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Problemy z naborem majå niemal wszy-
stkie politechniki w kraju. Z danych Mini-
sterstwa Edukacji wynika, Ωe coraz mniej
ch´tnych jest g¬ównie na studia zaoczne i
wieczorowe. 

- Na studia zaoczne przyj´lißmy o 17%
mniej studentów niΩ przed rokiem - po-
twierdza Bohdan Utrysko, pe¬nomocnik re-
ktora Politechniki Warszawskiej ds. rekruta-
cji. Na Politechnik´ Bia¬ostockå w tym roku
dosta¬o si´ aΩ o 60% mniej kandydatów niΩ
przed rokiem. Na Politechnice Íwi´tokrzys-
kiej liczba studentów zaocznych zmniejszy-
¬a si´ o po¬ow´.

Coraz mniej kandydatów wybiera teΩ
studia dzienne. Na warszawskå politechni-
k´ zg¬osi¬o si´ w tym roku 9200 osób, w ubie-
g¬ym - ponad 11 tysi´cy. Na Politechnice
Bia¬ostockiej zosta¬o przyj´tych 1000 osób
mniej niΩ przed rokiem. Gorzej by¬o teΩ na
Politechnice Gda˜skiej oraz Wroc¬awskiej.
W Gda˜sku o jeden indeks walczy¬o w tym
roku niemal dwóch kandydatów (rok wcze-
ßniej trzech), we Wroc¬awiu liczba kandyda-
tów spad¬a o 20%.

IInnΩΩyynniieerr  ppoo  kkoorreeppeettyyccjjaacchh
Co w tej sytuacji robiå politechniki? Zdarza
si´, Ωe kiedy nikt nie interesuje si´ niektóry-
mi kierunkami, uczelnia je zamyka. Czasem
politechniki przyjmujå uczniów s¬abiej przy-
gotowanych i proponujå im dodatkowe za-
j´cia z matematyki, Ωeby mogli nadrobiç za-
leg¬oßci.

W tym roku nie ruszy¬y m.in. studia na
zarzådzaniu i inΩynierii produkcji na Poli-
technice Bia¬ostockiej. Uczelnia przygoto-
wa¬a 60 miejsc, ale zg¬osi¬o si´ zaledwie 20
ch´tnych.

- Dochodzi do paradoksu: kandydaci nie
interesujå si´ elektrotechnikå czy studiami
na wydziale mechanicznym, po których bez
problemu dostanå prac´ - mówi prof. W¬a-
dys¬aw Koc, prorektor do spraw kszta¬cenia
na Politechnice Gda˜skiej. - Przyjmujemy
czasami m¬odzieΩ gorzej przygotowanå z
matematyki czy fizyki. Dopiero potem sta-
ramy si´ nadrabiaç ich zaleg¬oßci - dodaje.

TTrruuddnnee  ssttuuddiiaa
Dlaczego na politechniki jest coraz mniej
ch´tnych? Przyczyny så dwie: niΩ demogra-

KKoonnggrreess  PPoolloonniiii  KKaannaaddyyjjsskkiieejj
Komunikat Prasowy

Nadzwyczajny Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej odby¬ si´ w Toronto, w
siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantøw Ko¬o nr 20, w dniach 26 i 27 listo-
pada 2005 roku. 

Ten pierwszy w historii Kongresu Nadzwyczajny Walny Zjazd zwo¬ano na wnio-
sek Rady KPK w celu oceny dzia¬alnoßci Zarzådu G¬øwnego KPK w obecnej kaden-
cji i ewentualnego udzielenia bad≈ nieudzielenia Zarzådowi wotum zaufania. W dru-
gim dniu obrad odby¬o si´ g¬osowanie wniosku o wotum nieufnoßci dla ZG KPK z
jednoczesnym natychmiastowym odwo¬aniem ZG. Wi´kszoßciå g¬osøw 84:76 wniosek
ten zosta¬ przyj´ty.  

Delegaci Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK jednog¬oßnie uchwalili, Ωe Rada
KPK pod przewodnictwem W¬adys¬awa Lizonia przejmie sprawowanie funkcji Zarzå-
du G¬øwnego do czasu nast´pnego Walnego Zjazdu, ktøry odb´dzie si´ jesieniå w
roku 2006, w Calgary w Albercie. 

Rada KPK, liczåca w chwili obecnej 26 cz¬onkøw, sk¬adajåca si´ z prezesøw okr´-
gøw KPK, prezesøw organizacji centralnych i prezesa Fundacji Millenium, przejmie
funkcj´ Zarzådu G¬øwnego KPK w terminie do 15 grudnia 2005 r. 

Dotychczasowy Prezes ZG KPK Grzegorz Sobocki zaakceptowa¬ decyzj´ Nadzwy-
czajnego Walnego Zjazdu KPK s¬owami: "Prosz´ Pa˜stwa, Vox Populi. Chcia¬em po-
dzi´kowaç ca¬emu mojemu zarzådowi, chcia¬em podzi´kowaç Pa˜stwu. Jest to de-
cyzja organizacji, ktørå akceptujemy. ¸yczymy nast´pcom, aby dzia¬ali lepiej niΩ
my", oraz podzi´kowa¬ cz¬onkom swojego zarzådu za wspø¬prac´. 

W¬adys¬aw Lizo˜ 
Przewodniczåcy Rady KPK

Walka o inΩyniera
Politechnikom uby¬o najwi´cej studentów spoßród wszystkich uczelni publicznych. W tym roku

przyj´¬y o 4,5 tysiåca osób mniej niΩ przed rokiem
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ficzny (to problem wszystkich polskich
szkó¬ wyΩszych) i fakt, Ωe så to trudne studia,
a m¬odzieΩ jest do nich ßle przygotowana. -
Moi koledzy nie chcieli ißç na politechnik´,
bo tu ci´Ωko si´ studiuje - t¬umaczy Arkad-
iusz Orczykowski, student V roku Politech-
niki Warszawskiej. - Wielu z nas dochodzi
tylko do drugiego, trzeciego roku, bo nie
daje sobie rady.

Zdaniem uczelni winne så szko¬y ßred-
nie, bo to one ßle uczå przedmiotów ßcis-
¬ych. - Trafiajå do nas uczniowie fatalnie
przygotowywani z matematyki, z fizyki.
Szko¬y nie potrafiå ich zainteresowaç tymi
przedmiotami. Musimy wyr´czaç nauczy-
cieli i nadrabiaç zaleg¬oßci - mówi prof. Koc.

Profesorowie uczelni technicznych od
dawna przekonujå ministra edukacji, Ωe
matematyka powinna byç obowiåzkowa na
maturze.

UUcczzeellnniiee  ww  sszzkkoollee
Jak zach´ciç m¬odych do studiów na poli-
technice? Uczelnie swojå szans´ widzå w
tym, Ωe absolwenci ßcis¬ych kierunków så
coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy.
Politechniki organizujå dla kandydatów dni
otwarte, prezentujå si´ na targach eduka-
cyjnych, proponujå zaj´cia wyrównawcze z
matematyki, odwiedzajå szko¬y ßrednie.

- Chcemy uczniom szkó¬ ßrednich zapro
ponowaç ko¬a zainteresowa˜ na uczelni, Ωeby
oswoili si´ z matematykå - mówi prorektor
Bazyli Krupicz z Politechniki Bia¬ostockiej.
Takie ko¬o matematyczne prowadzi juΩ m.in.
Politechnika Íwí tokrzyska. - M¬odzieΩ  ch´tnie
przychodzi. Wielu z nich zostaje potem na-
szymi studentami - t¬umaczy prof. Andrzej
Kap¬on, prorektor ds. studenckich na uczel-
ni.

Uczelnie chcå kusiç nowymi atrakcyjny-
mi kierunkami (takå jest np. inΩynieria bio-
medyczna w AGH) i wspó¬pracå z konkret-
nymi pracodawcami, co gwarantuje ich ab-
solwentom zatrudnienie.

- Ciekawie zapowiada si´ nasza wspó¬-
praca z firmå MAN. Przyj´li pod opiek´ po-

nad 20 osób, które po praktykach b´då
mieç szans´ na prac´ - dodaje prof. Andrzej
Kap¬on.

ANNA PACIOREK
KATARZYNA SADÒOWSKA

.
JJaakk  rraaddzzåå  ssoobbiiee  eeuurrooppeejjsskkiiee  uucczzeellnniiee

Ca¬a Europa narzeka, Ωe spada zaintereso-
wanie studiami technicznymi. W Wielkiej
Brytanii oblegane så tylko prestiΩowe uczel-
nie jak Oxford, Cambridge czy Imperial Col-
lege. W Niemczech potrzeba o 10 tys. inΩy-
nierów wi´cej, niΩ jest absolwentów tych
uczelni. Uczelnie techniczne wspó¬pracujå
tu ze szko¬ami ßrednimi. Dzi´ki temu kan-
dydaci na studia så lepiej przygotowani mó-
wi Jute Werner z Uniwersytetu Techniczne-
go w Hamburgu. Jednak wiele uczelni w
pogoni za studentami nie stosuje Ωadnych
wst´pnych egzaminów. Poziom nauczania
jest za wysoki, studiujåcych ubywa z semes-
tru na semestr. Ma temu zapobiec nowy sy-
stem finansowania uczelni w niektórych
krajach zwiåzkowych: wysokoßç dotacji dla
uczelni b´dzie zaleΩa¬a od liczby absolwen-
tów, a nie studentów I roku.

Francja stawia na dobre przygotowanie
m¬odych do studiów. Proponuje tzw. klasy
przygotowawcze jeszcze pod patronatem
szkó¬ ßrednich. Nie ma to jednak nic wspól-
nego z kursami, które przygotowujå na stu-
dia. Do klas obleganych przez kandydatów
do wyΩszych szkó¬ technicznych cz´sto tru-
dniej si´ dostaç niΩ na same studia.

W Wielkiej Brytanii nauki ßcis¬e i studia
techniczne promuje brytyjskie Minister-
stwo Edukacji juΩ w szkole ßredniej mówi
Hanna Sykuska, doktorantka Wydzia¬u
Elektrycznego Imperial College w Londy-
nie. Niektóre szko¬y wyΩsze tworzå atrak-
cyjne kierunki, aby przyciågnåç ch´tnych
na studia. Powstajå wi´c kierunki interdys-
cyplinarne, takie jak inΩynieria chemiczna. 
PPiioottrr  JJeennddrroosszzcczzyykk  zz  BBeerrlliinnaa,,  GGrrzzeeggoorrzz  DDoo--
bbiieecckkii  zz  PPaarryyΩΩaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  BBaannyy  zz  LLoonnddyynnuu

Rzeczpospolita nr 256/2005 r

Polskie Radio ma 80 lat
1 lutego 1925 r. nadano pierwszy program
radiowy na fali 385 metrów ze stacji nadaw-
czej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicz-
nego. 80 lat pó≈niej, 1 lutego punktualnie o
godz. 12.00 w Muzeum Techniki otwarto
wystaw´ prezentujåcå histori´ Polskiego
Radia, od jego powstania przez rok 1927,
kiedy to Polskie Radio pierwsze zainicjowa-
¬o mi´dzynarodowå wymian´ programów,

aΩ do czasów obecnych.
Wystawa wspaniale ilustruje intensywnå

radiofonizacj´ kraju w okresie mi´dzywo-
jennym. Pokazano na niej równieΩ produ-
kowane w tym czasie polskie odbiorniki
radiowe. Historyczne studio ze stanowiska-
mi pracy ówczesnych spikerów wywo¬uje
¬ezk´ w oku starych radiowców.

Na poczåtku dzia¬a˜ wojennych, mimo
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zniszczenia w 1939 roku radiostacji w Raszy-
nie, Warszawa II nadawa¬a przemówienia
prezydenta Stefana Starzy˜skiego oraz ko-
munikaty i odezwy dowódcy obrony Warsza-
wy, genera¬a Waleriana Czumy. Nim radio
musia¬o przejßç do konspiracji, nadawa¬o
informacje i og¬asza¬o alarmy lotnicze.

W 1944 r. dzia¬alnoßç rozpocz´¬a rozg¬o-
ßnia "Pszczó¬ka", nadajåca z bocznicy kole-
jowej w Lublinie. Pierwsze lata powojenne
to okres odbudowy zniszczonych rozg¬oßni,
uruchamianie nowych na ziemiach zacho-
dnich, jak równieΩ rozwój radiow´z¬ów.

20 listopada 1944 r. Polskie Radio sta¬o
si´ przedsi´biorstwem pa˜stwowym. Od
1948 r. wchodzi¬o w sk¬ad Centralnego
Urz´du Radiofonii, a nast´pnie Komitetu
ds. Radiofonii "Polskie Radio".

Na potrzeby kompozytorów, radia, tele-
wizji i filmu uruchomiono w 1957 r. Studio
Eksperymentalne b´dåce w tym czasie jed-
nå z niewielu na ßwiecie pracowni d≈wi´ku,
muzyki elektronicznej. Wiele osób jeszcze
pami´ta – a moΩe ma w domu – odbiorniki
produkcji zak¬adów "Diora" czy zestaw prze-
noßny radia i przystawki radiofonicznej ty-
pu "Wanda" zasilanej z sieci båd≈ trzema
rodzajami baterii. Do dziß w niektórych do-
mach moΩna spotkaç jeszcze sporo odbior-
ników i telewizorów produkowanych w Za-
k¬adach "Kasprzaka” w Warszawie, "Unimo-
rze” w Gda˜sku czy “Diorze” w DzierΩonio-
wie.

W 1961 r. nadano pierwszå próbnå audy-
cj´ stereofonicznå.

Dla ludzi m¬odych od 1962 r. uruchomio-
no "Trójk´”, zaß w 2004 r. Radio BIS. Dla me-
lomanów dzia¬a¬y trzy orkiestry i Chór Pol-
skiego Radia.

W 1974 r. w Konstantynowie postawiono
najwyΩszy wówczas na ßwiecie maszt o wy-
sokoßci 646 m i uruchomiono nadajnik o
mocy 2000 KW. Dzi´ki temu moΩna by¬o
s¬uchaç PR w Afryce Pó¬nocnej i na ogrom-

nych obszarach Zwiåzku Radzieckiego.
W 2003 r. rozpoczå¬ si´ proces tzw. cyfry-

zacji radia.
Starsi s¬uchacze i ci, którym o przedwo-

jennym programie radiowym wspominali
rodzice czy dziadkowie, z rozrzewnieniem
wspominajå Weso¬å Lwowskå Fal´, Chór
Dana, Mieczys¬awa Fogga, który zresztå
ßpiewa¬ jeszcze wiele lat po wojnie. Potem
dosz¬y Filipinki, Czerwone Gitary i wiele,
wiele innych zespo¬ów.

Radio to nie tylko muzyka, ale i s¬owo, a
moΩe g¬ównie s¬owo, i to w teatrze radio-
wym, jak i reportaΩu czy w publicystyce. S¬u-
chacze ceniå sobie audycje, w których mo-
gå nawiåzywaç kontakt z prowadzåcym i
goßçmi, jak i programy nocne (od 1966 r.).

Osobny rozdzia¬ PR prezentowany na
wystawie to ludzie, reΩyserzy, prezenterzy,
pisarze, aktorzy, dyrygenci czy kompozy-
torzy. To takie nazwiska jak: Jan Parandow-
ski, Zenon Kosidowski, Jaros¬aw Iwaszkie-
wicz, Maria Dåbrowska, Grzegorz Fitelberg,
Aleksander Zelwerowicz, Zofia Rysiówna,
Bronis¬aw Pawlik, Hanka Bielicka, Irena
Kwiatkowska i ca¬a plejada aktorów i kom-
pozytorów m¬odego pokolenia. To dzi´ki
zespo¬owi wybitnych reΩyserów, pisarzy i
aktorów, takich mi´dzy innymi jak Jan Mu-
larczyk, Jerzy Janicki, moΩna us¬yszeç naj-
d¬uΩszy serial na ßwiecie "Matysiakowie” i
"W Jezioranach”.

W Przeglådzie Technicznym nie sposób
nie wspomnieç o audycjach popularno-te-
chnicznych i naukowych, jak i o takich dzi-
ennikarzach, jak Krzysztof Michalski, Tade-
usz Sznuk - notabene Honorowych "Z¬o-
tych InΩynierach PT".

Radio to dziennikarze radiowcy, ludzie
kultury, ale teΩ inΩynierowie, bez których
nawet najwi´ksze arcydzie¬o nie dotar¬oby
do milionów s¬uchaczy.

Ryszard Szlasa
Przeglåd Techniczny nr 1/2005 r.

Integracja polonijnych 
organizacji inΩynierskich

W PT 25/2004 rozpocz´lißmy druk materia¬ów z
IV Sympozjum "Polacy Razem”, które odby¬o si´
2004 pa≈dziernika ub.r. w Wilnie. Zaprezento-
walißmy wówczas relacj´ z tego inΩynierskiego
spotkania oraz wyståpienia Janusza Ptaka, za-
st´pcy sekretarza Krajowej Rady Federacji Polo-
nii Francuskiej, i prof. Romualda Brazisa, rekto-
ra Universitas Studiorum Polona Vilnensis w
Wilnie. Obecnie, publikujåc wyståpienia BoΩe-

nny Brooker, sekretarza generalnego Europej-
skiej Federacji Polonijnych Stowarzysze˜ Nau-
kowo-Techniczny, oraz Andrzeja Drzewieckie-
go, przedstawiciela Stowarzyszenia InΩynierów
Polskich w Kanadzie, wracamy do wile˜skiego
spotkania. Przypomnijmy, Ωe celem, organizo-
wanych z inicjatywy Federacji Stowarzysze˜
Naukowo-Technicznych NOT, mi´dzynarodo-
wych sympozjów "Polacy Razem” jest integracja



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – styczeń 2006 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 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 J. Leśniak 226-8944 
Środy Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu I. Kotecki 828-6367 
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 237-2663 
Czwartek Gimnastyka dla seniorów – REGINA R. Gil 228-6263 
Czwartek (1-szy lub 2-gi) Kongres Polonii Kanadyjskiej - Ottawa K. Stefański 842-7269 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 237-2663 
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 2006 

Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 
 3 stycz „Moja droga do wolności” – W. Gawalewicz Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 
 7 Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP PINK (Ottawa) J. Leśniak 226-8944 
 8 Msza Święta w intencji Polski i Polonii KPK (Ottawa) K. Stefanski 842-7269 
 8 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” Sztab Ottawa T. Bożek 

G. Kurzyńska 
828-3978 
565-0185 

 8 Parafialny koncert Kolęd pt. „Śpiewajmy Panu” Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 15 Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 19  „Odważyć się być wolnym”: film dokumentarny  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
 21  Bal Sportowca   KS Białe Orły I. Kotecki 828-6367
 22  Kolędy przy Świecach Chór J. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
 11 luty Zabawa Walentynkowa                      Szkoła Polska im. W. Podoskiego M. Boczkowska 723-4680 
14  Zarys historii zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”  SPK: Dr. A. Jabłoński J.A. Dobrowolski 733-5161 
16 „Śmierć jak kromka chleba” film o Stanie Wojennym  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
25 Tradycyjny „Śledzik Harcerski”  Komitet Rodz. ZHP M. Plucińska 727-3282 
 1 mar "The Wedding Spirits" (Duchy Nocy Weselnej): na 

podstawie dramatu S. Wyspiańskiego „Wesele” 
 PINK (Ottawa) E. Karpinska 567-1939 

 7  Koncert „Ich Troje”  K. Zakręta G. Daszczyńska 260-0665 
 23 „Wojna i kobieta” – film Fundacji Armii Krajowej  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
 2 kwiet XXIV Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży  Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
 7 maj  Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia  Szkoła Zachodnia T. Włódkowska  
 12   Recital fortepianowy w wykonaniu Adama Osińskiego  Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 

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 i 
Personelowi Ambasady RP w Ottawie najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku                           Kamil Stefański, Prezes 

http://www.kpk-ottawa.org/
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ßrodowisk inteligencji technicznej polskiego po-
chodzenia oraz wymiana doßwiadcze˜ z dzia-
¬alnoßci polonijnych stowarzysze˜ inΩyniers-
kich. Kwestie zwiåzane z realizacjå tej idei w
praktyce zajmujå duΩo miejsca w prezentowa-
nych dziß wyståpieniach.

W 2004 r. bylißmy ßwiadkami waΩnego dla
polonijnych ßrodowisk inΩynierskich wydarze-
nia, jakim by¬o powstanie Europejskiej Federa-
cji Polonijnych Stowarzysze˜ Naukowo-Techni-
cznych (EFPSNT).

Jednym z inicjatorów powo¬ania Federacji
by¬o Stowarzyszenie Techników Polskich w
Wielkiej Brytanii (STPwWB). Oprócz STPwWB
w pracach Komitetu Inicjujåcego uczestniczy¬y:
Stowarzyszenie InΩynierów i Techników Pol-
skich w Austrii (VPI), Stowarzyszenie InΩynie-
rów i Techników Polskich we Francji (SITPF)
oraz Zrzeszenie Federalne Polskich InΩynierów
i Techników w Niemczech (ZFPITN). Okazjå do
rozpowszechnienia tej inicjatywy wßród istnie-
jåcych polonijnych stowarzysze˜ inΩynierskich
z krajów Unii Europejskiej by¬y obchody 85lecia
Stowarzyszenia InΩynierów i Techników Pol-
skich we Francji w roku 2002.

Inauguracja dzia¬alnoßci Europejskiej Fede-
racji Polonijnych Stowarzysze˜ Naukowo-Tech-
nicznych odby¬a si´ na kilka dni przed wståpie-
niem Polski do Unii Europejskiej, 23 kwietnia
2004 r. w Londynie, w Polskim Oßrodku Spo¬e-
czno-Kulturalnym.

W uroczystoßci inauguracyjnej uczestniczyli
przedstawiciele Ωycia spo¬ecznego i politycz-
nego z Polski i Wielkiej Brytanii, m.in.: dr Stani-
s¬aw Komorowski – ambasador RP w Wielkiej
Brytanii; senator Grzegorz Lipowski – reprezen-
tujåcy senackå Komisj´ ds. Emigracji i Polaków
za Granicå, wiceprezes FSNT NOT; Ryszard Ka-
czorowski – by¬y prezydent RP na Obczy≈nie;
Helena Miziniak – prezydent Europejskiej Fede-
racji Wspólnot Polonijnych, reprezentujåca ró-
wnieΩ Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii;
Jacek Gierli˜ski – dyrektor Departamentu Inte-
gracji Europejskiej, reprezentujåcy ministra na-
uki i informatyzacji; Krystyna Milewska – radca
ambasady polskiej w Londynie ds. nauki i edu-
kacji; Wojciech Falkowski – rektor Polskiego Uni-
wersytetu na Obczy≈nie (PUNO) w Londynie
oraz Artur Rynkiewicz – wiceprezes Polskiego
Oßrodka Spo¬eczno-Kulturalnego (POSK).

W trakcie londy˜skiego spotkania podpisa-
no statut Federacji, wypracowany przez Komi-
tet Inicjujåcy i zatwierdzony przez walne zebra-
nia czterech organizacji za¬oΩycielskich.

Odby¬o si´ teΩ pierwsze Walne Zgromadze-
nie Delegatów EFPSNT. Podczas obrad okreßlo-
ne zosta¬y cele i zadania Federacji. Celem pod-
stawowym dzia¬ania organizacji jest wspieranie
integracji polonijnych ßrodowisk naukowo-te-

chnicznych i techniczno-gospodarczych w
Europie, uznajåc równoczeßnie ich niezaleΩ-
noßç i róΩnorodnoßç. Do jej g¬ównych zada˜
zaliczono m.i.
• reprezentowanie wspólnych interesów po-
lonijnych ßrodowisk naukowo-technicznych i
techniczno-gospodarczych wobec w¬adz pols-
kich, w¬adz Unii Europejskiej, a takΩe wobec
w¬adz wszelkich organizacji mi´dzynaro-
dowych i pozarzådowych,
• popieranie wspó¬pracy polonijnych ßrodo-
wisk naukowo-technicznych i techniczno-gos-
podarczych ze ßrodowiskami inΩynieryjno-te-
chnicznymi w Europie,
• propagowanie osiågni´ç polskiej i poloni-
jnej myßli naukowo-technicznej i gospodarczej.

Na pierwszym walnym zebraniu delegatów
wybrano w¬adze, siedzib´ oraz zatwierdzono
oficjalnå nazw´ Federacji (Europejska Federa-
cja Polonijnych Stowarzysze˜ Naukowo-Tech-
nicznych). Cz¬onkami zwyczajnymi EFPSNT
zosta¬y: Stowarzyszenie Polskich InΩynierów i
Techników w Austrii, Stowarzyszenie InΩynie-
rów i Techników Polskich we Francji, Zrzesze-
nie Federalne Polskich InΩynierów i Techników
w Niemczech oraz Stowarzyszenie Polskich
Techników w Wielkiej Brytanii.

W¬adze Federacji stanowi zarzåd, sprawo-
wany na zasadzie rotacyjnej przez zarzådy
cz¬onków zwyczajnych (kadencja jednoroczna)
oraz sekretariat generalny wybierany na trzylet-
niå kadencj´ spoßród wszystkich cz¬onków sto-
warzysze˜ b´dåcych cz¬onkami zwyczajnymi
EFPSNT.

Funkcj´ zarzådu Federacji pierwszej kaden-
cji pe¬ni Zarzåd Stowarzyszenia Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii. Natomiast w sk¬ad
Sekretariatu Generalnego weszli: Eur. Eng. Bo-
Ωenna Brooker (STPwWB) – sekretarz generalny,
DiplIng. Pawe¬ Raczew (VIP) – zast´pca sekre-
tarza oraz mgr inΩ. Zbigniew Wilimowski –
skarbnik (STPwWB). Na siedzib´ Federacji wy-
brano Wiede˜.

Poza oficjalnym programem obrad uczest-
nicy londy˜skiego spotkania wzi´li udzia¬ w
uroczystej Mszy Âw. w koßciele garnizonowym
w Londynie, pojechali na wycieczk´ statkiem
po Tamizie z Westminster do Greenwich, a na
zako˜czenie uczestniczyli w uroczystej kolacji,
jaka odby¬a si´ na zakotwiczonym na Tamizie
statku.

BoΩenna Brooker Eur. Eng.
sekretarz generalny 

Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzysze˜ Naukowo-

Technicznych
Przeglåd Techniczny  nr 2/2005 r.
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Wojtek Jaßkowski i Kuba Gogolewski zwyci´Ωyli
w organizowanym przez Microsoft najwi´kszym
mi´dzynarodowym konkursie technologicznym
dla m¬odzieΩy - Imagine Cup World Festival
2005. Stworzyli najlepszy algorytm sztucznej in-
teligencji, kierujåcy poczynaniami bohatera gry
strategicznej. W finale Polska reprezentowana
by¬a równieΩ przez zespó¬ z Politechniki Òódz-
kiej, który zajå¬ trzecie miejsce.

Wojtek Jaßkowski i Kuba Gogolewski, studen-
ci IV roku informatyki na Politechnice Pozna˜-
skiej, którzy startowali w kategorii "Tworzenie
Gier", przyznajå, Ωe programowanie systemów
czasu rzeczywistego, a do takich kategorii mo-
Ωna zaliczyç ßrodowisko tej gry, jest wyjåtkowo
trudnym zadaniem. O skomplikowaniu napisa-
nego przez nich algorytmu ßwiadczyç moΩe
chociaΩby jego d¬ugoßç - 5 tys. linii kodu.

Nagrod´ (8 tys. USD) odebrali podczas ofi-
cjalnego og¬oszenia wyników, które odby¬o si´
w ramach Imagine Cup World Festival w Joko-
hamie. Trzecie miejsce (3 tys. USD), ust´pujåc
druΩynie kanadyjskiej, zaj´li Rafa¬ Gliszczy˜ski i
Przemys¬aw Makosiej, studenci V roku informa-
tyki na Politechniki Òódzkiej. W Imagine Cup
2005 uczestniczy¬o 535 studentów uczelni tech-
nicznych z Polski.

- Wspaniale patrzeç na m¬odych ludzi, z fas-
cynacjå i zaangaΩowaniem tworzåcych swoje
projekty i rozwiåzania. "Imagine Cup" to dla
nich moΩliwoßç stawienia czo¬a ogromnemu
wyzwaniu, a jednoczeßnie wzi´cia udzia¬u w
przedsi´wzi´ciu, które jest szanså na satysfak-
cjonujåcå rywalizacj´ i dobrå zabaw´. W¬aßnie
ci m¬odzi ludzie w przysz¬oßci zapewniå inno-
wacyjnoßç i rozwój nowym technologiom -  Bill
Gates.

Kategoria "Tworzenie Gier" wymaga¬a od
uczestników nie tylko umiej´tnoßci algorytmi-
cznych i programistycznych, ale takΩe wiedzy
na temat sztucznej inteligencji i gier strategicz-
nych. Zawodnicy mieli za zadanie zaprojekto-
wanie algorytmu sztucznej inteligencji, kierujå-
cego poczynaniami bohaterów gry. PodróΩujåc
po organizmie profesora Hoshimi i sterujåc na-
norobotami i bia¬ymi krwinkami, mieli za zada-
nie uratowaç go przed z¬oßliwymi wirusami.

W g¬ównej kategorii konkursu, "Projektowa-
nie Oprogramowania", zwyci´Ωy¬ zespó¬ z Rosji.
Natomiast w kategorii "Krótki Film" wßród 6. fi-
nalistów znale≈li si´ Julia Górniewicz i Jacek Bar-
cikowski z Uniwersytetu Warmii i Mazur w Ol-
sztynie. Zadaniem by¬o stworzenie animacji,
która zaprezentuje problem barier mi´dzy lu-
d≈mi. Do konkursu przygotowali 1,5-minutowå
animacj´ Pude¬ka (Boxes), stworzonå w tech-
nice 2D. W Jokohamie zmierzyli si´ z druΩyna-
mi z Indii, Kanady, Meksyku, Turcji i USA.

Konkurs Imagine Cup powsta¬ z myßlå o m¬o-

dych twórcach technologii informatycznych.
Tegoroczna, trzecia juΩ edycja konkursu odby¬a
si´ pod has¬em "Tworzenie ßwiata, w którym
technologie znoszå wszelkie bariery mi´dzy
lud≈mi".

Imagine Cup stale si´ rozwija. W pierwszej
edycji, w jedynej kategorii (Software Design)
rywalizowa¬o 1 tys. studentów z 25 krajów, a w
tegorocznym Imagine Cup juΩ ponad 16 tys.
studentów, reprezentujåcych 92 kraje i rywali-
zujåcych w 9 kategoriach konkursowych. Kon-
kurs sk¬ada¬ si´ z 4 rund. W pierwszej, przezna-
czonej do rejestracji uczestników, wzi´¬o udzia¬
ok. 2 tys. druΩyn z ca¬ego ßwiata. Druga mia¬a
charakter eliminacji krajowych i wy¬oni¬a po 8
zwyci´skich druΩyn z kaΩdego kraju. W trzeciej
wzi´¬o udzia¬ 120 zespo¬ów, z których 6 zakwali-
fikowa¬o si´ do fina¬u ßwiatowego.

W zako˜czonym 1 sierpnia jokohamskim
finale wzi´¬o udzia¬ 80 druΩyn (212 studentów z
44 krajów). Nast´pny Imagine Cup World Festi-
val odb´dzie si´ w 2006 r. w Delhi i przebiegnie
pod has¬em "Wyobra≈my sobie ßwiat, w którym
technologia pozwala nam wießç zdrowsze Ωy-
cie".

- Cieszy nas bardzo sukces Polaków, tym
bardziej Ωe tegoroczna rywalizacja przebiega¬a
na bardzo wysokim poziomie. Polscy studenci
majå szerokå wiedz´ w zakresie nowoczesnych
technologii i ogromny potencja¬ twórczy. Jesteß-
my przekonani, Ωe b´då umieli skorzystaç z
tych atutów równieΩ pó≈niej, w Ωyciu zawodo-
wym - powiedzia¬ Karol Wituszy˜ski z polskiego
oddzia¬u Microsoft.

Warto dodaç, Ωe miesiåc wczeßniej Adrian
Kaczmarczyk ze Szczytna, 19-letni student I ro-
ku informatyki, wygra¬ europejski konkurs
Gatekeeper Test, równieΩ organizowany przez
firm´ Microsoft. Konkurs ma formu¬´ quizu on-
line z pytaniami z zakresu bezpiecze˜stwa kom-
puterów i systemów informatycznych. Idea
przedsi´wzi´cia powsta¬a w Holandii, gdzie gra
jest organizowana z sukcesem juΩ od 2 lat. W
pa≈dzierniku zesz¬ego roku podobny test, pod
nazwå StraΩnik Systemu, odby¬ si´ równieΩ w
Polsce. DuΩe zainteresowanie inicjatywå spra-
wi¬o, iΩ firma zdecydowa¬a si´ rozwinåç formu¬´
konkursu i zaprosiç do udzia¬u w nim informa-
tyków z 19 krajów Europy, w tym z Polski.

Sk¬adajåcy si´ z 20 pyta˜ Gatekeeper Test
nawiåzywa¬ do bieΩåcej problematyki bezpie-
cze˜stwa. KaΩdego dnia konkursu, o godzinie
10 rano, na stronie gry
www.gatekeepertest.com, pojawia¬y si´ dwa
nowe zadania, na które trzeba by¬o udzieliç
odpowiedzi w ciågu kilkudziesi´ciu sekund od
momentu ich wyßwietlenia. 

boj
Przeglåd Techniczny nr 19/2005 r.

Puchar za wyobra≈ni´



8

Tylko nieznacznie róΩni¬a si´ podobna propo-
zycja, którå niezaleΩnie opracowa¬  doßwiad-
czony inΩynier Teodor Urba˜ski (1792-1850).

Wydelegowany do Anglii dla zapoznania si´
z problematykå kolejnictwa, Wysocki odwiedzi¬
po drodze m.in. ParyΩ, gdzie zwróci¬ uwag´ na
innå nowoßç technicznå – drogowe nawierzch-
nie asfaltowe – których sta¬ si´, po powrocie do
kraju, goråcym propagatorem. W 1838 r. prze-
prowadza¬ w Warszawie próby smo¬wania chod-
ników i jezdni na ulicy Elektoralnej, stosujåc ró-
Ωne pod¬oΩa, a takΩe pokrywania asfaltem da-
chów i tarasów (a w sali gie¬dy warszawskiej u¬o-
Ωy¬ asfaltowå mozaik´ w¬snego pomys¬u). W
tym samym roku za¬oΩy¬ nad Kana¬em Augusto-
wskim wytwórni´ asfaltu, a w lutym 1839 r. opa-
tentowa¬ sposób nasycania asfaltem rozmaitych
materia¬ów budowlanych w celu zapewnienia
im nieprzesiåkliwoßci. Napisa¬ prac´ „O smo¬o-
wcu i praktycznych sposobach uΩycia tego ma-
teria¬u”, wydanå w 1840 r. przez Bank Polski,
takΩe w wersji francuskiej.

KOLEJOWE PRACE
W sierpniu 1838 r. rozpoczå¬ Wysocki trasowa-
nie linii kolejowej zgodnie z zaproponowanå
przez siebie traså. Przy udziale rzutkiego finan-
sisty Piotra Steinkellera (1799-1854) organizo-
wano towarzystwo akcyjne majåce na celu sfi-
nansowanie jej budowy i wyståpiono do w¬adz
o wydanie koncesji na to przedsi´wzi´cie. Towa-
rzystwo zosta¬o powo¬ne postanowieniem ce-
sarskim 19 I 1839 r., tras´ podzielono na cztery
odcinki i przyståpiono do robót niwelacyjnych
pod nadzorem „in˝ynierów dyrygujåcych”: Fran-
ciszka Leszczy˜skiego, Franciszka de Polliniego,
Jakuba Szeffera i Konstantego Kamie˜skiego.

Wysocki zosta¬ w kwietniu tego roku wydele-
gowany do Londynu, gdzie konsultowa¬ projekt
kolei w biurze G. Stephensona, zapozna¬ si´ z
angielskimi liniami kolejowymi, a w drodze po-
wrotnej takΩe belgijskimi, austriackimi i saski-
mi. Do kraju wróci¬ jesieniå. Mianowany 3 I
1840 r. naczelnym inΩynierem budowy, w kwiet-
niu rozpoczå¬ jå, ale w 1841 r. – po wykonaniu
3/4 robót – musia¬ przerwaç z braku funduszy.
Doprowadzi¬o to do rozwiåzania Towarzystwa
31 V 1842 r., a 4 VII 1843 r. rzåd, wype¬niajåc
gwarancje udzielone akcjonariuszom, zdecydo-
wa¬ si´ na doko˜czenie budowy na w¬asny ra-
chunek. W 1844 r. powo¬no zarzåd budowy, w
którym Wysocki objå¬ stanowisko naczelnika
wydzia¬u technicznego. W tym okresie opubli-
kowa¬ w „Bibliotece Warszawskiej” artyku¬ „O
nowym systemie drewnianych bruków” (1846
r.).

W 1848 r. zako˜czono budow´ kolei warsza-

Mija 200 lat od narodzin Stanis¬wa Wysockiego,
twórcy drogi Ωelaznej warszawsko-wiede˜skiej,
pierwszej, którå Polacy zbudowali w¬asnymi si-
¬mi i we w¬snym interesie.

W trudnej a prze¬omowej pod wzgl´dem
technicznym epoce, w jakiej przysz¬o mu Ωyç,
naleΩa¬ do tych nielicznych, którzy – na przekór
przeciwie˜stwom zbiorowego polskiego losu –
starali si´ nadåΩç za g¬ównym nurtem ßwiato-
wego post´pu technicznego.

To ich dokonania pozwoli¬ odrodziç si´ w
pe¬ni Polsce, takΩe w dziedzinie twórczej myßli
technicznej, w Dwudziestoleciu Mi´dzywojen-
nym. NaleΩy zatem Wysocki do wyjàtkowo za-
s¬uΩonych „organiczników” okresu zaborów i
zas¬uguje na wdzi´cznå pami´ç potomnych.
IN¸YNIER w BANKU
W 1830 r. rozpoczå¬ prac´ jako inΩynier w Ban-
ku Polskim, kierujåc budowå sk¬dów i magazy-
nów. Podczas Powstania Listopadowego s¬uΩy¬
w Gwardii Narodowej w randze porucznika. Po
upadku powstania powróci¬ do pracy w Banku.
W ramach jej obowiåzków zapoznawa¬ si´ w
Gda˜sku z urzådzeniami magazynów zboΩo-
wych. Zaprojektowa¬ magazyn we W¬oc¬wku i
nadzorowa¬ jego budow´, zako˜czonå w 1834 r.
W 1835 r. zosta¬ naczelnym inΩynierem Banku
Polskiego.

Po otwarciu 15 IX 1830 r. linii Manchester-
Liverpool nasta¬ okres szalonej rozbudowy sieci
kolejowej, która niebawem mia¬ ca¬owicie zmie-
niç geografi´ gospodarczå krajów rozwini´tych
i przynios¬ istotnå demokratyzacj´, jako pier-
wszy szeroko spo¬ecznie dost´pny ßrodek komu-
nikacji pasaΩerskiej na znaczne odleg¬oßci, co
mia¬ okreßlone konsekwencje obyczajowe.

Nic wi´c dziwnego, Ωe hrabia Henryk Òubie˜-
ski (1793-1883), inicjator planu rozbudowy kra-
jowego przemys¬ rzådowego w Królestwie Kon-
gresowym, a w tym czasie wiceprezes Banku
Polskiego, przedstawi¬1 I 1835 r. zarzådowi tej
kluczowej dla polskiej gospodarki instytucji me-
moria¬ zatytu¬owany „Pierwszy ogólny projekt
pobudowania Drogi Ωelaznej mi´dzy Warszawå
a granicå po¬udniowå Królestwa”.

Celem tej inwestycji mia¬o byç zapewnienie
dostaw w´gla i soli. Spraw´ zlecono do rozpa-
trzenia Wysockiemu, który w lutym 1835 r. opra-
cowa¬ raport „Uwagi nad sposobem roz¬oΩenia
robót przygotowawczych do projektu drogi szy-
nowej od Niwki do Warszawy”. Mia¬ on chara-
kter wst´pnego projektu technicznego i zawie-
ra¬ propozycj´ przebiegu trasy, w celu unikni´-
cia budowy duΩych mostów i zminimalizowa-
nia robót ziemnych wododzia¬m Pilicy i Warty
przez Skierniewice, Piotrków i Cz´stochow´.

Budowniczy drogi Ωelaznej
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wsko-wiede˜skiej, której ¬åczna d¬ugoßç (wraz z
odnogå ze Skierniewic do Òowicza) wynios¬a
328 km. Planowanà tras´ nieco zmieniono przy
granicy galicyjskiej, doprowadzajåc jå do stacji
Granica przy wsi Maçki (obecnie Maczki), gdzie
¬åczy¬a si´ z kolejå Kraków-Mys¬owice, a
poprzez niå z Wiedniem.

Wysocki pozosta¬ na swoim stanowisku,
kierujàc m.in. juΩ od 1850 r. przebudowå
mostów, w których drewniane przyczó¬ki i filary
wymieniano na kamienne. Po przej´ciu tej kolei

przez prywatnå spó¬k´ niemieckå w 1857 r.
zosta¬ g¬ównym inspektorem dróg Ωelaznych w
Królestwie Polskim i czuwa¬ nad ich stanem
technicznym. Publikowa¬ w prasie warszawskiej
artyku¬y o kolejach warszawsko-wiede˜skiej i
warszawsko-bydgoskiej (1859-60).

Stanis¬aw Wysocki do ko˜ca Ωycia by¬ dorad-
cå technicznym w zarzådzie kolei warszawsko-
terespolskiej. Zma¬ w Warszawie 21 V 1868 r.
Pochowano go na Cmentarzu Powåzkowskim.

Boles¬aw Or¬owski
Przeglåd Techniczny nr 07/2005 r.

Nawet plecak może produkować prąd
Za oceanem skonstruowano plecak, który podczas wędrówki produkuje energię elektryczną. -
Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak wydajny - przyznają zaskoczeni autorzy niezwykłego

wynalazku
Nawet plecak moΩe produkowaç pråd

W USA  skonstruowano plecak, który podczas
w´drówki produkuje energi´ elektrycznå. - Nie
spodziewalißmy si´, Ωe b´dzie tak wydajny -
przyznajå zaskoczeni autorzy niezwyk¬ego
wynalazku

Kluczowym elementem plecaka jest zao-
patrzony w spr´Ωyny stelaΩ, który zamienia
energi´ mechanicznå pionowego ruchu niesio-
nego bagaΩu na elektrycznå - t¬umaczy Lawren-
ce Rome z Laboratorium Biologii Morskiej w
Woods Hole (USA), szef jednego z dwóch zespo-
¬ów, które pracowa¬y nad nietypowym plecakiem.

Rome na produkcji prådu zna si´ s¬abo, za
to ma doskona¬å wiedz´ o tym, jak pracujå mi´-
ßnie. Dlatego plecak, który powsta¬ z jego wal-
nym udzia¬em, doskonale poprawia sposób cho-
dzenia i redukuje zm´czenie. - Produkowana
przy okazji elektrycznoßç moΩe uwolniç od ci´-
Ωaru zapasowych baterii pracujåcych w terenie
naukowców, odkrywców i ratowników. Tym sa-
mym zwi´kszy ich moΩliwoßci podczas w´dró-
wek po bezdroΩach - mówi. 

Eksperci od bioinΩynierii od dawna ekspe-
rymentowali z systemami pozyskiwania energii
elektrycznej dzi´ki pracy ludzkiego cia¬a pod-
czas marszu. Prawie ca¬y wysi¬ek, jaki wykonuje
piechur, dotyczy jego samego: energia pocho-
dzåca z metabolizmu praktycznie nie opuszcza
cia¬a po zamianie w energi´ mechanicznå, pra-
ca jednej nogi jest po chwili niemal w ca¬oßci
niwelowana przez drugå nog´. I tak krok za kro-
kiem. 

¸eby skonstruowaç dynamo dla piechura,
rozwaΩano juΩ doczepianie na pó¬ zrobotyzo-
wanego zewn´trznego szkieletu lub nawet chi-
rurgiczne wszczepianie róΩnorakich urzådze˜
zako˜czonych gniazdkiem... Spoßród mniej kontro-
wersyjnych projektów wyróΩniajå si´ próby po-
zyskiwania prådu za pomocå aparatury ukrytej
w obcasach. Jednak niewielkie rozmiary takiego

buta z ¬adowarkå uniemoΩliwiajå osiågni´cie
spektakularnych wyników, zw¬aszcza Ωe kotur-
ny nie majå zastosowania na d¬ugich dystan-
sach. Dlatego Rome i jego koledzy zwrócili si´ w
innå stron´.

JJaakk  ww  zzeeggaarrkkuu
Pomys¬, który postanowili wykorzystaç, jest z
powodzeniem stosowany od dawna w zegar-
kach kwarcowych ¬adujåcych si´ w wyniku naj-
drobniejszych ruchów r´ki. Tam male˜ka pråd-
nica nap´dzana jest przez ukryte wahade¬ko. -
¸eby jednak na¬adowaç coß wi´cej niΩ zegarek -
np. telefon satelitarny, zestaw GPS, laptopa, od-
twarzacz MP3 i moΩe jeszcze troch´ specjalisty-
cznego sprz´tu badawczego - potrzebne jest
wi´ksze wahad¬o. Ale nawet niestrudzony w´-
drowiec nie b´dzie nosi¬ na nadgarstku 30 kg -
zauwaΩa Rome.

Znaczna masa poruszajåca si´ pionowo to
niedostrzegane dotåd ≈ród¬o energii mechan-
icznej i szansa na generowanie elektrycznoßci -
zauwaΩyli naukowcy. Idåcy cz¬owiek zachowuje
si´ jak odwrócone wahad¬o. Przy kaΩdym kroku
biodra unoszå si´ kilka centymetrów, by znowu
opaßç podczas przenoszenia ci´Ωaru na drugå
nog´. To samo dzieje si´ z niesionym na pleca-
ch ¬adunkiem. 

Naukowcy zainteresowali si´ przypadkami,
gdy plecak jest solidnie za¬adowany, a tak w¬a-
ßnie jest, gdy wyruszamy na d¬ugå wypraw´.
KaΩdy krok z 36-kilogramowym obciåΩeniem,
które unosi si´ na 5 cm, to 18 J energii, którå
moΩna wykorzystaç. I to w¬aßnie postanowili
zrobiç badacze. Podwiesili plecak na stelaΩu za
pomocå szyn i spr´Ωyn, dzi´ki czemu w czasie
marszu moΩe on oscylowaç i nap´dzaç zamo-
cowanå nieruchomo prådnic´. Urzådzenie pod-
dano serii testów, Ωeby ustaliç, ile prådu moΩe
wyprodukowaç i jak bardzo m´czy niosåcych je
ludzi. 

Wyniki przeros¬y oczekiwania naukowców.
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Uzyskiwana moc ros¬a wraz z tempem marszu i
maså plecaka. Ponadto mniejsze, 20-kilogramo-
we obciåΩenie sprawdza¬o si´ lepiej na pochy-
¬ym terenie. Uda¬o si´ wyprodukowaç pråd o
mocy ponad 7 W (300 razy wi´cej od dotych-
czasowych osiågów zasilaczy umieszczonych w
obcasie). Wystarczy to do zasilania wszystkich
potrzebnych urzådze˜, a nawet do ¬adowania
ich akumulatorów.

Okaza¬o si´ jednoczeßnie, Ωe wydatek ener-
getyczny piechura mierzony zuΩyciem przez
niego tlenu jest tylko nieznacznie wyΩszy w po-
równaniu z d≈wiganiem tego samego plecaka z
nieruchomym ¬adunkiem. RozwaΩaniom, dla-
czego plecak produkuje pråd niemal za darmo,
poßwi´cono wnikliwe studia zako˜czone doda-
tkowym artyku¬em w "Science". Naukowcy
przyznajå, Ωe nadal nie wiedzå dok¬adnie, na
czym polega fenomen ich wynalazku, bo prze-
cieΩ perpetuum mobile nie istnieje i energia nie
pojawia si´ znikåd. 

ZZaammiiaasstt  ttrreenniinngguu  uu  KKiikkuujjuusseekk
Wyglåda na to, Ωe wahania ¬adunku - o u¬amek
sekundy opó≈nione w stosunku do ruchu bio-
der - tak zmodyfikowa¬y sposób chodzenia, Ωe
umoΩliwi¬y znacznå oszcz´dnoßç energii zuΩy-
wanej na sam marsz z obciåΩeniem. Zaskoczeni
biolodzy przyznajå, Ωe dok¬adne zrozumienie
tego zjawiska wymaga dalszych wnikliwych tes-
tów. Zawiåzano teΩ spó¬k´ Lightning Packs, któ-
ra uzyska¬a odpowiednie patenty, b´dzie nadal
testowaç zdumiewajåcy prototyp i rozwijaç pro-
jekt. DåΩå do tego, by plecak waΩy¬ tylko kilo-
gram i ch¬odzi¬ piechura specjalnym systemem
wentylacyjnym, który zaståpi¬by spr´Ωyny w
stelaΩu. 

Efekt przywodzi na myßl Afrykanki, które
przenoszå ci´Ωary na g¬owie, umiej´tnie balan-
sujåc cia¬em, tak Ωe niemal si´ przy tym nie m´-
czå. Z punktu widzenia ich metabolizmu ci´Ωar
na g¬owie nie istnieje, co fascynuje badaczy ze
wzgl´du na brak strat przy naprzemiennej za-
mianie energii kinetycznej w potencjalnå.Teraz
- zamiast wieloletniego treningu u Kikujusek -
plecak z podwieszonym na spr´Ωynach ¬adun-
kiem pomoΩe zoptymalizowaç energetycznie
d¬ugie piesze wyprawy, dostarczajåc jednocze-
ßnie zasilanie d≈wiganej elektronice. - W miej-
sce zapasowych baterii trzeba b´dzie zabraç
troszk´ wi´cej jedzenia. Ale tylko odrobink´ -
uspokaja Rome.

Òukasz Partyka 
Gazeta Wyborcza 08-09-2005,

WIEÍCI z KARAJU
Nowy prezydent. W dniu 23 grudnia 2005 r. no-
woobrany prezydent, Lech Kaczy˜ski, objå¬ ofi-
cjalnie urzåd prezydenta RP.
� Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´

w grudniu ub. r., Prawo i Sprawiedliwoßç mog¬o-
by liczyç na samodzielne rzådy. Na parti´ braci
Kaczy˜skich chce g¬osowaç 39% ankietowa-
nych, co oznacza ponad po¬ow´ miejsc w sej-
mie. Na PO chce oddaç g¬os 28%. Nast´pne jest
SLD z  6% poparcia, reszta partii nie wesz¬aby
do sejmu.
� Polscy informatycy najlepsi. Polska od kilku
dni prowadzi w mi´dzynarodowym rankingu
informatyków Top Coder, tworzonym przez
ameryka˜skie firmy informatyczne. Wßród
uczelni, od lutego 2005 r., pierwszå pozycj´ zaj-
muje nieprzerwanie Uniwersytet Warszawski –
poinformowa¬ prof. Jan Madey z Instytutu Infor-
matyki UW. - Mam nadziej´, Ωe teraz staniemy
si´ na d¬uΩej liderami rankingu. - Dziesiåtka
najlepszych Polaków jest w tym momencie tak
dobra, Ωe uda¬o nam si´ wyprzedziç Stany Zje-
dnoczone, mimo iΩ oni majå ok. tysiåca zareje-
strowanych zawodników, Polska zaß tylko dwu-
stu – podkreßli¬ polski naukowiec. Top Coder to
konkurs informatyczno-programistyczny, roz-
grywany od kilku lat w Internecie.
� Z okazji 24 rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego zapytano  Polakøw o ocen´ wyda-
rze˜ z 13 grudnia 1981 r. tych, którzy wówczas
wchodzili w doros¬oßç. Okaza¬o si´, Ωe najwi´-
cej badanych (49%) uznaje wprowadzenie sta-
nu wojennego za s¬uszne. 18% okreßli¬o posu-
ni´cie genera¬a Wojciecha Jaruzelskiego jako
"zdecydowanie s¬uszne". Myßlåcych inaczej by-
¬o mniej. Za raczej nies¬uszne uzna¬o wprowa-
dzenie stanu wojennego 18 % pytanych, za zde-
cydowanie nies¬uszne 17% (w sumie 35%).
� Polacy o demokracji. Na pytanie CBOS’u,
ktøra opinia jest najbardziej zgodna z pana(i)
poglådami 60% odpowiedzia¬o, Ωe to przede
wszystkim wolnoßç cz¬owieka, 31% to ba¬agan i
chaos, a 9% nie wiedzia¬o co to demokracja.
Natomiast 45% uzna¬o, Ωe jest to najlepszy sys-
tem rzådzenia, 40% uwaΩa, Ωe silny cz¬owiek u
w¬adzy moΩe okazaç si´ lepszy niΩ rzådy demo-
kratyczne, a 15% nie mia¬o opinii na ten temat.

CEBOS przeprowadzi¬ powyΩsze badania w
dniach 11-14 listopada 2005 r.
� Stopa bezrobocia w listopadzie 2005 roku
nie zmieni¬a si´ i wynosi 17,3%. wobec 17,3% w
pa≈dzierniku 2005 – poda¬ G¬ówny Urzåd
Statystyczny.
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