocztowych. Odleg¬oßç mi´dzy nimi wynosi¬a od 2 do 6
mil. Stacje zak¬adano najcz´ßciej w miastach
i osadach. Obok nich by¬y stajnie, w ktørych czeka¬y na zmian´ konie. Stacje pocztowe by¬y nie tylko miejscem poprz´gu, ale
pe¬ni¬y w tamtych czasach takΩe funkcje
urz´du pocztowego i zajazdu.
Stanis¬aw August Poniatowski røwnoczeßnie z reorganizacjå poczty wprowadzi¬ w
1765 roku nowå taryf´ pocztowå. Jej nowoßç
i odmiennoßç od poprzednio obowiåzujåcych taryf polega¬a na tym, Ωe wprowadza¬a
zasad´ røwnoßci op¬at dla wszystkich korzystajåcych z poczty bez wzgl´du na stan i
urzåd. Zwolniona od op¬at by¬a jedynie s¬uΩbowa korespondencja wojskowa i skarbowa,
korespondencja Rady Nieustajåcej oraz niektørych zakonøw.
Zarzådzeniem z 1774 r. dla zapewnienia
tajemnnicy listowej, a nast´pnie kontroli na-

dawczej, wprowadzono urz´dowe piecz´cie
pocztowe. Wiadomo, Ωe juΩ w 1768 roku
stosowano w polsce stemple tuszowe wzorowane na piecz´ciach lakowych, co pozwala¬o na ustalenie miejsc nadania przesy¬ek.
Znane så tuszowe stemple z tego okresu
mi´dzy innymi z Zamoßcia, Bia¬egostoku,
Krakowa, Pu¬aw, Kalisza.
Stanis¬aw August dokona¬ takΩe, po raz
pierwszy w historii Polski oficjalnego w¬åczenia poczty w sfer´ w¬adzy policyjnej.
Krøl podda¬ poczt´ konnå, wozowå i listowå, jak røwnieΩ bezpiecze˜stwo i przywileje oficjalistøw pod jurysdykcj´ Komisji
Policji. Dyrekcja Generalna Poczt zosta¬a
zobowiåzana do kaΩdorazowego powiadamiania powyΩszej Komisji o wszystkich zarzådzeniach wydawanych w celu usprawnienia
instytucji pocztowej. Chodzi¬o tu o maksymalne u¬atwienie kontroli korespondencji
osøb nielojalnych zarøwno wobec krøla, jak
i kolejnych ambasadorøw Rosji.
Za panowania Stanis¬awa Augusta miejsce poczty w systemie administracyjnym
Polski zosta¬o wyra≈nie okreßlone. Dzi´ki
przeprowadzonej przez krøla reformie sta¬a
si´ ona najlepiej zorganizowanå instytucjå
tego typu w Europie. Nowe zasady po¬åcze˜
umoΩliwi¬y sprawny przewøz i dor´czanie
zarøwno korespondencji urz´dowej jak i prywatnej. Dzia¬alnoßç us¬ugowa poczty sta¬a
na tak wysokim poziomie, Ωe cz´sto korzysta¬y z niej pa˜stwa såsiednie.
Okres obcych administracji pocztowych
na ziemiach polskich w latach 1795-1918
POCZTA KSI‰STWA WARSZAWSKIEGO
Po upadku powstania koßciuszkowskiego i
trzecim rozbiorze Polski, poczta znalaz¬a si´
w r´kach zaborcøw i jako taka pe¬ni¬a przede wszystkim funkcj´ administracyjno–policyjnå. Sta¬a si´ narz´dziem restrykcji wobec
podbitej ludnoßci polskiej. Podstawowym zadaniem poczty na terenach zagrabionych
by¬o nie tyle ßwiadczenie us¬ug na rzecz ich
mieszka˜cøw, co zapewnienie prawid¬owego
funkcjonowania administracji cywilnej i wojskowej. Ziemie polskie zosta¬y w zasadzie
obj´te organizacjå poczt pa˜stw zaborczych
i ich regulacjami prawnymi. W zaborze pruskim wprowadzono nie znane dotåd rodzaje
us¬ug pocztowych, jak szybkå poczt´ kurierskå, dyliΩanse, dor´czanie przesy¬ek przez
listonoszy, i tym podobne. Warszawa sta¬a
si´ miastem prowincjonalnym, a na znaczeniu zyska¬y trakty prowadzåce z Warszawy
do Berlina, Krølewca, Gda˜ska i Wroc¬awia.
Zasadnicza zmiana naståpi¬a w wyniku
zwyci´skiej kampanii Napoleona w latach
1806-1807. W nast´pstwie tego wydarzenia
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na ograniczonym terytorium dawnej Rzeczpospolitej przywrøcono pa˜stwo polskie w
postaci Ksi´stwa Warszawskiego. W czasie
krøtkiego okresu istnienia Ksi´stwa Warszawskiego przeprowadzono wiele donios¬ych
reform politycznych, gospodarczych i spo¬ecznych. Wiele instytucji i urz´døw z tego
okresu przetrwa¬o przez dziesi´ciolecia.
Zorganizowanie poczty w Ksi´stwie Warszawskim powierzono Ignacemu Zajåczkowi,
ktøry w 1807 roku zosta¬ mianowany Administratorem Generalnym Poczty w departamentach: warszawskim, pozna˜skim, kaliskim, p¬ockim, bydgoskim i bia¬ostockim. Poczta by¬a instytucjå niezaleΩnå, ktøra podlega¬a bezpoßrednio krølowi. W miar´ os¬abiania pozycji politycznej Fryderyka Augusta,
od 1810 roku poczta przesz¬a pod zwierzchnictwo ministra spraw wewn´trznych zaß finansowo by¬a zaleΩna od ministra skarbu.
Struktura Dyrekcji Generalnej Poczt opiera¬a si´ na "Regulaminie pocztowym dla Xsi´stwa Warszawskiego” wydanym dekretem
Fryderyka Augusta w 1808 roku. Na czele
Dyrekcji Generalnej sta¬ dyrektor mianowany
przez krøla. Szczebel niΩej w hierarchii s¬uΩbowej stali komisarze, ktørych by¬o pi´ciu
oraz sekretarz generalny. Dyrekcja sk¬ada¬a
si´ z trzech wydzia¬øw (korespondencji, kasowego i kalkulatory), w ktørych zatrudnionych by¬o 19 urz´dnikøw wraz z pisarzami
o obs¬ugå.
Na terenie Ksi´stwa Warszawskiego utworzono 29 pocztamatøw. Kiedy w 1809 roku
przy¬åczono do Ksi´stwa cz´ßç Galicji, iloßç
pocztamatøw znacznie wzros¬a. Personel wi´kszego pocztamatu, oprøcz pocztmistrza stanowili sekretarz, listonosz, konduktorzy, pocztylioni i wozomistrze. Dyrekcja Generalna
Poczt zapewni¬a sobie wy¬åcznoßç na udzielanie zezwole˜ na zatrudnianie pracownikøw
w pocztamatach. Zgodnie z jej wytycznymi,
naczelnikøw pocztamatøw zobowiåzano do
odbierania s¬uΩbowej przysi´gi od nowo
przyjmowanych osøb, pobierania od nich
kaucji i notowania szczegø¬owych danych
personalnych.
Na ca¬ym terenie Ksi´stwa Warszawskiego zaprowadzono poczty wozowe, kariolkowe i konne. Mi´dzy Warszawå a Poznaniem
uruchomiono sta¬å komunikacj´ za pomocå
dyliΩansøw. By¬y to pierwsze dyliΩanse na
ziemiach polskich. NiezaleΩnie od regularnych poczt wozowych do dyspozycji pasaΩerøw by¬y takΩe ekstrapoczty.
W Ksi´stwie Warszawskim op¬aty pocztowe obowiåzywa¬y adresata, jednakΩe, gdy
nadawca chcia¬ z gøry wnießç op¬at´, urzåd
przyjmowa¬ pieniådze, ktøre przesy¬a¬ pla-

cøwce oddawczej. Od op¬at zwolniona by¬a
korespondencja urz´dowa i wojskowa oraz
korespondencja Ωo¬nierzy w czasie wojny.
Op¬aty pocztowe wzrasta¬y progresywnie, zaleΩnie od odleg¬oßci na ktørå ekspediowano
przesy¬k´. W Ksi´stwie Warszawskim obowiåzywa¬a wy¬åcznoßç pocztowa w zakresie
przesy¬ania listøw, paczek, do 40 funtøw i
pieni´dzy. Za nielegalne przewozy listøw i
paczek grozi¬y wysokie kary pieni´Ωne.
Mimo pi´trzåcych si´ trudnoßci gospodarczych, spot´gowanych cz´stymi przemarszami wojsk i skomplikowanå sytuacjå politycznå w Europie, poczta Ksi´stwa Warszawskiego rozwija¬a si´ pomyßlnie. W 1810 roku
czynnych by¬o oko¬o 250 placøwek pocztowych, w ktørych pracowa¬o oko¬o 1000
osøb. Funkcjonowa¬o 6 g¬øwnych traktøw
pocztowych i ponad 110 traktøw bocznych.
Kl´ska Napoleona w 1812 roku spowodowa¬a upadek Ksi´stwa Warszawskiego. Prusy
znowu zagarn´¬y ziemie, zaj´te w czasie drugiego rozbioru. Na ziemiach tych rzåd pruski uruchomi¬ po¬åczenia pocztowe z Berlinem i Krølewcem, pobudowa¬ szosy i w po¬owie XIX wieku przyståpi¬ do budowy linii
kolejowej. Trzy dyrekcje w Poznaniu, Bydgoszczy i Gda˜sku sprawowa¬y nadzør nad
dzia¬alnoßciå poczty na tych terenach.
(doko˜czenie w nast´pnym numerze)

DIAGNOZA SPOÒECZNA
Polacy så zadowoleni z Ωycia

Polacy lubiå narzekaç, ale pytani o szczegó¬y, uwaΩajå,
Ωe Ωyje im si´ ca¬kiem nie≈le. Czujemy si´ zdrowsi i
szcz´ßliwsi niΩ dziesi´ç lat temu.
Komputer jest w prawie 45% polskich domøw, z
Internetu korzysta jedna trzecia Polakøw.
Trzecia cz´ßç najwaΩniejszych bada˜ socjologicznych w Polsce ods¬ania lepszå stron´ naszego kraju.
Wed¬ug oficjalnie zaprezentowanej "Diagnozy spo¬ecznej 2005" ponad dwie trzecie Polakøw jest zadowolonych z Ωycia (69%), podczas gdy na poczåtku lat
90. by¬o ich tylko nieco ponad po¬owa (57%)
Coraz wi´cej Polakøw jest przekonanych, Ωe przed
nimi lepsza przysz¬oßç. Czujemy si´ teΩ duΩo bezpieczniej w miejscu zamieszkania. Coraz mniej jesteßmy
za to usatysfakcjonowani z Ωycia seksualnego i z ma¬Ωe˜stwa. Polakom nie podoba si´ teΩ ogólna sytuacja
w kraju. - Jednak ich w¬asne, codzienne Ωycie podoba
im si´ o wiele bardziej - stwierdza prof. Janusz Czapi˜ski, który ze sztabem ekspertów opracowa¬ badania.
Jednak niemal co czwarty Polak by¬by sk¬onny
wyjechaç do pracy za granic´. Najch´tniej do Niemiec
- 41%, Wielkiej Brytanii - 26%, oraz Irlandii - 7% Ciekawe, Ωe do Niemiec ch´tniej pojecha¬yby osoby z
wykszta¬ceniem zawodowym, bez znajomoßci j´zyka,
a do krajøw wyspiarskich osoby m¬ode, z wyΩszym
wykszta¬ceniem, ktøre j´zyk znajå - møwi prof. Irena

Kotowska ze Szko¬y G¬øwnej Handlowej.

Finansowo lepiej

Powodzi nam si´ coraz lepiej. - Nasze pa˜stwo jest
niezwykle socjalistyczne - zauwaΩa prof. Czapi˜ski. Dochød na osob´ netto w ostatnich dwøch latach zwi´kszy¬ si´ o 100 z¬otych dla osøb pracujåcych i o aΩ 400
z¬otych dla tych, ktørzy nie pracujå. Trudno w to uwierzyç. Cz´ßç z nich na pewno zarabia w szarej strefie i
dodatkowo Ωyje z róΩnych pa˜stwowych zasi¬ków. To
moΩe oznaczaç, Ωe pomoc socjalna w Polsce nie jest
odpowiednio adresowana - dodaje. Coraz lepiej radzimy sobie z biedå. -W ubøstwie Ωy¬o w 2000 roku 31%
Polakøw, ale po¬owa z nich juΩ z niego wysz¬a. W tym
czasie wpad¬o w niedostatek 7%, a wi´c ogólnie jest
lepiej - dodaje prof. Tomasz Panek ze Szko¬y G¬øwnej
Handlowej.
Diagnoza obala takΩe wielki mit ostatnich lat - o
emerytach jako grupie spo¬ecznej, ktørej Ωyje si´ najci´Ωej.
Så na drugim miejscu, tuΩ po pracujåcych na w¬asny rachunek. Prawdziwie biedne så rodziny, gdzie så
bezrobotni, rodziny wielodzietne, rencißci i osoby Ωyjåce z zasi¬ków socjalnych - t¬umaczy prof. Tomasz
Panek z SGH.

S¬uΩba zdrowia w porzådku

Okazuje si´, Ωe nieprawdziwa jest potoczna opinia o
s¬uΩbie zdrowia. - Nie jest tak ≈le, jak møwi si´ w mediach. Tak naprawd´ ufamy lekarzom: wykupujemy te
leki, ktøre nam przepiszå i chodzimy na zalecone badania. Okazuje si´ teΩ, Ωe trzy czwarte Polakøw jest
zadowolonych z opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania - stwierdza Katarzyna Tymowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
Zdrowie jednak niszczymy sobie sami: niemal co
trzeci Polak, ktøry sko˜czy¬ 16 lat, pali papierosy. ChociaΩ liczba palaczy spada, to niepokojåco roßnie liczba
osøb odurzajåcych si´ narkotykami i naduΩywajåcych
alkoholu. - Szokujåco ≈le wypada¬y w badaniach dziewcz´ta w wieku 16 - 18 lat. Dziewczyny z pokolenia T,
czyli osøb, ktøre urodzi¬y si´ po albo w trakcie transformacji, tak samo cz´sto jak ch¬opcy si´gajå po alkohol, papierosy i narkotyki. To moΩe byç efekt zaniedbania ich przez zabieganych rodziców albo negatywny
efekt wprowadzenia gimnazjøw, te dziewcz´ta så ich
pierwszymi rocznikami - zastanawia si´ prof. Czapi˜ski.

Z kultury - telewizor

Zbadano takΩe internetowe zwyczaje Polakøw. 26% z
nas ma dost´p do sieci, ale røΩnie z niej korzystamy. Osoby dobrze wykszta¬cone uΩywajå Internetu do pracy i komunikacji, s¬abo wykszta¬cone g¬øwnie do rozrywki. Coraz mniej Polakøw korzysta z czatøw i forøw
internetowych, bo nie mamy juΩ tak duΩej ochoty na
nawiåzywanie nowych znajomoßci w sieci - opowiada
Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Cz´ßç raportu dotyczy¬a kontaktu z kulturå. Okaza¬o si´, Ωe np. ceny ksiåΩek czy dost´pnoßç teatrøw to
dla wielu zapora nie do przejßcia. - Oko¬o 32 - 38%
spo¬ecze˜stwa jest w¬aßciwie wykluczonych z kontaktu z kulturå. Chodzi o ksiåΩki, pras´, teatr. Tym wyk-

luczonym pozostaje telewizor - møwi prof. Wies¬aw
Òagodzi˜ski.
MICHAÒ A. ZIELIÂSKI
Rzeczpospolita nr 234/2005 r.
.

WIEÍCI z KRAJU

◆ Nowy prezydent Polski. PKW potwierdzi¬a oficjalnie, Ωe Lech Kaczy˜ski zosta¬ wybrany na prezydenta
RP. L. Kaczy˜ski uzyska¬ 54,04% poparcia, natomiast
jego kontrkandydat D. Tusk - 45,96%. Takie så oficjalne wyniki wyborøw prezydenckich, przedstawione
przez Pa˜stwowå Komisj´ Wyborczå. Frekwencja w II
turze wyborów wynios¬a 50,99%.
Wyniki I tury wyborøw na prezydenta: Oficjalne
wyniki wyborøw w/g Pa˜stwowej Komisji Wyborczej.
D. Tusk wygra¬ pierwszå tur´ wyborøw prezydenckich. Kandydat PO uzyska¬ 36,33% g¬osøw. Do drugiej tury wszed¬ L. Kaczy˜ski na ktørego g¬osowa¬o
33,10% wyborcøw. Frekwencja wynios¬a 49,74%. Na
A. Leppera g¬osowa¬o 15,11%. Kolejne miejsca zaj´li:
M. Borowski (10,33%), J. Kalinowski (1,81%), J. Korwin-Mikke (1,43%), H. Bochniarz (1,26%), L. Ilasz
(0,21%), S. Tymi˜ski (0,16%), L. Bubel (0,13%), J. Pyszko (0,07%), A. S¬omka (0,06%).
◆ Nieco ponad po¬owa Polakøw (56%) wyraΩa aprobat´ dla cz¬onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej - wynika z wrzeßniowego sondaΩu TNS OBOP.
Negatywny stosunek do obecnoßci Polski w UE ma
natomiast 13% respondentøw. Co czwarty pytany
(26%) odpowiada, Ωe cz¬onkostwo Polski w Unii nie
jest "ani czymß dobrym, ani z¬ym".
◆ Z ostatnich oblicz˜ Eurostatu wynika, Ωe Polska
osiågn´¬a niespe¬na po¬ow´ (47%) ßredniej wartoßci
PKB w Unii Europejskiej. Poziom rozwoju najsilniejszego w kraju wojewødztwa mazowieckiego (70% ßredniej UE) odpowiada poziomowi rozwoju biednych
regionøw europejskich, jak Niemcy Wschodnie (67%)
czy w¬oska Kalabria (67%). Dla porøwnania: poziom
rozwoju regionu Pragi, Bratys¬awy i Budapesztu przekroczy¬ 75% ßredniej unijnej. Najbardziej niepokoi to,
Ωe wßrød 254 regionøw UE najbiedniejsze så polskie
wojewødztwa: lubelskie, podkarpackie, warmi˜skomazurskie, podlaskie i ßwi´tokrzyskie. Ich PKB mießci
si´ w przedziale 31 - 35% unijnej ßredniej.
◆ Bakszysz w Polsce. Wed¬ug bada˜ Transparency
International Polska znalaz¬a si´ na 70 miejscu wßrød
badanych 159 pa˜stw pod wzgl´dem korupcji.
Wska≈nik postrzegania korupcji (tzw. Wska≈nik
przejrzystoßci, im niΩszy, tym skala ¬apownictwa
wi´ksza) wynosi w tym roku dla Polski 3,4 punkta w
dziesi´ciopunktowej skali. To o ponad dwa punkty
gorzej niΩ w 1996 roku, gdy pierwszy raz TI bada¬a to
zjawisko w naszym kraju.
W krajach wolnych od korupcji, takich jak Islandia, Finlandia, Nowa Zelandia, Singapur i Szwecja,
wska≈nik postrzegania korupcji wynosi przesz¬o 9 punktøw. W krajach, w ktørych ¬apownictwo jest wszechobecne, np. Bangladesz, Turkmenistan, Birma, Haiti i
Nigeria, wska≈nik ten wynosi mniej niΩ 2 punkty.
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