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Polacy stworzyli pierwsze 
Wirtualne Laboratorium 

Pozna˜scy informatycy stworzyli pierwsze na ßwiecie Wirtualne Laboratorium. Dzi´ki niemu
naukowcy b´då mogli wykonywaç skomplikowane eksperymenty na specjalistycznym sprz´cie

bez wychodzenia z domu, przez internet

Przypußçmy, Ωe doktorant z Akademii Rolniczej
w Lublinie jest bliski sensacyjnego naukowego
odkrycia z dziedziny chemii i musi jedynie po-
twierdziç swoje przypuszczenia eksperymen-
tem na spektrometrze Bruker 600 MHz. Jedyne
tak czu¬e urzådzenie w naszym kraju znajduje
si´ w Instytucie Chemii Bioorganicznej w Po-
znaniu. Doktorant musia¬by wi´c umówiç si´,
przyjechaç, wykonaç na miejscu badania, a po-
tem ich wyniki wziåç ze sobå i opracowaç w Lu-
blinie. 

Wirtualne Laboratorium pozwala mu prze-
prowadziç ca¬y eksperyment zdalnie - wystar-
czy, Ωe naukowiec przeßle do Poznania próbki
materia¬ów do zbadania. Na dodatek, nie rusza-
jåc si´ z miejsca, moΩe na swoim komputerze
opracowaç wyniki i przes¬aç je do bazy danych -
Naukowej Biblioteki Cyfrowej. MoΩe teΩ na bie-
Ωåco, sekunda po sekundzie, ßledziç przebieg
eksperymentu. Program Wirtualnego Laborato-
rium jest prosty w obs¬udze. Nawet najbardziej
skomplikowany eksperyment moΩna w nim
przeprowadziç za pomocå myszy komputero-
wej. Wystarczy tylko zalogowaç si´ do progra-
mu, wpisaç has¬o i podaç scenariusz badania.

PPoobbuuddkkaa,,  kkoonniieecc  eekkssppeerryymmeennttuu
MoΩliwoßci laboratorium så olbrzymie. Specja-

listyczne urzådzenia, takie jak wspomniany
spektrometr, po¬åczono bowiem sieciå ßwiat¬o-
wodowå o przepustowoßci co najmniej 1 GB.
Íwiat¬owody ¬åczå ze sobå pi´ç centrów kom-
puterów duΩej mocy obliczeniowej znajdujå-

cych si´ w Warszawie, Gda˜sku, Poznaniu, we
Wroc¬awiu i w Krakowie. - To jest coß wi´cej niΩ
tylko dost´p do samego urzådzenia - podkreßla
Marcin Lawenda z Pozna˜skiego Centrum Su-
perkomputerowo-Sieciowego (PCSS), które
opracowa¬o projekt Wirtualnego Laboratorium. 

A jeßli naukowiec nie ma czasu ßledziç prze-
biegu eksperymentu? - MoΩe si´ wylogowaç i
ißç spaç. O zako˜czeniu badania zostanie po-
wiadomiony e-mailem - zaznacza Norbert Me-
yer, który kieruje dzia¬em komputerów duΩej
mocy. Wyniki eksperymentu moΩna uzyskaç
wielokrotnie szybciej niΩ dotychczas. Dane do
autora w´drujå w formie elektronicznej. - To
kapitalny przyk¬ad e-nauki. Zyskalißmy ca¬ko-
wicie nowe narz´dzie badawcze. Dzi´ki temu
wyrównujemy teΩ szanse tych zespo¬ów nauko-
wych, które takimi urzådzeniami nie dysponujå
- zapewnia dr Maciej Stroi˜ski, koordynator
projektu. Pracownicy PCSS så przekonani, Ωe
po dokonaniu kilku korekt program b´dzie
móg¬ trafiç do szkó¬ i staç si´ cennå pomocå
dydaktycznå.

SSkk¬¬aaddkkaa  nnaa  ttoommooggrraaff  
Obecnie do sieci ßwiat¬owodowej Wirtualnego

Laboratorium pod¬åczone så cztery urzådzenia:
dwa spektrometry oraz dwa radioteleskopy (je-
den 32-metrowy w Piwnicach pod Toruniem,
drugi w Mexico City). Astronom moΩe na odle-
g¬oßç poruszaç teleskopem, by zobaczyç intere-
sujåcy go fragment nieba! W przysz¬oßci pod¬å-
czone zostanå równieΩ mikroskopy elektrono-
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we, a takΩe tomografy, co u¬atwi¬oby lekarzom
stawianie diagnoz. Do miejscowoßci, gdzie jest
tomograf, móg¬by jechaç tylko pacjent. Znajåcy
go dobrze lekarz z lokalnej przychodni bada¬by
go na odleg¬oßç.

W¬aßnie cena takich przyrzådów jak tomo-
graf czy mikroskop elektronowy (kaΩdy z nich
kosztuje kilka milionów z¬otych) powoduje, Ωe
så one w Polsce nieliczne i znajdujå si´ tylko w
najwi´kszych placówkach naukowych i medy-
cznych. Dzi´ki Wirtualnemu Laboratorium na
zakup takiego urzådzenia moΩe si´ z¬oΩyç kilka
instytucji, a potem wspólnie z niego korzystaç.
Do sieci moΩna pod¬åczyç dowolnå liczb´ urzå-
dze˜ - pod tym wzgl´dem system nie ma Ωad-
nych ogranicze˜.

Wirtualne Laboratorium jest obs¬ugiwane
w j´zyku angielskim. Zaprojektowano je tak,

aby kaΩdy, kto chce mieç do niego dost´p, nie
musia¬ instalowaç na swoim komputerze doda-
tkowych narz´dzi. Program gwarantuje takΩe
bezpiecze˜stwo - jego uΩytkownik musi mieç
certyfikat, jest wczeßniej dok¬adnie sprawdzany.
- To så bardzo drogie urzådzenia, dlatego do
systemu nie moΩe wejßç osoba z ulicy - mówi
Stroi˜ski. Podkreßla, Ωe program to unikat w
skali ßwiatowej. - Jest entuzjastycznie przyjmo-
wany i doceniany na kaΩdej konferencji, na któ-
rej jest prezentowany. Nad takim oprogramo-
waniem pracujå takΩe za granicå, ale tylko na-
sze dzia¬a - podkreßla.

Adres Wirtualnego Laboratorium:
http://vlab.psnc.pl/ 

Jacek Òuczak
Gazeta Wyborcza 2005-12-22

Jagiello˜ski Park
Spó¬ka Jagiello˜skie Centrum Innowacji (JCI)

pozyska¬a 40 milionów z¬otych z Funduszy
Strukturalnych (SPO–WKP) na realizacj´ pierw-
szego etapu projektu Utworzenia Parku i Inku-
batora Technologii. Inwestycja b´dzie realizo-
wana w specjalnej strefie ekonomicznej w Kra-
kowie w okolicach III kampusu w Pychowicach.
Wartoßç ca¬ego projektu szacuje si´ na ponad
50 milionów z¬otych. Brakujåce ßrodki uzupe¬ni
dokapitalizowanie JCI przez jedynego udzia¬o-
wca – Uniwersytet Jagiello˜ski. Projekt JCI to
pierwsze tego typu przedsi´wzi´cie w Europie
Írodkowej, skierowane na tworzenie i rozwój
przedsi´biorstw hi-tech w sektorach biotech-
nologii i biomedycyny oraz na rozwój i komer-
cyjne wdroΩenia bio-produktów we wspó¬pracy
z przemys¬em. JCI, jak i koncepcja utworzenia
Parku i inkubatora wyspecjalizowanego w dzie-
dzinie nauk Przyrodniczych (Life-Science), wy-
wodzi si´ z dzia¬a˜ Centrum Innowacji Trans-
feru Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CIT-
TRU) – jednostki uniwersyteckiej powo¬anej do
kreowania wspó¬pracy nauki i biznesu. Decyzja
o realizacji tak specyficznego projektu zosta¬a
poprzedzona porównaniem go do bieΩåcej sy-
tuacji na ßwiecie oraz analizå rynku parków i
inkubatorów technologii w Polsce. 

Opracowanie przedstawi¬ specjalistyczny
zespó¬ konsultantów polsko-brytyjskich. Doda-
tkowo na zamówienie sporzådzony zosta¬ przez
firm´ Colliers International raport badajåcy po-
pyt na specjalistycznå powierzchni´ laborato-
ryjnå w Polsce. Okazuje si´, iΩ zainteresowanie
projektem wykazujå zw¬aszcza firmy amery-
ka˜skie. Raport jednoznacznie wskazuje, Ωe je-
dnym z najwaΩniejszych elementów strategii
Spó¬ki powinna byç promocja polskich projek-
tów badawczych (Life-Science).

Pre-inkubator to przede wszystkim zaplecze
biurowe oraz wyposaΩenie niezb´dne do roz-
pocz´cia dzia¬alnoßci przez nowopowsta¬e fir-
my, zak¬adane zarówno przez pracowników, jak
i studentów Uniwersytetu. JCI zaoferuje teΩ po-
moc w dost´pie do laboratoriów i sprz´tu labo-
ratoryjnego, b´dåcych w posiadaniu Uniwer-
sytetu Jagiello˜skiego. Projekt obejmuje rów-
nieΩ stworzenie preferencyjnych narz´dzi eko-
nomiczno-prawnych wspomagajåcych przed-
si´biorczoßç wßród studentów oraz kadry bada-
wczo-naukowej. Swoje miejsca znajdå tam fir-
my z kaΩdej dziedziny nauki. Powsta¬a powie-
rzchnia pomießci oko¬o 20 ma¬ych firm, a ot-
warcie pre-inkubatora planuje si´ z poczåtkiem
2006 roku. Projekt g¬ówny – budowa Parku i
Inkubatora obejmuje stworzenie specjalistycz-
nej infrastruktury zwiåzanej z badaniami w
dziedzinie Life-Science. Inwestycja zak¬ada po-
wstanie dwóch budynków, tj. zasadniczego oraz
pomocniczego o ¬åcznej powierzchni 5000 me-
trów kwadratowych (brutto). W budynku zasad-
niczym o ca¬kowitej powierzchni 4000 metrów
kwadratowych (brutto) powstanie oko¬o 2200
metrów kwadratowych pomieszcze˜ labora-
toriów klasy II/B oraz przestrzenie biurowe. W
za¬oΩeniu kaΩdy modu¬ b´dzie mia¬ ßredniå
wielkoßç oko¬o 100 metrów kwadratowych, a w
praktyce wielkoßç t´ b´dzie mo_na regulowaç w
zaleΩnoßci od potrzeb. Powsta¬a powierzchnia
laboratoriów i biur pomießci oko¬o 17–25 firm
lub projektów badawczych i pozwoli na zatrud-
nienie oko¬o 150 naukowców. Pozosta¬a cz´ßç
zostanie przeznaczona na dzia¬alnoßç us¬ugo-
wå: wynajem dwóch sal konferencyjnych, sali
spotka˜, dzia¬alnoßç gastronomicznå. W budyn-
ku pomocniczym o powierzchni ca¬kowitej
1000 metrów kwadratowych (brutto) powstanie
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oko¬o 700 metrów kwadratowych powierzchni
laboratoryjnej o niΩszym standardzie przeznac-
zonej np. na zwierz´tarni´ lub inne zastosowa-
nia laboratoryjne sprz´tu specjalistycznego (np.
tomografia, rezonans magnetyczny). Otwarcie
ca¬ego obiektu planowane jest z poczåtkiem ro-
ku 2008. W pierwszej kolejnoßci zostanie wy¬o-
niona firma do zarzådzania ca¬ym projektem.
Nast´pnie og¬oszony zostanie przetarg na firm´
architektonicznå wraz z firmå budowlanå, co
znacznie przyspieszy realizacj´ inwestycji. Roz-
pocz´cie prac budowlanych planuje si´ na prze-
¬omie pierwszego i drugiego kwarta¬u 2006 ro-
ku.

Realizacja powyΩszego projektu pozwoli
przede wszystkim na zaoferowanie infrastruk-
tury laboratoryjnej, zgodnej z mi´dzynarodo-
wymi normami (z zachowaniem wytycznych
Wellcome Trust dla obiektów badawczych,
Good Laboratory Practice, Good Manufacturing
Practice). Oferta ta w po¬åczeniu z zasobami
naukowymi, jakie istniejå w Ma¬opolsce, po-
zwoli na poszukiwanie potencjalnych inwest-
orów nieobecnych dotåd w Polsce z powodu
braku odpowiedniej infrastruktury technolog-
icznej. Spowoduje to wzrost zainteresowania
naszym regionem oraz zasobami ludzkimi uczel-
ni zlokalizowanych na jego terenie. Dzi´ki takiej
inwestycji, Kraków ma szans´ dominowaç nie
tylko w dziedzinie outsourcingu informatycz-
nego czy finansowego, ale równieΩ w wymaga-
jåcej dziedzinie bada˜ medycznych i biotech-

nologicznych. Projekt JCI to równieΩ nowoczes-
ny model zarzådzania Parkiem i Inkubatorem.
Docelowo g¬ównym ßród¬em przychodów spó¬-
ki b´dzie sprzedaΩ us¬ug (pozyskiwanie finan-
sowania na projekty badawcze, zarzådzanie pa-
tentami itp.), natomiast udzia¬ przychodów z
wynajmu powierzchni, stanowiç b´dzie poniΩej
po¬owy w strukturze. Trzecie ßród¬o przycho-
dów to inwestycje w spó¬ki typu spin-off, które
d¬ugoterminowo stanowiç b´då ßrednio poniΩej
czwartej cz´ßci przychodów. Dzi´ki ßwiatowej
klasy infrastrukturze laboratoryjnej, Park i Inku-
bator Technologiczny JCI zaoferuje dodatkowo
klientom z sektora biotechnologii i biomedy-
cyny dost´p do szeroko pojmowanego otocze-
nia naukowego i gospodarczego oraz zintegro-
wane ßrodowisko rozwojowe. Potencjalni uΩyt-
kownicy b´då mieli zagwarantowany komplek-
sowy dost´p do us¬ug specjalistycznych oraz
zaplecza, które zapewniå im optymalne warun-
ki do prowadzenia dzia¬alnoßci na wszystkich
etapach procesu innowacyjnoßci. Jagiello˜skie
Centrum Innowacji Sp. z o.o. dzi´ki g¬ównemu
udzia¬owcowi Uniwersytetowi Jagiello˜skiemu,
posiada moΩliwoßci swobodnego kontaktu i do-
st´pu do zasobów ludzkich uczelni, które przy
odpowiedniej organizacji i zaangaΩowaniu ka-
pita¬u mogå w znacznym stopniu przyczyniç
si´ do efektywnego rozwoju nauk Life-Science
w regionie.

Pawe¬ B¬achno
Alma Mater, pa≈dziernik 2005 r.

Pokonajå nas komputery?
Straszne skutki podwajania

W tym stuleciu powstanå komputery znacznie
przewyΩszajåce swoimi moΩliwoßciami ludzki
møzg, a Homo sapiens w znanej nam postaci
byç moΩe w ogøle zniknie. Taka wizja wynika ze
sformu¬owanego 40 lat temu prawa Moore’a,
ktøre, jak dotåd, sprawdza si´ bez zarzutu.

10 tys. dol. zap¬aci¬ Intel, ßwiatowy potentat
w produkcji procesorøw komputerowych, za
odnaleziony w prywatnym archiwum oryginal-
ny egzemplarz ameryka˜skiego miesi´cznika
"Electronics" z 19 kwietnia 1965 r. Co by¬o tak
cennego w tym starym numerze? Artyku¬ Gor-
dona Moore’a, jednego z za¬oΩycieli Intela i
wspø¬wynalazcy uk¬adøw scalonych (chipøw),
przewidujåcy lawinowy rozwøj techniki wytwa-
rzania mikroprocesorøw. Chipy wykonane så z
krzemu i sk¬adajå si´ z miniaturowych pø¬prze-
wodnikowych diod, tranzystorøw i innych ele-
mentøw. Dzi´ki nim do lamusa odesz¬y m.in.
lampowe radia i telewizory oraz zajmujåce ca¬e
pi´tra budynkøw lampowe komputery.

Gordon Moore na ¬amach "Electronics"

postawi¬ ßmia¬å na owe czasy tez´: liczba tran-
zystorøw w chipie b´dzie si´ podwaja¬a co 24
miesiåce, co spowoduje dalszå miniaturyzacj´
elektroniki oraz zwi´kszenie wydajnoßci poje-
dynczych uk¬adøw scalonych. Tak narodzi¬a si´
prognoza, ktøra z czasem zyska¬a miano prawa
Moore’a. Ku zaskoczeniu jego twørcy dzia¬a ono
nieprzerwanie do dziß. Lekka korekta naståpi¬a
w latach 70., gdy okaza¬o si´, Ωe podwojenie
liczby tranzystorøw w chipach nast´puje juΩ co
18 miesi´cy.

Ba! Prawo Moore’a przesta¬o byç prostå za-
sadå rozwoju elektroniki. Za sprawå grupy fu-
turologøw i wynalazcøw zwiåzanych z przemy-
s¬em komputerowym uros¬o ono do rangi meta-
fizycznej zasady opisujåcej nie tylko post´p
technologiczny, ale ca¬å ewolucj´ Ωycia na
Ziemi!

PPrroorrookk  KKuurrzzwweeiill
Najpierw przypomnijmy to, czego Moore nie

przewidzia¬. Chodzi mianowicie o mikrokom-
putery. W po¬owie lat 70. w gabinecie Moore’a,
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wøwczas prezesa Intela, pojawi¬ si´ pewien pra-
cownik koncernu, ktøry postanowi¬ zaprezento-
waç swøj oryginalny pomys¬. Intel produkowa¬
wøwczas mikroprocesory wykorzystywane w
rozmaitych urzådzeniach elektronicznych (np.
wagach). Ów cz¬owiek wpad¬ na pomys¬, by mi-
kroprocesor sta¬ si´ sercem nieduΩego komput-
era wyposaΩonego dodatkowo w klawiatur´ i
monitor. By¬oby to urzådzenie przeznaczone
dla masowego odbiorcy. A po co zwyk¬ym lu-
dziom coß takiego? – spyta¬ Moore. Speszony
pomys¬odawca odpowiedzia¬, Ωe z pewnoßciå
przyda¬oby si´ gospodyniom domowym na
przyk¬ad do przechowywania przepisøw kuli-
narnych. Ta odpowiedß zniech´ci¬a Moore’a,
ktøry szybko zapomnia¬ o ekstrawaganckim po-
myßle. Jak sam dziß przyznaje, pope¬ni¬ kolosal-
ny b¬åd. Kilka lat pøßniej firma IBM wypußci¬a
na rynek pierwszy komputer osobisty, ktørego
sercem, o ironio, by¬ w¬aßnie mikroprocesor
Intela.

Odtåd co 18 miesi´cy podwaja si´ szybkoßç
dzia¬ania komputerøw i pojemnoßç ich pami´-
ci. Fakt ten niezwykle zaintrygowa¬ ameryka˜-
skiego wynalazc´ Raya Kurzweila, ktøry ma na
swoim koncie m.in. stworzenie programøw
komputerowych odczytujåcych druk, p¬askiego
skanera oraz syntezatora potrafiåcego wiernie
naßladowaç dßwi´ki rozmaitych instrumentøw.
Za te osiågni´cia otrzyma¬ on w 1999 r. od pre-
zydenta Clintona National Medal of Technology
– najwyΩsze ameryka˜skie wyrøΩnienie w dzie-
dzinie techniki.

Prawo Moore’a nie ma charakteru liniowe-
go, ale wyk¬adniczy. Co to oznacza? Kurzweil
przypomina w jednym ze swoich artyku¬øw leg-
end´ o staroΩytnym wynalazcy szachøw. Za
swojå nowå gr´, ktøra zachwyci¬a w¬adc´, zaΩå-
da¬ on zap¬aty w ziarnach ryΩu. Poprosi¬ miano-
wicie, by na pierwszym polu szachownicy po¬o-
Ωono jedno ziarno, na nast´pnym dwa, na kole-
jnym dwa razy wi´cej. PoniewaΩ w¬adca intu-
icyjnie myßla¬ liniowo, bez wahania si´ zgodzi¬.
I bardzo szybko tego poΩa¬owa¬. Na przedostat-
nim, 63 polu szachownicy musia¬by bowiem
po¬oΩyç astronomicznå liczb´ 18 milionøw
trylionøw ziaren ryΩu. By uzyskaç tyle ziarna,
naleΩa¬oby obsiaç ca¬e trzy Ziemie (¬åcznie z
oceanami). Taka jest pot´ga wzrostu wyk¬adni-
czego.

EErraa  dduucchhoowwyycchh  mmaasszzyynn  
Kurzweil twierdzi, Ωe prawo Moore’a spra-

wdza¬o si´ nie tylko przez ostatnie 40 lat, ale
røwnieΩ dzia¬a¬o wstecz, tzn. od czasøw II woj-
ny ßwiatowej. W¬aßnie wtedy zbudowano pier-
wszy komputer, ktøry moΩna by¬o programo-
waç. A skoro tak, to – porøwnujåc rozwøj tech-
nologii komputerowej do szachownicy – dziß
jesteßmy na jej 32 polu. Zatem post´p w dzie-

dzinie technologii komputerowej jeszcze gwa¬-
towniej przyspieszy. I rzeczywißcie – obecnie
mamy na biurkach komputery o takiej mocy
obliczeniowej, ktørej kilkanaßcie lat temu poza-
zdroßci¬aby NASA czy Pentagon. A poniewaΩ
prawo Moore’a b´dzie dzia¬a¬o dalej, juΩ za kil-
ka lat staniemy si´ posiadaczami domowych
maszyn o mocy obliczeniowej porøwnywalnej
jedynie z dzisiejszymi superkomputerami, ktø-
re s¬uΩå na przyk¬ad do prognozowania pogody
w skali globalnej.

Na tym post´p technologii komputerowej
si´ nie zatrzyma, tylko jeszcze bardziej przy-
spieszy. Ten gwa¬towny rozwøj komputerøw
b´dzie zmienia¬ ca¬y przemys¬. Dzi´ki pot´Ωnej
mocy obliczeniowej, zdolnej symulowaç zacho-
wania substancji chemicznych czy ca¬ych Ωy-
wych komørek, o wiele szybciej powstanå pro-
jekty nowych samochodøw, telefonøw, mate-
ria¬øw czy lekøw.

Wed¬ug Kurzweila, galopujåce przemiany
technologiczne przekszta¬cå Ωycie ludzi w spo-
søb, ktøry trudno sobie dziß wyobraziç. Naståpi
na przyk¬ad wirtualizacja Ωycia, gdyΩ juΩ dziß,
choç technologia ta jest dopiero w powijakach,
gry komputerowe (zw¬aszcza ich sieciowe wer-
sje, a wi´c rozgrywki toczone z innymi ludßmi w
Internecie) wciågajå setki tysi´cy osøb. Nietru-
dno wi´c sobie wyobraziç, co si´ stanie, gdy
superpot´Ωne maszyny b´då potrafi¬y wykre-
owaç niemal dowolny wirtualny ßwiat nieodb-
iegajåcy realnoßciå (zmys¬owoßciå) wraΩe˜ od
tego prawdziwego. Dla wielu osøb taka uciecz-
ka w cyfrowe uniwersum okaΩe si´ znacznie
bardziej ekscytujåca niΩ szara rzeczywistoßç.

Kurzweil zapowiada teΩ coß znacznie bar-
dziej niesamowitego: za ok. 15 lat zdolnoßç ma-
gazynowania informacji przez komputery b´-
dzie porøwnywalna z moΩliwoßciami ludzkiego
møzgu. W ciågu kolejnej dekady jeden komput-
er przewyΩszy swoim potencja¬em møzgi wszy-
stkich ludzi. Mniej wi´cej w po¬owie XXI w. na-
ståpi przeniesienie ludzkiej ßwiadomoßci na in-
ny noßnik niΩ biologiczna sieç komørek w mø-
zgu. Tym samym sposobem w dowolnej liczbie
kopii b´dzie moΩna archiwizowaç i powielaç
zapis informacji o ca¬ej ludzkoßci.

Ale to nie koniec. Komputery w pewnym
momencie znacznie przewyΩszå potencja¬ in-
telektualny cz¬owieka. Najprawdopodobniej
naståpi wøwczas kres gatunku Homo sapiens,
gdyΩ dotychczasowy sposøb zapisu i powielania
informacji w postaci genetyczno-neuronalnej
(powsta¬y w toku d¬ugotrwa¬ej ewolucji Ωycia na
Ziemi) okaΩe si´ zbyt kruchy i ma¬o wydajny.
Ludzie porzucå swojå biologicznå pow¬ok´, a
wøwczas nadejdzie era duchowych maszyn
("The Age of Spiritual Machines" – taki tytu¬
nosi s¬ynna ksiåΩka Kurzweila), ktørych poten-



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – marzec 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 (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 

 1 mar  Środa Popielcowa  Parafia Św. Jacka  Sekretariat 230-0804 
 7  Koncert „Ich Troje” K. Zakręta G. Daszczyńska 260-0665 

 10  "Spirits of the Wedding Night" na podstawie  
 dramatu S. Wyspiańskiego „Wesele” 

PINK (Ottawa) E. Karpinska 567-1939 

 11  Zebranie parafian z Radą Duszpasterską Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 14 „Jak powstała i jak funkcjonuje współczesna  

gospodarka” - Dr K. Studnicki 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

3 lut do 
15 mar 

III Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży: „Ottawa 
moje miasto – ulubione zakątki” 

Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 

18 - 24 Rekol. Wielkopostne: O. Sławomir Dworek, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 23 „Wojna i kobieta”  – film Fundacji Armii Krajowej Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
 26  Zebranie Sprawozdawcze członków SPK Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
 2 kwiet XXIV Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
 4 „Walka Kościoła Katolickiego z reżimem  

komunistycznym” - Mgr H. Brzeziński 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

 20 „300 mil do nieba”  film fabularny oparty na faktach  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
 30  V Konkurs Talentów Polskich Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
 7 maj  Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia  Szkoła Zachodnia T. Wodkowska 825-0146 
 12   Recital fortepianowy w wykonaniu Adama Osińskiego Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
18 Film:„Kapitan Schreier – jeden lot, a tak wiele dla historii”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
6 czer  „Losy okrętów i statków, które powróciły do Polski 

 po II Wojnie Światowej” – p. M. Rzucidło 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

7   Koncert Jazzowy: Jan Jarczyk Quartet  Fund. Dziedzictwa Pol.  A. Gołębiowski 825-7774 
22   Film: „Tajemnicza śmierć żołnierza AK ps. Anoda”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 237-2663 
 12 sier Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
13 Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
 12 list Święto Niepodległości – Msza Św. i Akademia PINK (Ottawa) J. Leśniak 226-8944 

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

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


6

cja¬ intelektualny trudno sobie w ogøle wyobra-
ziç.

CCzzyy  kkrrzzeemm  ttoo  wwyyttrrzzyymmaa
W¬aßnie w t´ stron´, zdaniem Kurzweila, nieu-

chronnie prowadzi dzia¬anie prawa, ktøre zo-
sta¬o przez ameryka˜skiego wynalazc´ okreßlo-
ne (zaczerpni´tym z ekonomii) mianem The
Law of Accelerating Returns (Prawa rosnåcych
zyskøw). To nic innego jak rozszerzone i pod-
niesione do rangi filozoficznej zasady prawo
Moore’a. Wed¬ug Kurzweila bowiem, ewolucja
ziemskiego Ωycia (czyli de facto ma¬ych kom-
puterkøw w postaci DNA i RNA, zapisujåcych i
przetwarzajåcych informacje) toczy¬a si´ w
sposøb wyk¬adniczy. Stworzenie prymitywnych
organizmøw zaj´¬o ewolucji kilka miliardøw lat.
Pøßniej naståpi¬o przyspieszenie – zaledwie
przez kilkadziesiåt milionøw lat tzw. kambryj-
skiej eksplozji (kambr zaczå¬ si´ 542 mln lat
temu) morza wype¬ni¬y si´ mnøstwem nowych
gatunkøw zwierzåt. Hominidy (cz¬owiekowate)
wyewoluowa¬y w Afryce w ciågu kilkunastu mil-
ionøw lat, a Homo sapiens potrzebowa¬ 200 tys.
lat, by zaludniç ca¬å Ziemi´.

Teraz nadszed¬ czas na kolejny etap. Dalsza
ewolucja – juΩ nie biologiczna, ale kulturowo-
technologiczna – b´dzie przebiega¬a jeszcze
szybciej. W XIX w. przeskok technologiczny by¬
porøwnywalny z tym, co osiågni´to w ciågu
dziewi´ciu poprzednich stuleci. Z kolei w pier-
wszych dwøch dekadach XX w. dokona¬ si´ skok
na miar´ ca¬ego poprzedniego stulecia. Zatem,
zgodnie z logikå wzrostu wyk¬adniczego, w ciå-
gu XXI w. naståpi przeskok, ktøry przy wspø¬cze-
snym tempie rozwoju zajå¬by 20 tys. lat.

Czy ta niezwyk¬a wizja Raya Kurzweila ma
szanse si´ spe¬niç? Czy rzeczywißcie w ciågu
najbliΩszych kilku dekad otaczajåcy nas ßwiat
zmieni si´ nie do poznania, a Homo sapiens

zacznie odchodziç do lamusa historii? Pomys¬y
Kurzweila majå swoich przeciwnikøw. Pierwszy
z zarzutøw brzmi: prawo Moore’a juΩ nied¬ugo
(moΩe nawet za kilka lat) przestanie obowiåzy-
waç – technologie wytwarzania mikroproceso-
røw osiågnå swøj kres z powodu fizycznych
ogranicze˜ elektroniki opartej na krzemie. W
pewnym momencie po prostu nie da si´ upako-
waç na mikroskopijnie ma¬ej przestrzeni jesz-
cze wi´kszej liczby tranzystorøw. Z powodu g´-
stoßci upakowania juΩ dziß procesory majå k¬o-
pot z pozbywaniem si´ ciep¬a i wymagajå coraz
bardziej wyrafinowanych systemøw ch¬odzenia.
Tego typu argumenty moΩna jednak doßç ¬atwo
zbiç. W laboratoriach ca¬y czas powstajå nowe
pomys¬y (np. nanotechnologia, komputery
kwantowe i laserowe, spinotronika), dzi´ki ktø-
rym uda si´ zaståpiç wys¬uΩone p¬ytki krzemo-
we.

IIllooßßçç  ==  jjaakkooßßçç??  
S¬aby punkt wizji Kurweila wydaje si´ tkwiç

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88
zaprasza na pokaz filmu

Fundacji Armii Krajowej 

Wojna i kobieta
Data: 23 marca (czwartek) 2006 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polsk SPKi, 379 Waverley St.

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadank´

ddrraa  KKoonnrraaddaa  SSttuuddnniicckkiieeggoo
JJaakk  ppoowwssttaa¬¬aa

ii  jjaakk  ffuunnkkccjjoonnuujjee  
wwssppøø¬¬cczzeessnnaa  ggoossppooddaarrkkaa

Data: 14 marca (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

GRATULACJE
Zarzåd SIP Ottawa sk¬ada naj-
serdeczniejsze gratulacje kol.
Kazimierzowi Stysiowi z okazji
awansu przez Ministra Obrony
Narodowej na stopie˜ porucz-
n i k a  W P  w  d n i u  2 2  s i e r p n i a
2005 r. .

Ceremonia wr´czenia dyplo-
mu mia¬a miejsce w dniu 11 stycz-
n i a  2 0 0 6  r.  w  D o m u  Po l s k i m
SPK w Ottawie. Wr´czenia do-
kona¬  Attaché Obrony RP p¬k
Dobros¬aw Måka.

Jeszcze raz najserdeczniejsze
gratulacje,

Zarzåd SIP Ottawa
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zupe¬nie gdzie indziej. Przyjmuje on mianowi-
cie metafizyczne z¬oΩenie, Ωe w pewnym mo-
mencie iloßç musi przejßç w jakoßç. Møwiåc do-
k¬adniej, wzrastajåca wyk¬adniczo moc oblicze-
niowa komputerøw przemieni si´ w zdolnoßç
rozumowania, czyli powstanie sztuczna inteli-
gencja. Czy tak musi si´ staç? Nie wiadomo. Na
razie nie ma doßwiadcze˜, ktøre potwierdza¬y-
by t´ tez´. Jedyna poszlaka, na ktørå moΩe po-
wo¬ywaç si´ Kurzweil, to ewolucja biologiczna.
A ona zdaje si´ sugerowaç, iΩ na pewnym etapie
rozwoju iloßç – w tym wypadku odpowiednio
duΩa liczba komørek nerwowych oraz po¬åcze˜
mi´dzy nimi – rzeczywißcie daje nowå jakoßç,
czyli ßwiadomoßç i inteligencj´. W møzgu cz¬o-
wieka nie powsta¬ bowiem Ωaden nowy rodzaj
superkomørek nerwowych, jakoßciowo odmi-
ennych od zwierz´cych, a mimo to tak bardzo

røΩnimy si´ pod wzgl´dem zdolnoßci intelektu-
alnych od pozosta¬ych gatunkøw.

NiezaleΩnie od tego, czy ßwiat rzeczywißcie
podåΩy w kierunku naszkicowanym przez Kurz-
weila, wypada zgodziç si´ z jego tezå, iΩ jesteß-
my ßwiadkami ogromnego przyspieszenia tech-
nologicznego. Osoby, ktøre urodzi¬y si´ w latach
70. i 80., juΩ doßwiadczy¬y znacznie szybszych
przemian niΩ ich rodzice. Wystarczy wspom-
nieç o internetowej rewolucji, ktøra w ciågu kil-
kunastu lat zmieni¬a sposøb Ωycia w skali ca¬e-
go globu. A z pewnoßciå ßwiatowa sieç komput-
erowa nie pokaza¬a jeszcze wszystkich swoich
moΩliwoßci. MoΩna zatem byç pewnym, Ωe na-
st´pne pokolenia czekajå jeszcze szybsze i g¬´-
bsze zmiany.

MARCIN ROTKIEWICZ
Polityka nr 22/2005

Uzbraja komputery 
w intuicj´

Prof. Roman S¬owi˜ski zatrudnia komputery, by podejmowa¬y za nas najlepsze decyzje
Prof. Roman S¬owi˜ski kieruje Zak¬adem Inteli-
gentnych Systemów Wspomagania Decyzji na
Wydziale Informatyki i Zarzådzania Politechni-
ki Pozna˜skiej. Urodzi¬ si´ w Poznaniu w 1952
roku. Gdy 17 lat pó≈niej zaczyna¬ studia na wy-
dziale elektrycznym, na politechnice by¬a tylko
jedna maszyna cyfrowa. Habilitacj´ w 1981 ro-
ku uzyska¬ jednak juΩ z informatyki. W jego ka-
rierze bardzo pomocna okaza¬a si´ ßwietna zna-
jomoßç francuskiego zdobyta jeszcze w liceum.
Wyjazdy na staΩe i konferencje pozwoli¬y m¬o-
demu informatykowi uczyç si´ od najlepszych
na ßwiecie. I szybko do¬åczyç do tego grona. W
wieku 37 lat zosta¬ profesorem. Poßwi´ci¬ si´
komputerowym systemom wspomagania de-
cyzji.

Dlaczego decyzje muszå byç wspomagane?
Na przyk¬ad dlatego, Ωe moΩliwych rozwiåza˜
jest bardzo duΩo, a nasza wiedza o nich nie jest
ani kompletna ani pewna. I nie wiadomo, które
jest najlepsze. W takich w¬aßnie sytuacjach po-
magajå matematyka i moce obliczeniowe wspó¬-
czesnych komputerów. Wi´kszoßç problemów,
przy których rzeczywißcie potrzebujemy pomo-
cy maszyn, wiåΩe si´ z ryzykiem i niepewnoß-
ciå. Posiadane dane så niedok¬adne, niespójne
lub niekompletne, a kryteria wyboru wzajem-
nie konfliktowe. Cz¬owiek kieruje si´ wówczas
intuicjå lub - co gorsza - wybiera na chybi¬ tra-
fi¬. By maszyna radzi¬a sobie w takich sytua-
cjach i pomaga¬a cz¬owiekowi, potrzeba napra-
wd´ zaawansowanych teorii matematycznych i
wyjåtkowo przebieg¬ych algorytmów. Metody
tworzenia tych ostatnich opracowa¬ prof. S¬o-

wi˜ski ze wspó¬pracownikami z Polski, W¬och,
Francji i Japonii.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhono-
rowa¬a profesora przede wszystkim za stworze-
nie szko¬y "inteligentnego wspomagania decy-
zji". Dzi´ki jego pracom powstajå maszyny, któ-
re nie tylko rozwiåzujå zbyt z¬oΩone dla cz¬o-
wieka problemy, ale takΩe potrafiå si´ uczyç - to
znaczy samodzielnie modyfikowaç w¬asny pro-
gram. Do pewnego stopnia sztuczna inteligenc-
ja wyr´cza informatyków - cz¬owiek nie musi
dok¬adnie przewidzieç wszystkiego, z czym kom-
puter moΩe si´ zetknåç.

Programy opracowane w Poznaniu znalaz¬y
juΩ swoje pierwsze zastosowania. MoΩna z nich
korzystaç zarówno w ekonomii i finansach, jak i
w diagnostyce technicznej i medycznej. Wdzi´-
cznym polem zastosowa˜ jest medycyna - t¬u-
maczy prof. S¬owi˜ski. - W izbie przyj´ç szpitala
dzieci´cego w Ottawie inteligentne wspomaga-
nie decyzji zastosowalißmy do wst´pnej kwali-
fikacji ma¬ych pacjentów z bólem brzucha. 

Piel´gniarka lub lekarz-staΩysta po przepro-
wadzeniu krótkiego wywiadu i wprowadzeniu
uzyskanych informacji do komputera otrzymu-
je b¬yskawicznå podpowied≈, z jakim przypad-
kiem ma do czynienia i czy konieczna jest naty-
chmiastowa interwencja chirurga - dodaje pro-
fesor. - Obecnie budujemy w Wielkopolsce por-
tal dla telemedycyny - umoΩliwi on telekonsul-
tacje medyczne mi´dzy szpitalami klinicznymi
a terenowymi.

Òukasz Partyka
Gazeta Wyborcza  2005/12/06
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kszta¬ty. Dlaczego symetryczne? 
WW  rróóΩΩnnoorrooddnnooßßccii  ssii¬¬aa

Warunki wewnåtrz chmury så zmienne,
ale odleg¬oßç pomi´dzy ramionami
ßniegowej gwiazdki jest na tyle ma¬a, Ωe
kaΩde z ramion "roßnie" praktycznie w tej
samej temperaturze i wilgotnoßci. A to
oznacza, Ωe roßnie w identyczny sposób. Ale
p¬atki ßniegu wcale nie muszå przypominaç
gwiazdek i wcale nie muszå mieç wymyßl-
nych kszta¬tów. Ich kszta¬t w duΩym stop-
niu zaleΩy od temperatury i wilgotnoßci
otoczenia. W bardzo niskich temperaturach
- poniΩej -20˚C - nie sposób w padajåcym
ßniegu znale≈ç wymyßlnych kszta¬tów
podobnych do gwiazdek czy dendrytów. Na
ziemskich biegunach pada ßnieg w kszta¬cie
kolumienek czy p¬askich p¬ytek o podstaw-
ie szeßciokåta. W nieco wyΩszej temper-
aturze kszta¬t ßnieΩynek zaleΩy od wilgot-
noßci otoczenia. JeΩeli jest ona wysoka,
mogå tworzyç si´ p¬atki o kszta¬cie den-
drytów albo charakterystyczne ßniegowe
gwiazdki. Jeßli jednak wody w powietrzu jest
ma¬o, powstanå szeßciokåtne kolumienki
lub szeßciokåtne p¬ytki z wydråΩonymi
wzorami. Gdy temperatura jest jeszcze
wyΩsza (oko¬o -5˚C), a wilgotnoßç sto-
sunkowo wysoka, z nieba b´då spada¬y...
ig¬y. Generalnie, im wyΩsza wilgotnoßç, tym
kryszta¬ki lodu majå bardziej z¬oΩone kszta¬-
ty. 

Najciekawsza jest historia powstawania
tych p¬atków ßniegu, które Ωycie rozpocz´¬y
np. w warunkach duΩej wilgotnoßci, a
potem kontynuowa¬y swój "rozwój", gdy
wody w powietrzu by¬o znacznie mniej.
Wtedy z¬oΩone na poczåtku kszta¬ty mogå
si´ upraszczaç wraz z oddalaniem si´ od
ßrodka kryszta¬ka. Z kolei gdy rosnåcy
kryszta¬ek z bardziej suchego powietrza
wpadnie w obszar wilgotniejszego - im da-
lej od jego ßrodka (od zalåΩka p¬atka), tym
wzór b´dzie bardziej z¬oΩony. Z p¬atkiem
ßniegowym jest bowiem troch´ tak jak z
pniem drzewa. Histori´ Ωycia obydwu
moΩna odczytaç, analizujåc poszczególne
warstwy w przekroju poprzecznym. Przy
tym, im bliΩej ßrodka, tym bliΩej momentu
powstania.

I tak jak nie ma dwóch identycznych

Jadåc na nartach lub lepiåc ba¬wana, nie
zastanawiamy si´ zwykle, czym jest ßnieg.
Jasne, wszyscy wiedzå, Ωe to zamarzni´ta
woda, ale jednak róΩni si´ od kawa¬ka lodu.
P¬atki ßniegu så kryszta¬ami, a kaΩdy z nich
ma niepowtarzalny kszta¬t.

Podobno pierwszy nad naturå ßniegu
zastanawia¬ si´ Jan Kepler. Ten sam, który
odkry¬ regu¬y rzådzåce ruchem planet w
Uk¬adzie S¬onecznym. W 1611 roku Kepler
napisa¬ krótkå rozpraw´ "O szeßciokåtnych
p¬atkach ßniegowych", w której zastanawia¬
si´, dlaczego wszystkie p¬atki så szeßciokåta-
mi. Nie móg¬ znaç odpowiedzi. Poznalißmy
jå dopiero trzy wieki pó≈niej wraz z rozwo-
jem krystalografii rentgenowskiej.

NNaarrooddzziinnyy  ggwwiiaazzddyy
P¬atki ßniegu rodzå si´ w chmurach. Ale
sama woda i niska temperatura nie wystar-
czå, Ωeby powsta¬ bia¬y puch. Potrzebne jest
jeszcze "rusztowanie", od którego wszystko
si´ rozpocznie. To, mówiåc fachowo, jådro
kondensacji. MoΩe byç np. drobinka kurzu
lub py¬ek kwiatowy i to na nim rozpoczyna
si´ kondensacja czåsteczek wody i tworze-
nie kryszta¬u. Woda destylowana w¬aßnie z
powodu braku drobnych zanieczyszcze˜
moΩe byç w stanie ciek¬ym nawet w tem-
peraturze –40˚ C. 

Najpierw wszystkie kryszta¬ki lodu
rosnå tak samo, formujåc tzw. heksaedr -
szeßcian foremny. Ale im kryszta¬ek lodu
jest wi´kszy, tym szybciej zaczynajå rosnåç
jego rogi. Dlaczego? Kanciaste czubki
bardziej "wystajå" i do nich przykleja si´
wi´cej czåsteczek wody z nasyconego parå
wodnå powietrza otaczajåcego kryszta¬.
Nieco wi´ksze tempo wzrostu rogów
sprawia, Ωe kryszta¬ lodu z szeßcianu
zamienia si´ w... szeßcioramiennå gwiazd´. 

W czasie podróΩy p¬atka ßniegu w
kierunku powierzchni ziemi zmienia si´
zarówno wilgotnoßç, jak i temperatura
otoczenia. Na czubku kaΩdego ramienia
gwiazdki moΩe rozwinåç si´ znowu szeß-
cian, a z kaΩdego z jego rogów moΩe znowu
"wyrosnåç" szpikulec. Taki proces moΩe
zajßç nawet kilka razy od chwili powstania
p¬atka ßniegu do momentu, w którym
dotknie on gruntu, dlatego p¬atki ßniegu
mogå mieç bardzo z¬oΩone i symetryczne

Mi´dzy fizykå a magiå
Dlaczego p¬atki ßniegu så symetryczne? Dlaczego nie ma dwóch identy-

cznych ßnieΩynek? To tylko niektóre z pyta˜, na które moΩna znale≈ç
odpowied≈, badajåc bia¬y puch.
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drzew, tak nie ma dwóch takich samych
p¬atków ßniegu. Dlaczego tak si´ dzieje?
Kluczem jest znowu zmienna temperatura i
wilgotnoßç. To od tych dwóch czynników
zaleΩy kszta¬t i stopie˜ skomplikowania
kryszta¬ka lodu. Dla dwóch powsta¬ych w
bezpoßrednim såsiedztwie p¬atków droga
na ziemi´ nigdy nie b´dzie taka sama. Tak
wi´c wp¬yw zmiany temperatury i wilgot-
noßci na kaΩdy z nich b´dzie inny. Poza tym
jest ma¬o prawdopodobne, Ωe w obydwu
przypadkach identyczne by¬o "rusz-
towanie", czyli tzw. jådro kondensacji, do
którego przyczepi¬y si´ pierwsze czåsteczki
wody. A od kszta¬tu i wielkoßci "zarodka"
ßnieΩki zaleΩå pierwsze chwile formowania
si´ p¬atka ßniegowego. Nawet o wiele bar-
dziej regularne kryszta¬ki, które powsta¬y w
niskich temperaturach, czyli np.
"s¬upkowe" - dok¬adne pomiary
potwierdzajå niepowtarzalnoßç kaΩdego z
nich. Te róΩnice wiåΩå si´ takΩe z tym, Ωe
wodór i tlen - budowniczowie wody - wy-
st´pujå w naturze w róΩnych odmianach.
Czåsteczk´ wody moΩe tworzyç zamiast
"zwyk¬ego" wodoru jego troch´ ci´Ωszy brat
- deuter, a zamiast tlenu O16 jego izotop
O18.

IInnttrryygguujjååccaa  ssyymmeettrriiaa
NiezaleΩnie jednak od róΩnic w kszta¬cie,

które dla niektórych rodzajów kryszta¬ków
widoczne så od razu, a dla innych dopiero
po dok¬adnych pomiarach, wszystkie
spadajåce z nieba p¬atki ßniegu majå jednå
cech´ wspólnå - struktur´ o tzw. szeß-
ciokrotnej osi symetrii. Co to oznacza?
Tylko tyle, Ωe nie sposób znale≈ç ßnieΩynki,
która b´dzie gwiazdkå o innej liczbie
ramion niΩ szeßç, albo "ßnieΩynk´ s¬upek" o
podstawie innej niΩ szeßciokåt. I ta w¬aßci-
woßç kryszta¬ów lodu wydaje si´
najbardziej intrygujåca. Spoßród
niesko˜czonej liczby kszta¬tów wszystkie så
ilustracjå szeßciokåta foremnego. Dlaczego?
Aby to wyjaßniç, trzeba najpierw zrozu-
mieç, czym jest kryszta¬. To cia¬o sta¬e, w
którym okreßlona konfiguracja atomów
zwana komórkå elementarnå jest wielokrot-
nie powtarzana. ZamroΩone czåsteczki
wody tworzå heksagonalnå (szeßciokåtnå)
sieç krystalicznå. KaΩda komórka elemen-
tarna kryszta¬u lodu sk¬ada si´ z szeßciu
atomów tlenu po jednym w kaΩdym kåcie
szeßcianu i atomów wodoru pomi´dzy
nimi. Na kaΩdy atom tlenu przypadajå dwa
atomy wodoru, tworzåc znany wzór
sumaryczny wody - H2O. JeΩeli wzrost

kryszta¬u nie jest niczym zak¬ócony, a tak
jest w przypadku formowania si´
kryszta¬ków lodu w chmurach, symetria
przekroju zewn´trznego kryszta¬u jest
obrazem symetrii jego sieci krystalicznej.
Innymi s¬owy, jeΩeli komórka elementarna
ma szeßciokrotnå oß symetrii, ca¬y kryszta¬
(p¬atek ßniegu) nie pozb´dzie si´ swojej
szeßciokåtnej natur

P¬atki ßniegu så zamroΩonå wodå. Ale
samo zamroΩenie wody wcale nie wystar-
czy. Kostki lodu w zamraΩarce nie wyglåda-
jå przecieΩ jak ßniegowe gwiazdki. Oprócz
wody potrzebna jest jeszcze cierpliwoßç.
Kryszta¬ ßniegu musi rosnåç sam, nie
moΩna mu przeszkadzaç. Ale to wciåΩ nie
wszystko. W ko˜cu spadajåcym kroplom
deszczu teΩ nikt nie przeszkadza, a nie za-
marzajå w p¬atki ßniegu. Zagadka pow-
stawania p¬atków ßniegu polega na tym, Ωe
zamroΩeniu ulega bezpoßrednio para
wodna - bez fazy poßredniej, czyli skrople-
nia si´ pary w ciecz. To zjawisko nazywa si´
resublimacjå. I na tym polega tajemnica
tworzenia niesko˜czonej liczby bajecznych
kszta¬tów, które zawsze majå szeßç kåtów.

Tomasz RoΩek
Gazeta Wyborcza 06-01-26

WIEÍCI z KRAJU
◆ Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´
na poczåtku lutego, br. wygra¬oby je Prawo i
Sprawiedliwoßç - wynika z najnowszego
sondaΩu Polskiej Grupy Badawczej. Na t´
parti´ zamierza g¬osowaç 28% ankietowa-
nych. Druga w rankingu jest Platforma
Obywatelska, którå popiera 26% respon-
dentów. Kolejne miejsca zajmujå: koalicja
SLD i SdPl - 14%, Samoobrona - 11%, LPR -
7% i PSL - 6%

W sondaΩu przeprowadzonym przez
PBS dla Gazety Wyborczej róΩnica w popar-
ciu mi´dzy PiS a PO zmniejsza si´ coraz
bardziej. SondaΩ przeprowadzono w dniach
4-5 lutego br.

PiS jest nadal liderem sondaΩu, ale w
porównaniu do stycznia poparcie dla partii
Jaros¬awa Kaczy˜skiego spad¬o z 40% do
37%. Platforma Obywatelska cieszy si´ na-
tomiast takim samym poparciem jak przed
miesiåcem, czyli 35% Taka sytuacja sprawia
Ωe Ωadna z partii nie mog¬a by rzådziç samo-
dzielnie, ale utworzenie koalicji da¬oby ogro-
mnå wi´kszoßç z 377 mandatami umoΩli-
wiajåcå nawet zmiany w konstytucji.

Do Sejmu wesz¬yby jeszcze SLD z 10%
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poparciem oraz Samoobrona - 7% popar-
cia. Poza Parlamentem znalaz¬yby si´ LPR -
4%, PSL - 1% i SdPl - 3%

W lutym br. najwi´kszym poparciem
cieszy si´ PiS - 34% (spadek o 1%) - wynika
z najnowszego sondaΩu CBOS. Na Platfor-
m´ Obywatelskå g¬osowa¬oby 24% Polaków
(spadek o 7%), na Samoobron´ zaß - 11%
(wzrost o 4%). Do Sejmu wesz¬yby jeszcze:
SLD (7%) i LPR (5%). Notowania obu tych
partii pozostajå bez zmian.

CBOS przeprowadzi¬ sondaΩ w w dniach
11-12 lutego br.

Wed¬ug sondaΩu przeprowadzonego
przez GfK Polonia dla Rzeczpospolitej PiS
cieszy si´ poparciem 32% respondentøw,
natomiast Platforma Obywatelska ma po-
parcie 30% wyborcøw. Kolejne ugrupowa-
nia majå nast´pujåce poparcie: Sojusz
Lewicy Demokratycznej 10% (wzrost noto-
wa˜ o 5%), Samoobrona 8%. Pozosta¬e par-
tie nie przekraczajå progu wyborczego. PSL
moΩe liczyç na 3% poparcia, LPR na 2%.

SondaΩ zosta¬ przeprowadzony przez
GfK Polonia 17-19 lutego br. na 981-osobo-
wej ogólnopolskiej próbie.

Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´
25-26 lutego br. , wygra¬oby je Prawo i Spra-
wiedliwoßç - wynika z najnowszego sonda-
Ωu Polskiej Grupy Badawczej (PGB). Na PiS
chce g¬osowaç 31% badanych - o 3% wi´cej
niΩ w sondaΩu z poczåtku miesiåca. Druga
w rankingu jest Platforma Obywatelska -
ch´ç g¬osowania na PO deklaruje 27% anki-
etowanych (wzrost o 1%). Kolejne miejsca
w sondaΩu zajmujå koalicja SLD i SdPl - 15%,
(wzrost o 1%), oraz Samoobrona - 10%, LPR
- 6% i PSL - 5%. Poparcie dla tych ugrupo-
wa˜ zmala¬o o 1%.
◆ Wßród polityków najwi´kszym zaufa-
niem Polaków cieszy si´ Kazimierz Marcin-
kiewicz, wynika z sondaΩu przeprowadzo-
nego przez CBOS. Premierowi ufa 70% ankie-
towanych i od czasu obj´cia stanowiska
szefa rzådu zaufanie to stale roßnie. Przez
ostatni miesiåc o 2%. .Marcinkiewiczowi
nie ufa 12% badanych w tym wypadku od-
notowano wzrost równieΩ o 2%.

W ostatnim miesiåcu o 7% wzros¬y do-
bre oceny premiera. Teraz dobrze ocenia go
67% ankietowanych. Tak wynika z kolei z
sondaΩu OBOP. Wzros¬y teΩ jednak, i to o
20%, w porównaniu ze styczniem br. , nega-
tywne oceny rzådu. ˛le gabinet Marcinkie-
wicza ocenia 54% badanych, dobrze tylko

30%. Z kolei poparcie i zaufanie do prezy-
denta spada. Oceny Lecha Kaczy˜skiego så
najgorsze od sierpnia ubieg¬ego roku. Ufa
mu 58% respondentów (spadek o 6%). Do-
brze ocenia go 39% ankietowanych, czyli o
8% mniej niΩ w styczniu br.

CBOS i OBOP przeprowadzi¬y badania 2
- 6 lutego br. na reprezentatywnej ponad
1000-osobowej grupie.

Dobre oceny wystawia gabinetowi Pra-
wa i Sprawiedliwoßci 56% Polaków. Przeci-
wników jest ponad dwa razy mniej (24%).

Zwolennicy rzådu przewaΩajå we wszys-
tkich grupach wiekowych, jednak najwi´cej
jest ich wßród osób starszych - po 55 roku
Ωycia (ok. 60%). Nieco lepsze oceny rzåd
osiåga wßród osób po podstawówkach i za-
wodówkach (57 - 61% poparcia) niΩ Pola-
ków po maturze lub po studiach (52 - 54%).
Najwi´cej z¬ych recenzji rzådowi wystawia-
jå urz´dnicy (53% przeciwników), mene-
dΩerowie i prywatni przedsi´biorcy (33%)
oraz pracownicy umys¬owi i studenci (po
31%).

SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬
instytut GfK Polonia 3 - 5 lutego na repre-
zentatywnej próbie 958 doros¬ych Polaków
◆ Stopa bezrobocia w styczniu br. wzros¬a
do 18,1%, z 17,6% w grudniu br. Bez pracy
pozostawa¬o prawie 2,9 mln osób - poda¬o
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo¬ecznej.
Resort poinformowa¬, Ωe liczba bezrobot-
nych zwi´kszy¬a si´ we wszystkich regio-
nach.

NajwyΩsza stopa bezrobocia w styczniu
by¬a w województwach warmi˜sko-mazur-
skim (28,2%) i zachodniopomorskim
(26,3%). NajniΩszå zanotowano w ma¬opol-
skim (14,2%), mazowieckim (14,2%) oraz
wielkopolskim (15%)
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