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140 lat z "Przeglådem Technicznym"
Kolejna coroczna zmiana zapisu daty sk¬ania nas, ludzi
Ωyjåcych w p´dzåcym jak rakieta i pe¬nym techniki
ßwiecie, do chwili refleksji. Robimy remanenty dotyczåce zarøwno materialnych elementøw naszego Ωycia,
jak i kondycji naszego ducha.
Wspania¬y rozwøj ßrodkøw komunikowania si´
mi´dzy lud≈mi nauczy¬ Ziemian dogadywania si´ w
kluczowych dla ludzkoßci sprawach. Po kl´skach wywo¬anych czy to przez przyrod´, czy teΩ spowodowanych przez nas samych zbyt ma¬o mamy czasu na zastanowienie si´ nad ich przyczynami. Zasypywani jesteßmy bowiem lawinå røΩnorodnych gatunkowo informacji, z ktørych coraz trudniej wybieraç istotne dla
nas. W rozwaΩaniach o spo¬ecze˜stwie informacyjnym
wiele czasu poßwi´ca si´ doskonaleniu ßrodkøw i metod i jego dalszego rozwoju oraz ekonomicznym rezultatom, bardzo ma¬o natomiast skutkom spo¬ecznym i
kulturowym tego post´pu. MoΩe to doprowadziç do
ogromnego rozziewu mi´dzy moΩliwoßciami technicznymi a spo¬ecznå ßwiadomoßciå.
Na te zagadnienia "Przeglåd Techniczny" zwraca
uwag´ nie po raz pierwszy. Podejmujåc w roku swego
jubileuszu temat e-spo¬ecze˜stwa, chcemy wi´kszy nacisk po¬oΩyç na spo¬ecze˜stwo. Jako czasopismo od
140 lat towarzyszåce rozwojowi techniki i opisujåce
nowoczesne rozwiåzania nigdy nie pomijalißmy aspektøw ludzkich post´pu technicznego. Dla kolejnych zespo¬øw redakcyjnych naszego czasopisma technika by¬a waΩna wtedy, gdy przyczynia¬a si´ do podnoszenia
poziomu Ωycia ludzi.
Twørcy "Przeglådu Technicznego", polscy inΩynierowie wychowani i wykszta¬ceni w XIX w., kiedy to
zaczyna¬a si´ fascynacja wynalazkami technicznymi zupe¬nie zmieniajåcymi sposøb Ωycia ludzi - juΩ wøwczas møwili o s¬uΩebnej roli techniki. Wpisujåc si´ w
nurt pozytywistyczny "Przeglåd Techniczny" szykowa¬
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staw przysz¬ego pa˜stwa polskiego. Takie by¬o przes¬anie pierwszego redaktora naczelnego "Przeglådu
Technicznego", inΩyniera Paw¬a Kaczy˜skiego. Jego
nast´pca, inΩ. Stefan Kossuth, rozwija¬ t´ ide´, podejmujåc w swoich publikacjach tematyk´ kszta¬cenia
inΩynierøw i zawodøw technicznych, s¬ownictwa. Publikowa¬ teΩ artyku¬y poßwi´cone zagadnieniom spo¬eczno-obyczajowym oraz rozwaΩaniom nad ustrojem
Polski po odzyskaniu niepodleg¬oßci.
"Przeglåd Techniczny" w zamyßle swoich za¬oΩycieli mia¬ byç nie tylko czasopismem specjalistycznym
dla ludzi techniki, ale teΩ gazetå, na ¬amach ktørej b´då
podejmowane tematy wp¬ywu techniki na ekonomi´,
rozwøj spo¬eczny, kultur´ czy przyrod´. Temu przes¬aniu, realizujåc je w røΩny sposøb i røΩnie rozk¬adajåc
akcenty tematyczne, byli wierni przez 140 lat wszyscy
redaktorzy naczelni i zespo¬y redakcyjne "PT".
Wkraczajåc w rok jubileuszu "Przeglådu Technicznego", chcielibyßmy zwrøciç uwag´ na to, Ωe technika
to wspania¬e narz´dzie, ktøre tworzå ludzie po to, by
ulepszaç i wzbogacaç nasze Ωycie.
Kolegium redakcyjne "PT" uwaΩa, Ωe 140 lat istnienia polskiego czasopisma adresowanego do ßrodowisk technicznych to ßwi´to ca¬ego tego ßrodowiska,
niezaleΩnie od specjalizacji inΩynierskiej. Po kl´sce powstania styczniowego inΩynierowie podejmujåcy dzie¬o stworzenia i wydawania gazety inΩynierskiej uwaΩali to za istotny przejaw dzia¬a˜ patriotycznych. Chodzi¬o o to, by spo¬ecze˜stwo polskie by¬o ßwiadome, mådre i wykszta¬cone, by umia¬o korzystaç z pot´pu. We
wspø¬czesnym ßwiecie, w dobie globalizacji nauki i techniki ta edukacyjna misja odgrywa nadal pierwszoplanowå rol´ w redagowaniu inΩynierskiego czasopisma.
Znajduje si´ w nim røwnieΩ miejsce na prezentacj´
wk¬adu polskich technikøw w globalny rozwøj.
Ewa Ma˜kiewicz-Cudny
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Na starcie (1866-67)
U poczåtkøw tytu¬øw prasowych cz´sto leΩå waΩne
wydarzenia polityczne, spo¬eczne czy kulturalne. W
wypadku Przeglådu Technicznego tak nie by¬o. Raczej
odwrotnie: czas by¬ smutny i szary.
W¬aßnie dogasa¬y represje po Powstaniu Styczniowym, cz´ßç elit narodowych wyemigrowa¬a, przemys¬
krajowy zaledwie kie¬kowa¬, cenzura szala¬a. Gazety
codzienne w Warszawie zaczyna¬y si´ od "ukazøw"
Najjaßniejszego Pana (Cesarza Rossji, Krøla Polski,
Finlandii etc., etc,.). Bra¬ si´ on do regulowania wszystkiego, a zw¬aszcza Ωycia w¬oßcian i ksi´Ωy katolickich, ktørych zapragnå¬ przyjåç "na etat" konfiskujåc
uprzednio majåtki koßcielne. 17 kwietnia zarzådzono
mod¬y dzi´kczynne po nieudanym zamachu na Aleksandra II. Cara uratowa¬ ch¬op, Jøzef Komisarow, nagrodzony natychmiast szlachectwem. W kilka dni pø≈niej
monarcha uroczyßcie informowa¬ poddanych o urodzinach "synowca" - nast´pcy tronu. O tym, co si´ dzia¬o
w rosyjskim imperium poza petersburskim dworem cisza.
W Warszawie hrabia Berg, Namiestnik Krølestwa,
wyda¬ zakaz dalszego wypoΩyczania sum miejskich na
prostå lokacyj´ hipotecznå na domy (widaç nadmiernie
rozmnoΩyli si´ utracjusze!), u¬atwiajåc jednoczeßnie
poΩyczki na budow´ i "melioracje" miejskie. W takim
to czasie Pawe¬ Kaczy˜ski ruszy¬ z Przeglådem Technicznym, korzystajåc ze swoich wczeßniejszych kontaktøw z drukarniå Gazety Polskiej i doßwiadcze˜ ze
wspø¬tworzenia tytu¬øw prasy branΩowej, g¬øwnie rolniczej. Kaczy˜ski mia¬ juΩ wtedy 67 lat i olbrzymi dorobek Ωyciowy i fachowy. By¬ to cz¬owiek wszechstronny: profesor konstrukcji maszyn (absolwent paryskiej Szko¬y Mostøw i Drøg), filozof, matematyk,
ktøry pozna¬ organizacj´ studiøw i dorobek technologiczny najwaΩniejszych szkø¬ technicznych Europy Zachodniej. W kraju projektowa¬ papiernie, m¬yny, gorzelnie, wiatraki i fabryki w¬økiennicze, a nawet maszyny rolnicze. Mia¬ na koncie czynny udzia¬ (jako
podporucznik) w Powstaniu Listopadowym, co nie u¬atwia¬o mu kariery. W latach 60. wyk¬ada¬ w Szkole
Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Gdyby nie istnia¬ naprawd´, møg¬by uchodziç za bohatera
ktørejß z powießci Prusa.
Od pierwszego numeru w styczniu 1866 r. (PT by¬
wtedy ok. 60- stronicowym miesi´cznikiem) Kaczy˜ski szczegølnie podkreßla¬, Ωe pismo jest poßwi´cone
przemys¬owi krajowemu (co dziß moΩemy rozumieç
jako lokalnå aktywnoßç gospodarczå z udzia¬em g¬øwnie kapita¬u polskiego), ktørego poziom ocenia¬ niezwykle krytycznie. Møwiåc dzisiejszym j´zykiem, Kaczy˜ski interesowa¬ si´ g¬øwnie ma¬ymi i ßrednimi firmami. W PT nie ma wøwczas Ωadnej wzmianki o duΩych inwestycjach, ktøre wtedy powstawa¬y (np. w lutym 1866 r. Robert Eichler uruchomi¬ w Warszawie

przy Nowogrodzkiej kolejnå walcowni´ Ωeliwa sztabowego i uroczyßcie poßwi´cono nowy dworzec kolei
warszawsko-terespolskiej). JuΩ we wst´pie redaktor
stwierdzi¬, Ωe: produkujemy ma¬o i drogo, a potrzebujemy wiele. Sprowadzamy zza granicy mas´ wyrobøw,
a nawet p¬odøw surowych (...) JeΩeli pragniemy d≈wignåç przemys¬, powinnißmy si´ wyrzec uprzedzenia, Ωe
tylko to dobre, co zagraniczne. (...) Pot´piamy sprowadzanie zza granicy takich machin, ktøre u nas røwnieΩ
dobrze så wyrabiane. O zagranicznych inwestorach: Ci
panowie sprowadzajå z sobå ca¬e szeregi nie zawsze
pierwszorz´dnych zagranicznych talentøw, ktøre naszych krajowcøw rugujå z miejsc. Rad´ widzia¬ w
kszta¬ceniu zw¬aszcza trzech grup: kierownikøw przedsi´biorstw, m¬odzieΩy, rzemießlnikøw. Program pisma
by¬ od samego poczåtku zgodny z tymi uwagami. Na
czo¬o wybija si´ wnikliwy cykl autorstwa samego redaktora naczelnego: "Krytyczna ocena przyrzådøw
technicznych w przemyßle krajowym uΩywanych lub
do jego rozwoju poΩådanych", wsparta zaraz analizå:
"Dlaczego w Niemczech zuΩywa si´ jednostkowo
mniej gazu do oßwietlania ulic". Røwnolegle redaktor
zajå¬ si´ (wynajdujåc odpowiednich autorøw) tematami najbardziej istotnymi publicznie. Tytu¬y obszernych
cykli opracowa˜ møwiå same za siebie: "O ogrzewaniu i wentylacji", "Rozprawa nad ßrodkami unikania
szkodliwych skutkøw dymu" (tragiczne poΩary by¬y
wøwczas plagå), "Uwagi nad kwestiå oczyszczania
miast" (zaopatrzone w technicznå analiz´ moΩliwoßci
oczyszczenia i wykorzystania ßciekøw miejskich na 20
lat przed kontraktem Lindleyøw!), "O niektørych specjalnych ga¬´ziach fotografii" (przy okazji dowiadujemy
si´ o wysokich osiågni´ciach polskiej techniki fotograficznej). Ciekawostki ze ßwiata by¬y starannie dobierane tworzåc coß w rodzaju "Sygna¬øw o technice" pod
koniec kaΩdego numeru. Szerzej opisywano takie wynalazki, jak lampa elektryczna Duboscqa (¬uk elektryczny mi´dzy dwoma elektrodami w´glowymi, z odleg¬oßciå mi´dzy nimi regulowanå elektromagnetycznie)
czy dyfuzor cukrowniczy. Od samego poczåtku Przeglåd Techniczny w¬åczy¬ si´ do akcji przygotowania
krajowych firm do wystawy ßwiatowej w ParyΩu w
1867 r. Stale publikowano "Wykaz wyrobøw i p¬odøw
na wystaw´ paryzkå", ktøry osiågnå¬ w ciågu roku
kilkaset pozycji!
Ten pierwszy okres Przeglådu by¬ ciekawy nie
dlatego, Ωe Kaczy˜ski by¬ wielkim redaktorem, lecz
dlatego, Ωe z kaΩdego numeru przebija ogromna wiedza o tym, co dla krajowego Ωycia przemys¬owego najpilniejsze i najbardziej istotne. Stawiano techniczne
zadania "infrastrukturalne" i proponowano sposoby ich
rozwiåzania. Gospodarka krajowa zacz´¬a wreszcie
wychodziç z zaßcianka w cieniu Imperium.
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InΩynierowie Ωycia
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Jednym z najciekawszych zastosowa˜ nanotechnologii w medycynie jest inΩynieria tkankowa. Jest to poczåtek prawdziwej rewolucji w
transplantologii i leczeniu oparze˜, artretyzmu,
ubytkøw koßci, schorze˜ neurologicznych, uk¬adu kråΩenia, wåtroby, trzustki.
Ca¬kowicie zmienia si´ nie tylko dotychczasowy sposøb post´powania, ale i myßlenia o leczeniu tych chorøb. Do tej pory koncentrowano
si´ na zast´powaniu tkanek, ewentualnie stosowano "ma¬å" terapi´ molekularnå, ¬agodzåcå
objawy choroby - møwi dr Alessandra Pavesio,
dyrektor ds. bada˜ i rozwoju w Fidia Advanced
Biopolymers FAB (W¬ochy). Teraz nadszed¬ czas
filozofii biomimetycznej, czyli møwiåc proßciej
naßladowania natury. W tym wypadku ostatecznym celem naukowcøw staje si´ uruchomienie w organizmie naturalnych zdolnoßci do
samonaprawiania.
KOMÓRKI NA RUSZTOWANIU
Poczåtek inΩynierii tkanek tkwi w symbiozie
biologii i techniki, nauki i przemys¬u. Najpierw
trzeba stworzyç inteligentne biomateria¬y, z
ktørych zostanie zbudowane rusztowanie, o
precyzyjnie zaprojektowanej w nanoskali architekturze atomowej. Dopiero gdy mamy takie
narz´dzie, moΩna przymierzyç si´ do regeneracji tkanki powstajåcej z pobranych wczeßniej
(najlepiej od pacjenta) zdrowych komørek. Po
drugie: matryca taka musi uwalniaç bioaktywne czåsteczki sygnalne, ktøre zainicjujå i w¬aßciwie ukierunkujå ca¬y proces.
Pracujå nad tym europejscy badacze reprezentujåcy røΩne dyscypliny i oßrodki zarøwno
akademickie, jak i przemys¬owe.
Przyk¬ady zaawansowanych projektøw, realizowanych w 6. Programie Ramowym UE, zaprezentowano we wrzeßniu, na specjalnym pokazie przygotowanym przez Komisj´ Europejskå podczas EuroNanoForum w Edynburgu.
Prace zako˜czå si´ za 2-3 lata. Nast´pny etap
b´dzie jeszcze bardziej ekscytujåcy.
OtøΩ gdy juΩ nauczymy si´ produkowaç
tkanki in vitro, rozpocznie si´ pogo˜ za inteligentnymi biomateria¬ami dzia¬ajåcymi in situ,
ktøre wprowadzone do organizmu zdo¬ajå "przekonaç" go, by sam si´ wyleczy¬, korzystajåc z
w¬asnych komørek progenitorowych ze zdolnoßciå do reprodukcji.
PRZEZ KOLANO
Ile ¬åkotek w kolanie ulega co roku uszkodzeniu
na ßwiecie, nikt nie jest w stanie policzyç. Wiadomo natomiast, Ωe kaΩdego roku tylko w samej Europie przeprowadza si´ z tego powodu
ponad 400 tys. operacji. Czasami lekarze prøbujå ¬åkotk´ zeszyç i wykorzystaç naturalnå
zdolnoßç organizmu do regeneracji, wiåΩe si´ to

jednak z bardzo d¬ugiem okresem rehabilitacji.
Najcz´ßciej wi´c zabieg polega na usuni´ciu
uszkodzonej cz´ßci ¬åkotki. Ale tak radykalne
ci´cie nie usuwa problemu, bo zwykle po roku
lub dwøch od operacji pacjenci, a så to zazwyczaj ludzie m¬odzi, aktywni fizycznie, zaczynajå
odczuwaç bøl i niestabilnoßç stawu klanowego
z powodu nast´pujåcego zwyrodnienia chrzåstki stawowej. Po prostu kolano nie radzi sobie
bez ¬åkotek, ktøre majå waΩne zadanie do spe¬nienia - przenoszå obciåΩenia, amortyzujå
drgania, stabilizujå staw. Nic wi´c dziwnego, Ωe
zacz´to poszukiwaç substytutøw ¬åkotek, jednak ich wszczepienie rzadko ko˜czy¬o si´ sukcesem. Z odsieczå przychodzi nanotechnologia.
PRZYGODA Z OWCÅ
Skupiajåcy szeßç europejskich oßrodkøw projekt Meniscus, ktørego koordynatorem jest w¬oski instytut FAB, wykorzystuje inΩynieri´ tkankowå do "produkcji" sztucznej, ale w pe¬ni biozgodnej z pacjentem ¬åkotki. "Surowcem" så
pobrane od pacjenta komørki, ktøre rozrastajå
si´ na odpowiednio skonstruowanym porowatym rusztowaniu. Jest to w¬øknista matryca wykonana z pochodnych naturalnych polimerøw
kwasu hialuronowego oraz sztucznych polimerøw, nadajåcych konstrukcji wytrzyma¬oßç mechanicznå.
Okazuje si´, Ωe oba sk¬adniki - naturalny,
zaczerpni´ty z cz¬owieka i sztuczny, przez cz¬owieka zrobiony, znakomicie idå w parze. Komørki rozrastajå si´ na rusztowaniu, poczym zostajå wprowadzone do wn´trza stawu.
Wyhodowanå w ten sposøb tkank´ trudno
nazwaç przeszczepem albo protezå - ¬åkotka po
prostu ulega trwa¬ej regeneracji w sposøb najbardziej przypominajåcy naturalne procesy zachodzåce w organizmie. JuΩ po 6 tygodniach
nowa ¬åkotka zostaje otoczona naczyniami
krwionoßnymi i jest "zagospodarowana" przez
organizm. Na tak wykonanå napraw´ naukowcy
dajå doΩywotniå gwarancj´.
Na razie g¬øwnymi beneficjentami projektu
så owce. Pierwsze badania - z pomyßlnym rezultatem - przeprowadzono bowiem na stadzie
68 owiec. Projekt ko˜czy si´ w 2007 r., nast´pne
5 lat to czas bada˜ klinicznych, uzyskiwania
zezwole˜ i rozpocz´cia produkcji na skal´ przemys¬owå. Jak zapewnia dr Claudio De Luca z
FAB, nowa technologia nanoratowania ¬åkotek
przyniesie systemom opieki zdrowotnej spore
oszcz´dnoßci. Sam zabieg wprawdzie jest nieco
droΩszy, ale potem unika si´ chronicznego bølu, absencji w pracy, wczesnej emerytury, po
prostu gorszego Ωycia na staroßç.
POZA WZROKIEM
Uszkodzenie rogøwki na skutek urazu lub chor-

oby jest najpowszechniejszå przyczynå pogorszenia lub utraty wzroku. Blizny, zm´tnienie,
zniekszta¬cenie zewn´trznej warstwy oka moΩe
ostatecznie przes¬oniç ßwiat, nawet jeßli reszta
oka nadal funkcjonuje bez zarzutu. Szacuje si´,
Ωe na ca¬ym ßwiecie co najmniej 10 mln osøb
mog¬oby odzyskaç wzrok dzi´ki przeszczepowi
rogøwki. Tymczasem liczba zabiegøw
przeprowadzanych w Europie w ciågu roku nie
przekracza 25 tys. Zapotrzebowanie na dawcøw
rogøwki jest wi´c ogromne, ale jeszcze d¬uΩsza
jest lista przeszkød i przeciwwskaza˜: brak zgody krewnych na pobranie narzådøw ze zw¬ok,
niebezpiecze˜stwo zakaΩenia HIV lub WZW
typu C oraz rosnåca liczba zabiegøw chirurgii
korekcyjnej, ktøre sprawiajå, Ωe rogøwka nie nadaje si´ juΩ do przeszczepu. Dotychczasowe
prøby keratoplastyki ze sztucznå rogøwkå zbyt
cz´sto ko˜czå si´ odrzuceniem przeszczepu, z
kolei nad eksperymentami inΩynierii tkankowej
z bia¬kami pochodzenia zwierz´cego zawis¬o
niebezpiecze˜stwo BSE.
Konsorcjum 14 zespo¬øw (naukowcy, lekarze i przedstawiciele innowacyjnych MÂP) z 9
europejskich krajøw, realizujåc projekt CORNEA
ENGINEERING, ma przed sobå prawdziwie dalekowzroczny cel: za pomocå inΩynierii tkankowej dokonaç in vitro trøjwymiarowej rekonstrukcji ludzkiej rogøwki.
NOWE SPOJRZENIE
Rogøwka, przypominajåca kszta¬tem wypuk¬e
szkie¬ko zegarka, sk¬ada si´ z 3 warstw: zewn´trznej - epithelium, wewn´trznej - endothelium
oraz leΩåcej mi´dzy nimi stromy. Potrafimy juΩ
naprawiç zewn´trznå warstw´ - møwi koordy-

nator projektu, dr David Hulmes (CNRS - Francja). W¬asne "doros¬e" komørki macierzyste pacjenta pobrane z råbka rogøwki namnaΩane så
na rusztowaniu z bia¬ek, røwnieΩ pochodzåcych z ludzkich komørek macierzystych, skonstruowanym z wykorzystaniem metod nanoinΩynierii. Bia¬kowa matryca stanowi nie tylko
rusztowanie dla powstajåcej tkanki, lecz røwnieΩ kontroluje wzrost komørek, ich migracj´ i
zrøΩnicowanie. Przed naukowcami kolejne wyzwanie - zrekonstruowaç epithelium wraz ze
stromå do przeszczepøw zewn´trznej cz´ßci
rogøwki. Dr Hulmes ma nadziej´, Ωe b´dzie to
moΩliwe po zako˜czeniu projektu, czyli z poczåtkiem 2007 r. Jednak ostatecznym celem jest
rekonstrukcja ca¬ej rogøwki, sk¬adajåcej si´ ze
wszystkich trzech warstw. Najpierw jednak naukowcy b´då musieli odpowiedzieç na pytanie,
skåd wziåç najlepsze komørki macierzyste do
przekszta¬cenia si´ w endothelium.
Stworzona przez cz¬owieka ludzka rogøwka
b´dzie nie tylko przywracaç wzrok ludziom.
Projekt ma røwnieΩ humanitarny wymiar - zaoszcz´dzi niepotrzebnych cierpie˜ krølikom, na
ktørych oczach sprawdza si´ draΩniåce dzia¬anie nowych produktøw kosmetycznych. I k¬opotøw europejskim firmom kosmetycznym,
ktøre wraz z niebawem wprowadzanym unijnym zakazem testowania nowych sk¬adnikøw
na zwierz´tach, zostanå - do czasu zako˜czenia
projektu CORNEA - bez wiarygodnej, naukowo
zwalidowanej metody alternatywnej.
Irena Fober
Przeglåd Techniczny nr 22/2005 r.

Szansa w samolotach
Podkarpacka Dolina Lotnicza moΩe zapoczåtkowaç gospodarczy rozwøj ca¬ego regionu.
Podkarpacie powoli urasta do roli jednego z europejskich oßrodkøw przemys¬u lotniczego.
Wprawdzie do francuskiej Tuluzy jeszcze tych linii w Europie Írodkowej i Wschodmu daleko, ale juΩ dziß klaster przemys¬owy niej. Wokø¬ lotniska rozwija dzia¬alnoßç
Podkarpackiej Doliny Lotniczej s¬uΩy za Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczprzyk¬ad dla ca¬ej Europy Írodkowej. To si´ ny, ktøry ma przyciågaç inwestorøw z sekwszystko pi´knie uk¬ada. Jesteßmy juΩ rozpo- tora najnowoczeßniejszych technik innowaznawalni i stajemy si´ przyk¬adem dla ca¬ej cyjnych. Oßrodki naukowe garnå si´ do
Europy Írodkowej — møwi Marek Darecki, wspø¬pracy z przemys¬em.
Przyk¬ad do naßladowania
prezes WSK Rzeszøw i twørca Doliny Lotniczej.
To si´ wszystko pi´knie uk¬ada - møwi MaKolejne koncerny lotnicze zaczynajå lo- rek Darecki, prezes WSK Rzeszøw i twørca
kowaç swoje fabryki w po¬udniowo-wscho- Doliny Lotniczej.
dniej Polsce. Podrzeszowskim lotniskiem w
Gdy dwa lata temu wprowadza¬ w Ωycie
Jasionce interesuje si´ wielu przewo≈nikøw t´ ide´, do Doliny Lotniczej naleΩa¬o osiemlotniczych. Najwi´kszy, irlandzki Ryanair, naßcie firm. Teraz jest ich czterdzießci i zauruchomi¬ bezpoßrednie po¬åczenia z Rze- trudniajå ponad 11 tysi´cy osøb.
szowa do Frankfurtu i Londynu, a przymieNa Podkarpaciu koncentruje si´ 80% polrza si´ do kolejnych. Przy lotnisku ma pow- skiego przemys¬u lotniczego. - Dolina to instaç baza serwisowa obs¬ugujåca samoloty nowacyjny klaster przemys¬owy i nie ma
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Luty 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
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
I. Kotecki
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
828-6367
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 2006
Data

11 luty
14
16
25
1 mar
7
14
23
2 kwiet
4
20
7 maj
12
18
28
22 czer
12 sier
13

Impreza

Organizatorzy

Zabawa Walentynkowa
Szkoły Polskiej im. W. Podoskiego
Zarys historii zrzeszenia „Wolność i Niepodległość” SPK i PINK:A. Jabłoński
„Śmierć jak kromka chleba” - film o Stanie Wojennym Koło SPK Nr 8
Komitet Rodz. ZHP
Tradycyjny „Śledzik Harcerski”
Środa Popielcowa
Parafia Św. Jacka
"The Wedding Spirits" (Duchy Nocy Weselnej): na PINK (Ottawa)
podstawie dramatu S. Wyspiańskiego „Wesele”
Koncert „Ich Troje”
K. Zakręta
„Jak powstała i jak funkcjonuje współczesna
Koło SPK Nr 8
gospodarka” - Dr K. Studnicki
„Wojna i kobieta” – film Fundacji Armii Krajowej
Koło SPK Nr 8
XXIV Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
Fed. Polek Ogniwo 8
„Walka Kościoła Katolickiego z reżimem
Koło SPK Nr 8
komunistycznym” - Mgr H. Brzeziński
„300 mil do nieba” film fabularny oparty na faktach Koło SPK Nr 8
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
Szkoła Zachodnia
Recital fortepianowy w wykonaniu Adama Osińskiego
Fed. Polek Ogniwo 8
Film: „Kapitan Schreier – jeden lot, a tak wiele dla
Koło SPK Nr 8
historii”
V Konkurs Talentów Polskich
Fund. Dziedzictwa Pol.
Film: „Tajemnicza śmierć żołnierza AK pseudonim Koło SPK Nr 8
Anoda”
Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego

Kontakt

Telefon

M. Boczkowska
J.A. Dobrowolski
J. Rudowicz
M. Plucińska
Sekretariat
E. Karpinska

723-4680
733-5161
237-2663
727-3282
230-0804
567-1939

G. Daszczyńska 260-0665
J.A. Dobrowolski 733-5161
J. Rudowicz
237-2663
E. Zadarnowska 739-8663
J.A. Dobrowolski 733-5161
J. Rudowicz
T. Wodkowska
E. Zadarnowska
J. Rudowicz

237-2663
825-0146
739-8663
237-2663

E. Michałowska
J. Rudowicz

739-7003
237-2663

P. Nawrot
P. Nawrot

820-7582
820-7582

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

SPK KOÒO NR 8

SPK KOÒO NR 8

ORAZ

zaprasza na pokaz filmu fabularnego o

ODDZIAÒ OTTAWSKI
PINK’ U
zapraszajå na pogadank´

dra Aleksandra Jab¬o˜skiego

Zarys Historii Zrzeszenia
Wolnoßç i Niepodleg¬oßç
Data: 14 luty (wtorek) 2006 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza na kaw´ i ciastka
drugiego takiego w kraju -møwi Darecki.
Ostatnio mia¬ okazj´ zaprezentowaç za¬oΩenia i osiågni´cia DL w Parlamencie Europejskim. - Jesteßmy juΩ rozpoznawalni i stajemy si´ przyk¬adem dla ca¬ej Europy Írodkowej - dodaje.
Si¬å nap´dowå jest WSK Rzeszøw, najwi´kszy i najnowoczeßniejszy zak¬ad lotniczy w tej cz´ßci Europy, ktøry naleΩy do kanadyjskiego Pratt & Whitney, wchodzåcego
w sk¬ad ameryka˜skiego koncernu United
Technologies Corporation. Impulsem do
rozwoju sta¬ si´ teΩ offset na samoloty wielozadaniowe. W Rzeszowie rozpocz´to juΩ
montaΩ silnikøw do F-16 dla koncernu Lockheed Martin. Oprøcz WSK Rzeszøw do Stowarzyszenia Grupy Przedsi´biorcøw Przemys¬u Lotniczego Dolina Lotnicza naleΩå
teΩ inne liczåce si´ zak¬ady branΩy lotniczej,
m. in.: WSK Íwidnik, PZL Mielec, Goodrich
Krosno, a takΩe niewielkie firmy rodzinne,
wyspecjalizowane w wåskich dziedzinach
lotniczej produkcji. Do¬åczy¬y do nich oddzia¬y ßwiatowych koncernøw.
Istotå Doliny mia¬o byç stworzenie sieci
ma¬ych firm wspø¬pracujåcych z wi´kszymi
producentami w regionie. - To si´ uda¬o. Na
ßwiecie wi´ksze przedsi´biorstwa skupiajå
si´ na produktach finalnych, zajmujå si´
badaniami, a wokø¬ majå baz´ poddostawcøw. My zapewniamy mniejszym podmiotom prac´ oraz wieloletnie kontrakty i wszyscy så zadowoleni - przekonuje Darecki.
Wykorzystaç przewag´
Promocja Doliny Lotniczej w ßwiecie powoduje, Ωe po¬oΩonym przy granicy z Ukrainå

stanie wojennym

Ímierç jak kromka
chleba
Data: 16 lutego (czwartek) 2006 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St.
regionem - z przedwojennymi tradycjami
lotniczymi oraz dobrze wyszkolonå i taniå
kadrå - zacz´¬y si´ interesowaç mi´dzynarodowe koncerny lotnicze. Dwa lata temu
pojawi¬a si´ firma TW Metals ze stanu Pensylwania, jeden z g¬øwnych dystrybutorøw
materia¬øw metalowych dla przemys¬u lotniczego. Utworzy¬a przedsi´biorstwo w Rzeszowie.
- Badalißmy rynek na ßwiecie i doszlißmy
do wniosku, Ωe rozwøj przemys¬u lotniczego w Polsce, zw¬aszcza w regionie po¬udniowo-wschodnim, i firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza jest wyjåtkowo
perspektywiczny - møwi¬ Jack Elrod, szef
TW Metals. W S´dziszowie Ma¬opolskim
ko¬o Rzeszowa fabryk´ ulokowa¬a Snecma
Polska (obecnie Hispano Suiza Polska), producent kø¬ z´batych i wa¬køw samolotowych. Latem w Mielcu produkcj´ cz´ßci
lotniczych rozpocz´¬a niemiecka firma Remog Polska. Kilka tygodni temu, røwnieΩ na
terenie mieleckiej strefy ekonomicznej, fabryk´ otworzy¬a RD Precision Polska, produkujåca cz´ßci dla kanadyjskiego Bombardiera. W Stalowej Woli pojawi¬o si´ inne
ameryka˜skie przedsi´biorstwo, Metallum
Corporation, naleΩåce do koncernu Ladish,
ktøre kupi¬o Ku≈ni´ Matrycowå Huty Stalowa Wola. Inwestor jest ßwiatowym potentatem w produkcji odkuwek dla przemys¬u
lotniczego i kosmicznego. - Musimy wykorzystaç najbliΩszych pi´ç lat, bo ciågle mamy przewag´, jeßli chodzi o koszty pracy przekonuje Andrzej Rybka, dyrektor Doliny
Lotniczej.
Na Wschød i Zachød
Pierwszy raz w tym roku Stowarzyszenie
Dolina Lotnicza zaprezentowa¬o si´ na mi´dzynarodowym salonie samolotowym w
podparyskim Le Bourget. - Pojechalißmy
pokazaç, Ωe w tej cz´ßci Europy jest pot´Ωne
zag¬´bie lotnicze, ktøre moΩe byç kooperan-
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tem i poddostawcå cz´ßci dla ßwiatowych
koncernøw. Wi´kszoßci cz¬onkøw tego stowarzyszenia nigdy nie by¬oby staç na prezentacj´ na tak prestiΩowej imprezie - møwi
Andrzej Rybka. Swoje moΩliwoßci mog¬o pokazaç kilkadziesiåt ma¬ych firm, cz´sto rodzinnych, jak rzeszowski Ultratech czy Marga˜ski & Mys¬owski, producent lekkich awionetek. To zacz´¬o owocowaç. Firm´ Ultratech
dopuszczono do udzia¬u w VI programie ramowym Unii Europejskiej.
Przedsi´biorstwa lotnicze z regionu zastanawiajå si´ nad powrotem na rynek
wschodni. Latem tego roku, pierwszy raz od
rozwiåzania RWPG, w Rzeszowie spotka¬o
si´ 170 przedstawicieli firm lotniczych z 17
pa˜stw Europy Írodkowej i Wschodniej. By¬o to sentymentalne spotkanie przedstawicieli podmiotøw, ktøre kiedyß ze sobå ßcißle wspø¬pracowa¬y - opowiada Andrzej Rybka. KaΩdy kraj møg¬ zaprezentowaç swe
moΩliwoßci. Niektøre firmy juΩ znalaz¬y poddostawcøw ze S¬owacji i Czech. Liczå jednak zw¬aszcza na wspø¬prac´ z Ukrainå,
gdzie istnieje pot´Ωny potencja¬ lotniczy. Dla firm z Europy Wschodniej powoli stajemy si´ poßrednikiem z zachodem kontynentu. One majå wielki potencja¬, ale gorzej
jest z organizacjå i szukajå u nas sprzymierze˜cøw - ocenia dyr. Rybka. W PZL Mielec
myßli si´ juΩ o nast´pcy skytrucka i czyni
starania powrotu do Ωywej wczasach PRL
wspø¬pracy z Lotniczymi Zak¬adami Antonowa w Kijowie.
Zwiåzaç przemys¬ z naukå
Bazå naukowo-badawczå Doliny Lotniczej
sta¬y si´ Politechnika Rzeszowska i kilka innych krajowych uczelni technicznych. Przy
politechnice powstaje nowoczesne laboratorium materia¬owe na potrzeby przemys¬u
lotniczego. - Konsolidacja przemys¬u i nauki ma przeobraziç region w stref´, gdzie duΩe så nak¬ad na innowacje - zapowiada Darecki.
Ma temu s¬uΩyç Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (zwany klastrem), za¬oΩony przez samorzåd wojewødzki, Urzåd
Miasta Rzeszowa, starostwo powiatowe
oraz Politechnik´ i Uniwersytet Rzeszowski.
- Jesteßmy jeszcze ubodzy w nowoczesne
technologie i znajdujemy si´ na szarym
ko˜cu regionøw w UE pod wzgl´dem wprowadzania innowacji - møwi Daniel Kozd´ba, wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ktøra zarzådza PPNT. Klaster w Dolinie Lotniczej ußwiadomi¬ lokalnym w¬adzom, Ωe to w¬aßnie lotnictwo i
zwiåzane z nim wysokospecjalistyczne technologie mogå staç si´ najwi´kszym bogac-

twem regionu. -Podkarpacie lotnictwem
stoi, naturalne jest wi´c, Ωe ta w¬aßnie branΩa ma byç ko¬em zamachowym rozwoju gospodarczego w regionie - møwi marsza¬ek
wojewødztwa Leszek Deptu¬a.
Z Jasionki w ßwiat
Tempa nabra¬y wieloletnie zabiegi o przekszta¬cenie podrzeszowskiego lotniska w Jasionce w port o statusie mi´dzynarodowym.
Dysponuje ono najd¬uΩszym po Ok´ciu pasem startowym i pozwala lådowaç najwi´kszym samolotom. Lotniskiem zacz´li si´ interesowaç ßwiatowi przewo≈nicy.
Pierwszy regularne po¬åczenia z Rzeszowa do Londynu i Frankfurtu uruchomi¬ Ryanair. Irlandczycy badajå rynek i juΩ zapowiadajå kolejne po¬åczenia, z ParyΩem, Rzymem i Barcelonå. Zainteresowanie tanimi
lotami przeros¬o oczekiwania. Z Rzeszowa
chcå wyruszaç w ßwiat nie tylko mieszka˜cy Podkarpacia i såsiednich wojewødztw,
ale teΩ S¬owacy i mieszka˜cy zachodniej
Ukrainy. - Lotnisko to nasze okno na ßwiat.
Bezpoßrednie po¬åczenia umoΩliwiajå szybkie kontakty biznesmenøw, przyciågajå
røwnieΩ turystøw zagranicznych - møwi
marsza¬ek Deptu¬a.
Rozwøj lotniska uzaleΩniony jest jednak
od szybkiej budowy nowego terminalu pasaΩerskiego. Potrzeba na to ok. 70 mln z¬otych. Cz´ßç ßrodkøw deklarujå w¬adze wojewødzkie oraz Porty Lotnicze, ale bez wsparcia rzådu i pomocy unijnej b´dzie trudno. Dolina Lotnicza i wszystko, co si´ dzieje
wokø¬ niej, to doskona¬y przyk¬ad lokalnej
inicjatywy. Na pewno zyska wsparcie rzådu,
ktøry ma program rozwoju obszarøw wschodniej Polski - deklaruje W¬adys¬aw Ortyl,
wiceminister rozwoju regionalnego. Ortyl
jest z tå inicjatywå zwiåzany emocjonalnie.
Z zawodu konstruktor lotnictwa, mieszka w
Mielcu i przed awansem do Warszawy by¬
zwolennikiem przekszta¬cenia Podkarpacia
w liczåce si´ w Europie zag¬´bie lotnicze.
Rzeszøw czy Ryga
Pojawi¬a si´ teΩ szansa na utworzenie w Rzeszowie bazy serwisoworemontowej dla Ryanairu. Azjatycka firma Singapore Technologies Aerospace gotowa jest zainwestowaç
ponad sto milionøw dolarøw. Planuje budow´ czterech pot´Ωnych hangarøw i zaplecze techniczne, w ktørych by¬yby serwisowane samoloty irlandzkiego przewo≈nika. To ogromna szansa dla wojewødztwa i dla
Polski - møwi marsza¬ek Deptu¬a.
Rzeszøw ma jednak konkurenta, bo zabiegi o t´ baz´ czyniå teΩ w¬adze stolicy Òotwy, Rygi. - Jest o co walczyç, bo to nie tylko
prestiΩ, ale i ponad tysiåc miejsc pracy - mø-

wiå podkarpaccy samorzådowcy. Jan StraΩ,
dyrektor lotniska w Jasionce, jest w sta¬ym
kontakcie z singapurskå firmå i ma nadziej´, Ωe uda si´ przyciågnåç inwestora. W¬adze samorzådowe zgodzi¬y si´ sprzedaç mu

kilkadziesiåt hektarøw gruntu przy lotnisku
za symbolicznå z¬otøwk´.- Ta lotnicza synergia dzia¬a. Musimy wykorzystaç szans´ møwi prezes Darecki.
JÓZEF MATUSZ
Rzeczpospolita Nr 306/2005 r.

FIZYKA W KOMÓRCE

Z telefonøw komørkowych korzysta ponad 25 mln Polakøw. Wi´kszoßç nie wyobraΩa juΩ sobie
Ωycia bez tego ma¬ego urzådzenia, choç przez komørki - poczåtkowo tylko w Warszawie - rozmawiamy dopiero od czerwca 1992 r.! To niewielkie urzådzenie wykorzystuje zjawiska fizyczne znane
juΩ w... staroΩytnoßci!

Z telefonøw komørkowych korzysta ponad
25 mln Polakøw. Wi´kszoßç nie wyobraΩa
juΩ sobie Ωycia bez tego ma¬ego urzådzenia,
choç przez komørki - poczåtkowo tylko w
Warszawie - rozmawiamy dopiero od czerwca 1992 r.! To niewielkie urzådzenie wykorzystuje zjawiska fizyczne znane juΩ w...
staroΩytnoßci!
Obserwowany dziß, gwa¬towny rozwøj
telefonii komørkowej nie by¬by moΩliwy
bez wprowadzenia na rynek telefonii cyfrowej (m.in. GSM). Sta¬o si´ to moΩliwe dzi´ki
wynalezieniu w 1947 r. tranzystora. Dokonali tego uczeni z laboratorium Bella: John
Bardeen, Walter Brattain i Wiliam Shockley,
za co w 1956 r. wspølnie dostali Nagrod´
Nobla. Pierwszy tranzystor wykonali z ma¬ego kawa¬ka germanu.
To by¬a pierwsza rewolucja. Drugå by¬o
wynalezienie elektronicznych uk¬adøw logicznych budowanych w postaci uk¬adøw
scalonych, tzw. bramek (pierwsze uk¬ady
scalone powsta¬y w 1958 r. w USA, w Polsce
- w 1961 r.). Dwustanowe uk¬ady realizujåce
prostå funkcj´ logicznå, ktørej argumenty
(zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogå przybieraç jednå z dwøch wartoßci, np. 0
lub 1 (Boole'a algebra) przyspieszy¬y rozwøj
elektroniki cyfrowej. Zapis dwøjkowy wykorzystuje technologia bipolarna (TTL). Po
drodze, jako zjawisko dodatkowe, pojawi¬y
si´ tranzystory polowe FET (Field Effect
Transistor) - technologia unipolarna i opracowany w po¬owie lat 60. uk¬ad CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor logic), ktøry jest stosowany g¬øwnie tam, gdzie
jest wymagany ma¬y pobør mocy. Kolejnym
etapem by¬y uk¬ady o wielkiej skali integracji LSI (Large Scale Integration), a nast´pnie
SLSI (Super Large Scale Integration) i ULSI
(Ultra Large Scale Integration), do ktørych
zalicza si´ tranzystory majåce kilkaset milionøw elementøw. W po¬owie lat 80. zacz´to wytwarzaç uk¬ady specjalizowane ASIC
(Application Specific Integrated Circuits),
projektowane niemalΩe indywidualnie, do

konkretnego zastosowania zgodnie z zamøwieniem producenta. NaleΩy røwnieΩ wspomnieç o mikroprocesorze - pierwszy, Intel
4004, pojawi¬ si´ pod koniec 1971 r.
Elektronika (obwody) jest montowana
na p¬ytkach wielowarstwowych (sprasowuje
si´ cienkie arkusze p¬ytek drukowanych poprzek¬adanych materia¬em wiåΩåcym - operacja laminowania). Najcz´ßciej z polimerøw lub sklejanych elementøw epoksydowo-szklanych.
KaΩdy aparat ma w¬asnå pami´ç (dynamicznå, statycznå), w ktørej zjawiska zachodzå na poziomie czåstek elementarnych.
Transmisj´, czyli nadawanie i odbieranie fal elektromagnetycznych z odpowiedniå modulacjå oraz odpowiednimi algorytmami kodowania, umoΩliwi¬o opracowanie
stosowanych dziß standardøw telefonii komørkowych, pozwalajåcych na zapewnienie pojemnoßci adekwatnej do zapotrzebowania rynku, czego nie mia¬a analogowa telefonia komørkowa.
AKUSTYKA, ELEKTRYCZNOÍÇ
Montowane w telefonach g¬oßniki wykorzystujå zjawisko piezoelektryczne, ktøre w
1880 r. odkryli fizycy francuscy Paul i Pierre
Curie (måΩ Marii). Natomiast baterie, ktørych pierwowzorem jest wynalezione w
1877 r. przez francuskiego chemika ogniwo
Leclanchégo, to najcz´ßciej akumulatorki
litowo-jonowe, ktøre - w przeciwie˜stwie
do wczeßniej uΩywanych niklowo-kadmowych - nie majå tzw. efektu pami´ci. W ¬adowarkach stosowany jest transformator
impulsowy, czyli tzw. zasilacz beztransformatorowy. Zwyk¬y transformator wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej,
ktøre w 1831 r. odkryli niezaleΩnie Michael
Faraday (1791-1867) i ameryka˜ski fizyk Joseph Henry (1797-1878, pionier elektrotechniki, z zawodu... zegarmistrz), natomiast
w impulsowym napi´cie wyjßciowe jest prostowane przez diod´ (prostownik pø¬okresowy) lub tzw. mostek Graetza, wynaleziony
przez niemieckiego fizyka Loe Graetza (1856 8

-1941), ktøry prowadzi¬ badania promieniowania termicznego.
OPTYKA
Wyßwietlacz jest zbudowany z diod elektroluminescencyjnych (DEL, LED - Light-Emitting Diode). Na rynku pojawi¬y si´ w latach
60. LED to dioda pø¬przewodnikowa emitujåca promieniowanie ßwietlne podczas przep¬ywu prådu elektrycznego przez rozrzedzony gaz, a takΩe niektøre cia¬a sta¬e (elektroluminofory). W starszych komørkach
by¬y matryce TFT (Thin Film Transistor),
czyli kolorowe wyßwietlacze ciek¬okrystaliczne sterowane cienkowarstwowymi tranzystorami o aktywnej matrycy. W najnowszych telefonach så stosowane wyßwietlacze organiczne (OLED, Organic LED) - pierwszym zwiåzkiem organicznym, w ktørym
odkryto zjawisko emisji ßwiat¬a pod wp¬ywem przy¬oΩenia napi´cia, by¬ polifenylenowinylen dajåcy zielone ßwiat¬o. Odkrycia
tego dokonano w 1989 r. w laboratorium
Uniwersytetu Cambrigde. Warto dodaç, Ωe
czerwone ßwiat¬o emitujå czåstki polithiofena, a niebieskie - polifluorena.
Pierwsze badania dotyczåce natury ßwiat¬a (Holender Christiaan Huygens, 1629-95;
Anglik Sir Isaac Newton, 1643-1727); utrwalenie falowej teorii ßwiat¬a (Anglik Thomas

Young, 1773-1829; Francuz Augustyn Fresnel, 1788-1827). To, Ωe fale ßwietlne så falami elektromagnetycznymi, wykazali Faraday, Maxwell i Hertz.
Protoplastå aparatu fotograficznego by¬a camera obscura (ßwiat¬oszczelna skrzynka z niewielkim otworem, umoΩliwiajåca
uzyskanie na tylnej ßciance odwrøconego
obrazu przedmiotu), ktørej najprostsza forma by¬a znana przypuszczalnie juΩ w staroΩytnoßci. Stosowana przez Arabøw w ko˜cu X w., uΩßywana przez Leonarda da Vinci,
stopniowo ulepszana, m.in. przez Giambattist´ della Porta (ok. 1534-1615) i angielskiego fizyka, biologa, matematyka i wynalazc´
Roberta Hooke'a (1635-1703). Natomiast za
wspø¬twørcøw aparatu fotograficznego
uwaΩa si´ Francuzøw: malarza Louisa Daguerre'a (1789-1851) i wynalazc´ Josepha
Niepce (Nicéphorne, 1765-1833), ktørzy
opracowali pierwszå technik´ fotograficznå
- dagerotypi´. Jednym z pionierøw fotografii by¬ teΩ brytyjski astronom i fizyk Sir John
Herschel (1792-1871).
Natomiast obudowa to juΩ chemia (polimery).
Jerzy Bojanowicz
Przeglåd Techniczny nr 25/2005 r.
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Gdyby Polacy wybierali parlament na poczåtku
stycznia br., to PiS mog¬oby liczyç na 36% g¬osøw
(bez zmian w porøwnaniu z grudniem).
S¬abiej wypad¬a Platforma Obywatelska (25%).
Ugrupowanie to traci poparcie (w ciågu miesiåca spadek o 2%).
W Sejmie oprøcz PiS i PO znalaz¬oby si´ jeszcze
miejsce tylko dla Samoobrony (7%, wzrost o 2%).
Poza parlamentem by¬by SLD (3%, spadek o 3%) i
LPR (3%, bez zmian), a takΩe PSL (2 %, bez zmian).
SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬ Instytut
GfK Polonia 6 - 8 stycznia br. na reprezentatywnej
prøbie 983 Polakøw
Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ na
poczåtku stycznia br., na PiS g¬osowa¬oby 35% osøb
zamierzajåcych uczestniczyç w wyborach (wzrost o
3% w porøwnaniu z grudniem 2005 r.), na PO - 33%
(wzrost o 2%), na SLD - 6% (bez zmian), a na LPR 5%(+1%) - wynika z sondaΩu TNS OBOP. Poparcie
dla Samoobrony wynios¬o 4% (spadek o 4% w stosunku do sondaΩu z grudnia 2005 r.),
Socjaldemokracj´ Polskå, Parti´ Demokratycznådemokraci.pl i PSL popar¬oby po 2% respondentøw,
Zdecydowanie zamierza uczestniczyç w wyborach ok. jedna trzecia ankietowanych przez TNS
OBOP (34%; spadek o 4% w stosunku do grudnia

2005 r.).
SondaΩ przeprowadzono w dniach 5-9 stycznia na
reprezentatywnej grupie 939 osøb w wieku od 18 lat.
Gdyby wybory do Sejmu odby¬y si´ w ko˜cu stycznia br., wygra¬aby je Platforma Obywatelska, uzyskujåc 27% g¬osøw. Na drugim miejscu by¬oby PiS z
26%, na trzecim - Samoobrona, na ktørå zag¬osowa¬oby 6% wyborcøw. SLD mog¬oby liczyç na 5% poparcie - wynika z sondaΩu OBOP.
Poza Sejmem znalaz¬yby si´: LPR, PSL i SdPl,
kaΩde z 2% poparciem. Partia Demokratyczna demokraci.pl i Krajowa Partia Emerytøw i Rencistøw
uzyska¬yby po 1% g¬osøw.
SondaΩ przeprowadzono 25 stycznia na reprezentatywnej, losowej 1000-osobowej ogølnopolskiej prøbie osøb powyΩej 18. roku Ωycia za poßrednictwem
wywiadøw telefonicznych
Wed¬ug najnowszego badania CBOS, 50% doros¬ych Polakøw zalicza si´ do zwolennikøw rzådu K.
Marcinkiewicza - o 6% wi´cej niΩ w grudniu. Co
dziesiåty respondent - spadek o 3% - okreßla si´ jako
przeciwnik obecnego gabinetu.
Oboj´tny stosunek do rzådu Marcinkiewicza deklaruje niemal co trzeci pytany - 31%, o 2% mniej niΩ
przed miesiåcem.
Z kolei zadowolenie z faktu, Ωe na czele Rady

Ministrøw stoi K. Marcinkiewicz, wyraΩa 58%
Polakøw (wzrost o 7%), niezadowolonych z tego jest
15% badanych (spadek o 7%).
W porøwnaniu z grudniem do 54% - o 6% wzrøs¬ odesetek osøb dobrze oceniajåcych efekty
pracy obecnego gabinetu. Z¬e oceny za dotychczasowe dzia¬ania rzådu Marcinkiewicza wystawia 12%
ankietowanych - o 2% mniej niΩ przed miesiåcem.
W to, Ωe polityka obecnego rzådu stwarza szans´
na popraw´ sytuacji gospodarczej w Polsce, wierzy
56% pytanych - o 8% wi´cej niΩ w grudniu. W skutecznoßç dzia¬a˜ gabinetu w dziedzinie gospodarki nie
wierzy 23% Polakøw - o 6% mniej niΩ w ubieg¬ym
miesiåcu.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 6-9 stycznia
br. na reprezentatywnej prøbie losowej 1007 doros¬ch
mieszka˜cøw Polski.
By¬y Prezydent Aleksander Kwaßniewski zosta¬
uznany za polityka roku 2005 w ankiecie przeprowadzonym przez CBOS. Kwaßniewski wygrywa w sondaΩu nieprzerwanie od 1996r. Kwaßniewskiego wskaza¬o 18% ankietowanych. Dziesi´ç punktøw mniej
mia¬ obecny prezydent Lech Kaczy˜ski. Trzecie miejsce i 5% poparcia uzyska¬ Andrzej Lepper. Po 4%
uzyskali Donald Tusk i premier Kazimierz
Marcinkiewicz.
Do zastanowienia daje jednak fakt Ωe aΩ 26% ankietowanych nie potrafi¬o wskazaç polskiego polityka roku
W najnowszej ankiecie CBOS ponad po¬owa
Polakøw (51%) ocenia ≈le prace Sejmu. 26%
ankietowanych ocenia jå dobrze, a 23% nie ma zdania.
W porøwnaniu do grudnia sytuacja nie zmieni¬a
si´ znaczåco. NaleΩy jednak zaznaczyç Ωe ankieta zosta¬a przeprowadzona jeszcze przed kryzysem sejmowym z 11 i 12 stycznia br.
Pozytywnie o Senacie wypowiedzia¬o si´ 42% ankietowych. Pozytywne opinie wystawi¬o 27% a zdania w tej sprawie nie ma 31%. Senat uzyskuje zawsze
lepsze noty niΩ Sejm, ale wynika to zapewne z
mniejszej "medialnoßci" drugiej izby, jak braku
wiedzy o jej dzia¬alnoßci wßrød ankietowanych.
Autorzy ankiety porøwnali te sympatie do parlamentu poprzedniej kadencji. Så one lepsze od jego
ostatnich miesi´cy, ale gorsze w porøwnianiu z
poczåtkiem jego dzia¬alnoßci w 2001r.
W badaniach CBOS oceniono røwnieΩ sympatie
wobec Prezydenta Lecha Kaczy˜skiego. Jego dzia¬alnoßç oceni¬o dobrze 39% ankietowancyh. To bardzo
niski wynik. Aleksander Kwaßniewski osiåga¬ o wiele
wi´ksze poparcie zarøwno na poczåtku jak i na ko˜cu
swojej 10 - letniej kadencji. RøwnieΩ Lech Wa¬´sa
cieszy¬ si´ wi´kszymi sympatiami (60%) na poczåtku
swoich rzådøw.
Komu ufajå Polacy. Premier K. Marcinkiewicz
wed¬ug sondaΩu CBOS, jest politykiem cieszåcym si´
najwi´kszym zaufaniem w styczniu br.
Marcinkiewiczowi ufa 68% badanych. Na kolejnych
miejscach sondaΩu znale≈li si´: minister zdrowia

Zbigniew Religa (65%) i prezydent Lech Kaczy˜ski
(64%). Z najwi´kszå nieufnoßciå badanych spotyka si´
lider LPR Roman Giertych. Takå opini´ wypowiada
51% ankietowanych. Znaczny odsetek Polakøw (po
45%) nie ufa takΩe liderowi Samoobrony Andrzejowi
Lepperowi i prezesowi NBP Leszkowi
Balcerowiczowi.
BudΩet. Sejm przyjå¬ wst´pnå wersj´ budΩetu na
rok 2006 na posiedzeniu w dniu 23 stycznia br.
BudΩet popar¬o 269 pos¬øw (PiS. LPR, PSL,
Samoobrona), przeciw g¬osowa¬o 180 pos¬øw (PO
oraz SLD). Przychody budΩetu så zaplanowane na
194.9 mld z¬., zaß wydatki na 224.2 mld z¬.
Aby budΩet wszed¬ w Ωycie musi przyjåç go senat
oraz prezydent.
49% ankietowanych przez CBOS uwaΩa, Ωe nadchodzåcy rok b´dzie dla Polski lepszy od poprzedniego. Rekordowo duΩa liczba Polakøw twierdzi teΩ, Ωe
2006 rok b´dzie lepszy dla nich osobißcie (54%), dla
ich rodziny (53%) i miejsca pracy (47%). Dobrze oceniajå nawet odchodzåcy rok i obecnoßç w Unii Europejskiej. Wed¬ug grudniowych bada˜ TNS OBOP
59% Polakøw ocenia cz¬onkostwo w UE jako coß
dobrego, a tylko co dziesiåty (10%) jest z niego
niezadowolony.
Wolnoßç gospodarcza. Polska ponownie znalaz¬a
si´ na dalekim miejscu (41.) w rankingu wolnoßci gospodarczej przygotowanej przez ameryka˜skå fundacj´ Heritage Foundation. Na pierwszym miejscy
znalaz¬ si´ Hong Kong. W rejonie Europy
Wschodniej przewodzi Estonia (7.). Inne kraje tego
regionu zajmujå miejsca daleko przed Polskå. Czechy
21., Litwa 23.
Kryteria oceny så nast´pujåce: polityka handlowa,
obciåΩenia podatkowe, interwencja pa˜stwa w gospodark´, polityka pieni´Ωna, inwestycje zagraniczne,
bankowoßç i finanse, ceny i p¬ace, stopie˜ regulacji w
gospodarce, wielkoßç szarej strefy.
Zarobki w Polsce. Statystyczny polski pracownik
liczy sobie oko¬o 47 lat, ma dwudziestopi´cioletni
staΩ i wykszta¬cenie - zasadnicze zawodowe, a zatrudniony jest jako sprzedawca albo demonstrator. Jeßli
jest kobietå, ma 2150,64 z¬ pensji, jeßli m´Ωczyznå 2572,64 z¬.
W pa≈dzierniku 2004 roku przeci´tne wynagrodzenie wynosi¬o 2368,52 z¬otego, ale ponad 18%
pracownikøw zarabia¬o nie wi´cej niΩ po¬ow´ tej
kwoty. Najcz´ßciej miesi´czna pensja brutto nie
przekracza¬a 1476,18 z¬otego. NajwyΩej tyle wynosi¬y
p¬ace 31,4% zatrudnionych.
Wi´cej niΩ przeci´tnie zarabia¬a nieco ponad
jedna trzecia pracownikøw (34,6 %). W tej grupie
mießci si´ 3,7% najlepiej uposaΩonych, z zarobkami
ponad 2,5 ßrednich pensji, czyli od 5912 z¬ w gør´.
Ponad 10 tysi´cy z¬otych miesi´cznie zarabia¬o 0,9 %
zatrudnionych. By¬o wßrød nich 0,2% "kominiarzy" z
pensjami powyΩej 20 tys. z¬otych.
GUS analizuje struktur´ wynagrodze˜ co dwa
lata, ostatnio - w pa≈dzierniku 2004 roku.
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