ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA
STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE
ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA

B
I
ULETYN SIP
Nr.147

6
6
6
6
6
6
6

ODDZIAÒ OTTAWA

KWIECIEÂ 2006 r.

W. Borowiecki

6
6
6
6
6
6
6

¸yczenia z okazji Íwiåt WielkiejNocy
sk¬ada Zarzåd

Przewodniczåcy: B. Gajewski
Skarbnik:
L. Cyfracki

tel.: 259-5015
Sekretarz: L. Zieli˜ska tel.: 721-8238
tel. 521-6228
Redaktor: K. Styß
tel.: 224-1707
Redakcja Techniczna: J.Taracha tel.: 225-4678
Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, Stn "T", Ottawa ON K1G 3H6
SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/
ISSN 1496-7251
Redakcja- e-mail: af736@ncf.ca

NIM WESOÒO ZADZWONIÅ KAJDANY
Zawód inΩyniera zawsze cieszy¬ si´ na ßwiecie uznaniem i szacunkiem. Najwczeßniej t´
nazw´ zacz´li stosowaç Francuzi, którzy ju˝
w XVI w. budowniczych fortyfikacji okreßlali
ingenieur (albo architectus militaris). Warto
zauwaΩyç, Ωe juΩ w tej klasycznej nazwie inΩyniera pojawia si´ ten sam ≈ród¬os¬ów, co
w s¬owie geniusz, a zatem twierdzenie, Ωe
inΩynierów od najdawniejszych czasów szanowano, znajduje tu swoje pe¬ne potwierdzenie.
Niestety, my zawsze musimy wszystko
robiç inaczej, niΩ inne nacje, dlatego bywa¬y
w Polsce okresy, kiedy usi¬owano zdyskredytowaç spo¬ecznå rol´ inΩynierów. Przypomnijmy chociaΩby ukute za komunistycznych czasów pogardliwe okreßlenie “technokrata”. Osoby pos¬ugujåce si´ tym wyraΩeniem czyni¬y to, jak si´ wydaje, g¬ównie z
pobudek politycznych, zupe¬nie irracjonalnie wiåΩåc fakt, Ωe niektórzy z partyjnych
kacyków PRL mienili si´ inΩynierami (którymi zresztå na ogó¬ nie byli) z wprowadzonå przez nich “sufitowå ekonomiå” i represyjnymi dzia¬aniami politycznymi. Pozostawmy jednak ten wåtek na uboczu i powróçmy do roli inΩynierów w rozwoju cywilizacji. Jeßli obiektywnie i bez uprzedze˜ rozejrzymy si´ dooko¬a, to stwierdzimy, Ωe dzisiejszy ßwiat zosta¬ w ogromnym stopniu
uformowany przez technik´, a technika jest
bez wåtpienia dzie¬em inΩynierów. Co wi´cej, dobrobyt ekonomiczny wi´kszoßci zaawansowanych gospodarczo spo¬ecze˜stw
bierze si´ g¬ównie z ich innowacyjnoßci
oraz umiej´tnoßci sprawnego wytwarzania
poΩådanych rynkowo dóbr materialnych –
a zarówno innowacyjnoßç gospodarki, jak i
zdolnoßci wytwórcze så w duΩej mierze pochodnå kreatywnej pracy inΩynierów. Dlatego obserwujåc nasilajåcå si´ wßród naszych maturzystów tendencj´ do wybierania studiów na kierunkach atrakcyjnie si´
nazywajåcych, a przy tym ¬atwych i przyjemnych, z niepokojem myßl´, do czego nas
to zaprowadzi? Czym b´då zarzådzaç ci
wszyscy coraz liczniejsi absolwenci Zarzådzania, obecnego w niemal kaΩdej wyΩszej
uczelni, kiedy juΩ z powodu braku kadry
inΩynierskiej zdemontujemy polski przemys¬? Skåd si´ wezmå pieniådze, którymi
chcå obracaç masowo kszta¬ceni eksperci
od bankowoßci, jeßli nie b´dziemy niczego
wytwarzaç? Jakie zjawiska b´då rejestrowali
przyszli psychologowie i socjologowie w
spo¬ecze˜stwie pogråΩonym w biedzie, wy-

nikajåcej z cywilizacyjnego zacofania? Co
zaobserwujå humanißci kszta¬ceni w sferze
kultury i j´zyka narodu b´dåcego w fazie
upadku gospodarczego?
Zapewne czytajåc te s¬owa niejeden z
Czytelników Ωachnå¬ si´ albo wzruszy¬ ramionami, uznajåc, Ωe przesadzam. Niestety
nie!
Przysz¬oßç Polski kszta¬tuje si´ dziß w
wyΩszych uczelniach. Skoro ßwiat zmierza
do spo¬ecze˜stwa informacyjnego, skoro
Unia Europejska deklaruje jako swój cel
gospodark´ opartå na wiedzy – to iloßç i jakoßç wiedzy, jakå zdob´dzie nasza m¬odzieΩ
w trakcie studiów, jest naszym g¬ównym i
jedynym atutem.
Nie kaΩda jednak wiedza przek¬ada si´
na sukcesy gospodarcze. Nawet najwi´ksze
odkrycia w dziedzinie j´zyka starocerkiewno-s¬owia˜skiego nie stworzå nowych
miejsc pracy. Demagogiå jest twierdzenie,
Ωe dla rozwoju gospodarki waΩniejsza jest
wiedza ekonomiczna, niΩ technologiczna –
bo nawet od najbardziej intensywnego
mieszania herbata nie zrobi si´ s¬odsza. W
gospodarce potrzebna jest produkcja – chociaΩ bez stosownej wiedzy ekonomicznej
wyprodukowane dobra mogå nieprzyczyniaç si´ do wzrostu zamoΩnoßci, jak to juΩ
przerabialißmy w niezbyt odleg¬ej przesz¬oßci.
NIEFRASOBLIWOÍÇ czy SABOTA¸?
Demagogiå jest teΩ twierdzenie, Ωe trzeba
g¬ównie rozwijaç dyscypliny podstawowe
(biologi´, fizyk´, chemi´) – bo nowe technologie rodzå si´ jako wyniki bada˜ podstawowych. Bezspornie kaΩda nowa technologia powstawa¬a kiedyß jako odkrycie
naukowe w dziedzinie bada˜ podstawowych (na przyk¬ad tranzystor odkryli fizycy,
a nie inΩynierowie). Jednak na to, Ωeby przetworzyç odkrycie naukowe w uΩytecznå
(sprzedawanå!) technologi´ jest potrzebny
odpowiedni poziom rozwoju przemys¬u – i
to przemys¬u ch¬onnego na nowinki naukowe. Nie mamy w Polsce takiego przemys¬u i nie zapowiada si´, Ωebyßmy w najbliΩszym czasie byli w stanie taki przemys¬
zbudowaç, gdyΩ wiåΩå si´ z tym ogromne
koszty. Dlatego jeßli nawet w laboratorium
polskiego badacza odkryte zostanie zjawisko, które b´dzie zapowiedziå rewolucji
przemys¬owej, to nie przyniesie ono nic,
absolutnie nic polskiej gospodarce. Szcz´ßliwy odkrywca pospiesznie opublikuje
uzyskany wynik naukowy w zagranicznym

2

3

czasopißmie naukowym, bo od takiej publikacji, zw¬aszcza w czasopißmie z tzw. listy
filadelfijskiej, zaleΩy jego awans naukowy i
ca¬a kariera. Opublikowany wynik nie moΩe
juΩ byç przedmiotem patentu. W zwiåzku z
tym zagraniczne koncerny, majåce ßrodki
na to, Ωeby przetworzyç naukowe odkrycie
w uΩytecznå technologi´, uruchomiå na tej
podstawie produkcj´ nowego wyrobu, który
potem sprzedadzå po wygórowanych cenach polskiemu podatnikowi, za pieniådze
którego wyposaΩone by¬o laboratorium, w
którym dokonano odkrycia.To nie jest scenariusz fikcyjny, takie zdarzenia mia¬y i majå miejsce, wi´c gdy s¬ysz´ m´drców twierdzåcych, Ωe dzisiaj w Polsce trzeba kszta¬ciç
wi´cej fizyków, biochemików, biologów,
astronomów, ekonomistów, psychologów,
socjologów, teatrologów, etnografów, prawników, archeologów, filologów, filozofów ale bro˜ BoΩe nie inΩynierów, to zastanawiam si´, czy jest to wynik braku orientacji,
czy celowy sabotaΩ?
POMOC DEDYKOWANA
ZauwaΩmy, Ωe inni majå w tym zakresie o
wiele bardziej realistyczne i precyzyjne poglådy, co wi´cej, så to poglådy przek¬adajåce si´ na praktyczne dzia¬ania. Od roku
jesteßmy w Unii Europejskiej i obowiåzek
kochania Unii jest dziß dla wielu ugrupowa˜ politycznych takim samym dogmatem,
jak niegdyß wpisana do Konstytucji PRL
przyja≈˜ ze Zwiåzkiem Radzieckim. Tymczasem dzia¬ania UE nie pozostawiajå cienia wåtpliwoßci co do tego, kogo oni ch´tnie widzå jako wykszta¬conych Polaków – a
kogo nie.
Jako rektor duΩej uczelni technicznej, i
to rektor najd¬uΩej w Polsce urz´dujåcy, mia¬em okazj´ dok¬adnie przyjrzeç si´ mechanizmom dystrybucji unijnej pomocy dostarczanej do polskich uczelni w ramach dostosowywania ich do wymogów “jednolitej
przestrzeni edukacyjnej” propagowanej w
Zjednoczonej Europie. Istotnie, pomoc ta
by¬a duΩa, ale ßcißle dedykowana. Mog¬y z
niej skorzystaç klasyczne uniwersytety, bo
Eurokratom wygodniej mieç w Polsce moΩliwie wielu wykszta¬conych humanistów, z
którymi ¬atwo si´ dogadaç (znajå j´zyki!),
którzy odwo¬ujå si´ do tego samego (wspólnego) dziedzictwa kulturowego, którzy wyznajå te same systemy wartoßci itp. Z pomocy unijnej mog¬y ¬atwo korzystaç wydzia¬y
prawa i administracji, bo niesprawnoßci
polskiej legislacji i urz´dów mog¬y si´ rykoszetem odbijaç na dzia¬aniu struktur unijnych. Ch´tnie oferowano stypendia wyjazdowe dla studentów ekonomii, bo w ko˜cu

z kimß trzeba b´dzie w Polsce robiç interesy.
Na Ωyczliwoßç Unii mogå liczyç studia
nauczycielskie, bo nikt nie chce mieç we
wspólnym domu analfabetów. Natomiast
nigdy Ωaden z unijnych programów pomocowych nie przewidywa¬ Ωadnej pomocy
dla polskich uczelni technicznych. Nigdy.
Wynika to z prostego i ¬atwego do przeßledzenia faktu. OtóΩ polski prawnik, pracownik administracji albo handlowiec nie
så dla swoich zagranicznych kolegów konkurentami, ale partnerami. Im wi´cej wykszta¬conych ludzi w Polsce – tym integracja
z naszym krajem jest ¬atwiejsza, a jej skutki
korzystniejsze.
Polski inΩynier to jednak co innego. Jeßli
uda mu si´ rozwinåç w Polsce produkcj´, to
wytwarzane wyroby b´då konkurowa¬y na
polskim (i byç moΩe nie tylko na polskim…)
rynku z wyrobami przemys¬y zachodniego,
i tak cierpiåcego na kryzys nadprodukcji i
k¬opoty ze zbytem towarów. Jeßli wynajdzie
coß epokowego – to moΩe zagroziç bytowi
ca¬ych koncernów. Lepiej, Ωeby go nie by¬o
– wtedy zak¬ady przemys¬owe w Polsce, b´dåce we w¬adaniu zagranicznego kapita¬u,
b´då produkowa¬y na ch¬onny rynek Polski
(oraz byç moΩe krajów za naszå wschodniå
granicå) przy wykorzystaniu zdolnych i pracowitych polskich robotników, ale pod pe¬nå kontrolå zagranicznych, ca¬kowicie dyspozycyjnych wobec centrali, inΩynierów.
Dlatego na stypendia unijne móg¬ liczyç
student uniwersytetu – ale nie politechniki
(nieliczne wyjåtki potwierdzajå regu¬´!). Dlatego na unijne ßrodki przeznaczone na adaptacj´ i doskonalenie procesu dydaktycznego mia¬a szanse ma¬a szkó¬ka ekonomiczna w miejscowoßci, którå trudno nawet
znale≈ç na dok¬adnej mapie – ale nie duΩa
akademia techniczna w królewskim Krakowie. Od razu zaznacz´, Ωe Politechnika Warszawska by¬a tu w wyjåtkowo uprzywilejowanej sytuacji – ale jak zawsze wyjåtki
potwierdzajå regu¬´, a nie stanowiå jej zaprzeczenia.
Nie chc´ rozwijaç tego wåtku, bo pisz´
artyku¬ problemowy, a nie interwencyjny.
Jednak stwierdzam w oparciu o setki faktów: nastawienie UE wobec polskich uczelni technicznych by¬o i jest eksploatacyjne.
Oni ch´tnie przyjmå od nas zdolnych polskich studentów, bo wßród zepsutej dobrobytem m¬odzieΩy na Zachodzie prawie nikt
juΩ nie chce podejmowaç trudu ci´Ωkich i
wymagajåcych studiów technicznych. Natomiast oni nie pomogå nam w doskonaleniu naszych politechnik, bo wiedzå, Ωe så

one dla nich wytwórniami konkurentów.
ZANIM B‰DZIE za PÓ˛NO
Wynika z tego dla nas, w Polsce, konkretne
zobowiåzanie, wr´cz nasz nowy patriotyczny obowiåzek: musimy rozwijaç i doskonaliç polskie szkolnictwo techniczne na
przekór wszystkim przeciwnoßciom. Musimy dawaç jak najlepsze kwalifikacje naszym absolwentom, przysz¬ym inΩynierom
Zjednoczonej Europy. Musimy dåΩyç do tego, Ωeby to w¬aßnie polski inΩynier by¬ najlepszym europejskim inΩynierem: majåcym
nowoczesnå wiedz´, ale zdolnym takΩe do
samodzielnego myßlenia i kreatywnego podejmowania trudnych zada˜.
Absolwent polskiej uczelni technicznej
musi wi´c byç cz¬owiekiem twórczym na
gruncie techniki, zorientowanym w zagadnieniach ekonomicznych i ws¬uchanym w
potrzeby spo¬eczne, bo technika bez spo¬ecznej aprobaty nie ma sensu. Taki jest dzisiaj absolwent kierowanej przeze mnie AGH i
wielu innych znanych mi polskich uczelni
technicznych. Jeßli uda si´ nam to utrzymaç
i ochroniç, jeßli potrafimy nadal takich inΩynierów kszta¬ciç, jeßli nie dopußcimy do
degradacji i upadku polskich wyΩszych
uczelni technicznych – to b´dziemy mogli
patrzeç w przysz¬oßç z optymizmem.

Jeßli jednak zaakceptujemy us¬uΩnie
nam podsuwane wzorce rozwijania bada˜
naukowych i kszta¬cenia, w ramach których
nauki techniczne i uczelnie techniczne så
skazane na marginalizacj´ – to sami zaprzedamy si´ w intelektualnå niewol´.
W¬aßnie w Unii Europejskiej naszej gospodarce potrzebne så polskie zak¬ady przemys¬owe, dajåce miejsca pracy polskim
pracownikom i pozwalajåce na rozwijanie
kreatywnoßci polskich inΩynierów. Konieczne dla realizacji tego celu zasoby intelektualne tworzå i rozpowszechniajå rodzime
uczelnie techniczne. Bro˜my ich, bo to jest
dzisiejszy "wóz Drzyma¬y", ostoja tych wartoßci, na których nominalnie tak bardzo
nam wszystkim zaleΩy, a które tak ¬atwo
sprzedajemy za perkal i paciorki nowoczesnych kolonizatorów…
Ryszard Tadeusiewicz
Przeglåd Techniczny nr 08/2005 r.
Autor, profesor doktor habilitowany, inΩynier cybernetyk, jest rektorem Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w bieΩåcym roku w Plebiscycie Czytelników Przeglådu Technicznego otrzyma¬ tytu¬ "Z¬oty
InΩynier Pi´ciolecia 1999-2004".
Tytu¬ i ßródtytu¬y pochodzå od redakcji.

CENNIEJSI OD HYDRAULIKØW
M¬odzi mechanicy i elektrotechnicy, jeßli
tylko znajå angielski, mogå przebieraç w
ofertach pracy. Na politechnikach do ¬ask
wracajå klasyczne kierunki zwiåzane z produkcjå
- W Polsce zaczyna brakowaç inΩynierów. Za chwil´ w Polsce b´dzie tak jak w
Niemczech, Anglii czy Czechach - mówi
Rados¬aw Knap z Banku Danych o InΩynierach. - Niemieckiemu przemys¬owi juΩ brakuje 70 tysi´cy elektroników i informatyków. Gwa¬townie rozwijajåce si´ firmy brytyjskie goråczkowo poszukujå fachowców
nad Wis¬å. Czesi w¬aßnie zorientowali si´,
Ωe nie nadåΩajå z przygotowywaniem kadr
technicznych.
Firmy ¬owiå studentów
W Polsce m¬odzi inΩynierowie dawno juΩ
nie byli tak poszukiwani jak obecnie. W zesz¬ym roku duΩå grup´ absolwentów politechnik zatrudni¬a ameryka˜ska firma
TRW. Pracujå w cz´stochowskim centrum
rozwoju samochodowych systemów bezpiecze˜stwa. W tym roku TRW przyjmie kolejnych inΩynierów. Ogromne zapotrzebo-

wanie na kadr´ zg¬asza korea˜ski koncern
LG, który rozbudowuje fabryk´ telewizorów
w M¬awie i tworzy od podstaw wielki zak¬ad
w Kobierzycach na Dolnym Ílåsku. Tysiåc
pracowników chce zatrudniç w ciågu
dwóch lat producent sprz´tu AGD Wrozamet, który buduje zak¬ad we Wroc¬awiu.
InΩynierów poszukuje rozrastajåcy si´ Sanitec Ko¬o, producent ceramiki sanitarnej.
Na absolwentów technicznych uczelni liczå
jeszcze w tym roku coraz wi´ksze zak¬ady
ßwiatowych pot´g: Volkswagena, Volvo,
General Electric, Whirlpool.
Prorektora Politechniki Warszawskiej
prof. Andrzeja Jakubiaka cieszy wyra≈ny
powrót zainteresowania absolwentami tradycyjnych kierunków politechnicznych.
Wzi´cie, po latach posuchy, zaczynajå mieç
mechanicy. - Przemys¬ d¬ugo nie potrzebowa¬ ludzi, wi´c na klasycznych kierunkach
wciåΩ brakowa¬o kandydatów i nie trafiali
tam najzdolniejsi. To si´ zmienia - przyznaje profesor Jakubiak. Zdaniem prof. Tadeusza Lutego, rektora Politechniki Wroc¬awskiej , kierujåcego Konferencjå Rektorów
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Kwiecień 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 (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
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
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
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

Impreza
Msza Św. w 1-szą rocz. śmierci Ojca Św. Jana Pawła II

2 kwiet
2
XXIV Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
4
„Walka Kościoła Katolickiego z reżimem
komunistycznym” - Mgr H. Brzeziński
19
Koncert gitary klasycznej: G. Krawiec i Penderecki
String Quartet
20
„300 mil do nieba” film fabularny oparty na faktach
22
Wieczór Pamięci Ojca Św. Jana Pawła II
22
Spotkanie Wrocławian
22
Zabawa Sportowa na Rozpoczęcie Sezonu
30
V Konkurs Talentów Polskich
„Polacy w Indiach 1942-1948”: p. Z. Zawidzka
2 maj
7
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
Recital fortepianowy w wykonaniu Adama Osińskiego
12
18
Film: „Kapitan Schreier – jeden lot, a tak wiele dla
historii”
28
Pierwsza Komunia Święta
Wiosenny Koncert Chóru
4 czer
6
„Losy okrętów i statków, które powróciły do Polski
po II Wojnie Światowej” – p. M. Rzucidło
7
Koncert Jazzowy: Jan Jarczyk Quartet
18
Święto Bożego Ciała
22
Film: „Tajemnicza śmierć żołnierza AK ps Anoda”
12 sier Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
13
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Parafia Św. Jacka
Fed. Polek Ogniwo 8
Koło SPK Nr 8

Sekretariat
230-0804
E. Zadarnowska 739-8663
J.A. Dobrowolski 733-5161

Wandering Minstrel

H. Waluzyniec

Koło SPK Nr 8
J. Rudowicz
Sekretariat
Parafia Św. Jacka
Koło
B. Rudak
K.S. Białe Orły
I. Kotecki
Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska
Koło SPK Nr 8
J.A. Dobrowolski
Szkoła Zachodnia
T. Wodkowska
Fed. Polek Ogniwo 8
E. Zadarnowska
Koło SPK Nr 8
J. Rudowicz

228-3552
237-2663
230-0804
248-8590
828-6367
739-7003
733-5161
825-0146
739-8663
237-2663

Parafia Św. Jacka
Sekretariat
230-0804
Chór J. Paderewskiego W. Garlicka
731-6376
Koło SPK Nr 8
J.A. Dobrowolski 733-5161
Fund. Dziedzictwa Pol.
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8

A. Gołębiowski
Sekretariat
J. Rudowicz
P. Nawrot
P. Nawrot

825-7774
230-0804
237-2663
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
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zaprasza na pogadank´

zaprasza na pokaz filmu fabularnego

mgra Henryka
Brzezi˜skiego

opartego na faktach

Walka Koßcio¬a
Katolickiego z reΩimem
komunistycznym
Data: 4 kwietnia (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
Akademickich Szkó¬ WyΩszych, juΩ nied¬ugo inΩynierów b´dzie coraz bardziej
brakowaç. Obecnie uczelnie wypuszczajå
ich rocznie 60 tys. Przemys¬ potrzebuje ich
wi´cej, ale nie ma ch´tnych do studiowania
trudnych kierunków z matematykå jako
podstawå. Nie zwi´ksza si´ teΩ liczba miejsc
na inΩynierskich wydzia¬ach.
Jeszcze na studiach stara si´ wy¬owiç pracowników gie¬dowy Prochem, który projektuje instalacje dla przemys¬u - m.in. dla najwi´kszych rafinerii, norweskich platform
wiertniczych, a takΩe nowych fabryk LG. Oferujemy prac´ na budowach za granicå,
ostatnio w fabryce nawozów na W´grzech.
Dajemy moΩliwoßç projektowania przy zastosowaniu unikatowych technologii - mówi
Marek Kiersznicki, dyrektor ds. marketingu
i sprzedaΩy Prochemu.
Krzysztof Kuli˜ski, odpowiedzialny za
rekrutacj´ w polskim oddziale Siemensa,
przyznaje, Ωe firma, która w zesz¬ym roku
przyj´¬a 500 nowych pracowników do swego centrum projektowego we Wroc¬awiu,
intensywnie szuka najzdolniejszych ludzi.
Funduje nagrody za oryginalne opracowania, sugeruje tematy prac dyplomowych.
Na podstawie umowy z Politechnikå Wroc¬awskå menedΩerowie Siemensa prowadzå
zaj´cia ze studentami.
Liczy si´ znak firmowy
Siemens, Skanska, PKN Orlen, Budimex,
Delphi to ßcis¬a czo¬ówka najbardziej poΩådanych pracodawców dla inΩynierów. Tak
wynika z opinii ponad 5 tysi´cy przedstawicieli kadry technicznej i inΩynierów stawia-

300 mil do nieba
Data: 20 kwietnia (czwartek) 2006 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, SPK 379 Waverley St.

jåcych pierwsze kroki w zawodzie. Wßród
dziesi´ciu najbardziej poΩådanych pracodawców najwi´cej jest przedsi´biorstw: budowlanych, zwiåzanych z przemys¬em motoryzacyjnym, telekomunikacjå. - To g¬ównie duΩe, zagraniczne koncerny, które rozwijajå w Polsce swoje centra badawcze i
dajå moΩliwoßç w¬åczenia si´ w innowacyjne, mi´dzynarodowe projekty - mówi
Ma¬gorzata Or¬owska z Banku Danych o
InΩynierach.
Firmy czysto informatyczne, które jeszcze kilka lat temu dominowa¬y w rankingach, uståpi¬y miejsca przedstawicielom
branΩy motoryzacyjnej i budowlanej. Budownictwo kusi dziß inΩynierów róΩnych specjalnoßci, bo to nie tylko wznoszenie murów,
ale takΩe skomplikowane instalacje, automatyka, zarzådzanie wyszukanymi systemami i wyposaΩeniem. Widoczny rozwój
firm zwiåzanych z branΩå motoryzacyjnå,
tworzenie sieci poddostawców dla najwi´kszych ßwiatowych producentów samochodów spowodowa¬y w zesz¬ym roku wzrost
zapotrzebowania na mechaników, elektrotechników, speców od zarzådzania produkcjå i jakoßciå.
ZBIGNIEW LENTOWICZ
Rzeczpospolita nr 69-2006 r.
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CYBERMIGRACJE

Bez fa¬szywej skromnoßci mog´ si´ poszczyciç tym, Ωe wykszta¬ci¬em "polskiego hydraulika" najnowszej generacji.
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Jeden z moich wspó¬pracowników podjå¬
po doktoracie dodatkowå prac´ na brytyjskim uniwersytecie. Nie korzysta jednak z
us¬ug tanich linii lotniczych, aby dojeΩdΩaç
do pracy na Wyspy. O ile mi wiadomo, nigdy tam nawet nie by¬. Zaj´cia dla grupy kilkudziesi´ciu studentów prowadzi ze swego
laptopa, czyli gdziekolwiek si´ w¬aßnie znajduje.
Jego studenci rozrzuceni så po ca¬ym
ßwiecie, od Meksyku po Estoni´ i od Islandii
po RPA. Zaj´cia obejmujå nie tylko przekazywanie materia¬ów przez wyk¬adowc´ i
konsultacje, ale takΩe testy i zbiorowe seminaryjne dyskusje. Mam nadziej´, Ωe zazdrosne zwiåzki zawodowe starej Unii nie zdåΩy¬y jeszcze odnotowaç tego gorszåcego wydarzenia, bo nie rozpocz´¬y gwa¬townej
kampanii pi´tnujåcej bezczelnego m¬odzie˜ca i domagajåcej si´ wydania przez
Bruksel´ odpowiednio restrykcyjnych przepisów, podobnie jak to si´ dzieje wobec polskiego hydraulika w wersji klasycznej.
Stara Europa, zaj´ta obronå tradycyjnie
pojmowanych "narodowych toΩsamoßci",
"narodowych interesów", "sprawiedliwoßci
spo¬ecznej" i innych poj´ciowych zabytków
XIX wieku, wydaje si´ nie zauwaΩaç kolejnej
fali przemian zachodzåcych w globalnej
gospodarce. Okreßl´ je mianem "cybermigracje". Chodzi o masowe zjawisko telepracy wykonywanej przez dobrze wykszta¬conych pracowników na "nowych" rynkach
na rzecz przedsi´biorstw i instytucji dzia¬ajåcych na rynkach najlepiej rozwini´tych.
W relacjach mi´dzy Indiami a USA w gr´
wchodzå juΩ setki tysi´cy, a moΩe nawet miliony pracowników i obroty rz´du dziesiåtków miliardów dolarów. Niemal wszystkie
call centers, czyli biura telefonicznej obs¬ugi klientów, firm ameryka˜skich (m.in. producentów i dystrybutorów sprz´tu gospodarstwa domowego, banków i instytucji finansowych, biur podróΩy, firm informatycznych itp., itd.) zlokalizowane så w hinduskiej "dolinie krzemowej" w stanie Bangalore. Osoby odpowiadajåce na dziwaczne niekiedy pytania ameryka˜skich konsumentów uczone så nawet specyficznego akcentu róΩnych regionów USA. Ameryka˜scy
doradcy podatkowi i ksi´gowi zlecajå hinduskim podwykonawcom obliczanie podatków swoich klientów (skutecznie chroniåc
ich toΩsamoßç). Analizy i opisy bada˜ wy-

konywanych w ameryka˜skich szpitalach
przygotowywane så - w czasie gdy Amerykanie ßpiå - przez hinduskich lekarzy. Za
granicå odbywajå si´ testy leków, rozrysowywane så projekty architektoniczne, przygotowywana jest dokumentacja techniczna
i technologiczna.
Centra ksi´gowe wielkich firm mi´dzynarodowych z regu¬y lokalizowane så w krajach, gdzie cena ßrednio wykwalifikowanej
pracy jest umiarkowana, a morale i dyscyplina - dobre. Indie od dawna znane så jako
"software'owe zag¬´bie", w którym w ca¬oßci lub w cz´ßci przygotowuje si´ projekty
oprogramowania i i gdzie nast´puje rozwój
systemów komputerowych.
Coraz wi´cej ameryka˜skich przedstawicieli wolnych zawodów (m.in. prawników,
architektów, doradców, poßredników handlowych itp.) oraz menedΩerów i przedsi´biorców ma w Indiach "niewidzialnych
asystentów". To oni przygotowujå wyståpienia i przemówienia, zbierajå dokumentacj´, materia¬y dowodowe, informacje, analizy stanu prawnego. To oni przeszukujå
sieç i wszelkie dost´pne zbiory danych w
poszukiwaniu potrzebnych informacji. Tak
si´ szcz´ßliwie sk¬ada, Ωe pracujå wtedy, gdy
ich zleceniodawcy ßpiå, mogå zresztå pracowaç o kaΩdej porze.
Cybermigranci uwaΩajå si´ za szcz´ßliwców. W krajach o niskim poziomie dochodu
na g¬ow´ mieszka˜ca udaje im si´ osiågaç
p¬ace równe 25, a niekiedy 30 lub nawet 50
proc. wynagrodzenia za równorz´dnå prac´
w USA i w pa˜stwach najwyΩej rozwini´tych. W USA pracownik call center lokuje
si´ w najniΩszej warstwie klasy ßredniej, w
Indiach to praca prestiΩowa i poszukiwana.
Cz´sto traktowana jest jako odskocznia do
dalszego awansu - wi´kszoßç wykonujåcych
jå osób studiuje zaocznie lub wieczorowo i
marzy o odpowiedzialnej posadzie w mi´dzynarodowych korporacjach. Cybermigracja jest podstawå dynamicznego rozwoju
sektorów ßredniej i niΩszej, a takΩe niekiedy
najwyΩszej, technologii.
Jeßli na zjawisko cybermigracji patrzeç z
twardego, zwiåzkowego punktu widzenia,
wypada je oceniç jako jednoznacznie negatywne dla interesów krajów i gospodarek
najwyΩej rozwini´tych: miejsca pracy "uciekajå" za granic´. Nic bardziej b¬´dnego. Cybermigracje pozwalajå na kolosalny wzrost

efektywnoßci dzia¬ania i rentownoßci mi´dzynarodowych przedsi´biorstw zlokalizowanych w USA i w innych matecznikach
ßwiatowego biznesu. To z kolei stwarza
podstaw´ do zwi´kszonego popytu na jeszcze bardziej zaawansowanå wiedz´ i jeszcze wyΩsze kwalifikacje. Roßnie zamoΩnoßç i dzi´ki niΩszym kosztom, a takΩe konkurencji spada inflacja w tych krajach, wzrasta teΩ zapotrzebowanie na wszelkie lokalnie ßwiadczone us¬ugi o niΩszej i wyΩszej
wartoßci dodanej. Dzi´ki cybermigracjom
czo¬owe mi´dzynarodowe firmy majå uprzywilejowany dost´p do najszybciej rozwijajåcych si´ rynków wschodzåcych, zwi´ksza
si´ teΩ ich zdolnoßç do tworzenia miejsc
pracy w krajach macierzystych. Potwierdzajå to zarówno dane dotyczåce rozwoju gospodarki ameryka˜skiej, jak i malejåcej roli
zwiåzków zawodowych w tym kraju.
Cybermigracjom towarzyszå oczywißcie
fizyczne przemieszczenia ludnoßci, zwane
niekiedy drenaΩem mózgów. Ocenia si´, Ωe
od 1953 roku ponad 25 tys. absolwentów
wiodåcych indyjskich uczelni technicznych
(takich jak s¬awny Indian Institute of Technology IIT, porównywany z czo¬owymi uczelniami USA) osiedli¬o si´ w Stanach. Do tego
trzeba doliczyç kolejne dziesiåtki tysi´cy lekarzy, ekonomistów, ksi´gowych, biologów
i innych znakomicie wykszta¬conych specjalistów. MoΩna zaryzykowaç twierdzenie,
ze indyjscy podatnicy, którzy z niskiego
PKB na osob´ z wielkim wysi¬kiem op¬acajå

bardzo wysoko notowany w ßwiecie system
edukacji, subwencjonujå gospodark´ ameryka˜skå. Na pierwszy rzut oka oburzajåce.
Ale tylko na pierwszy rzut oka. To w¬aßnie
"hinduska diaspora" w USA umoΩliwia cybermigracje, zapewnia kompatybilnoßç dostawców i odbiorców ßwiadczonych us¬ug.
Hindusi, Korea˜czycy, Chi˜czycy, którzy
zrobili pieniådze i karier´ w Stanach, cz´sto
wracajå do krajów pochodzenia i tworzå
tam firmy dzia¬ajåce w symbiozie z gospodarkå ameryka˜skå, a nawet jeΩeli nie wracajå, to umoΩliwiajå i wspomagajå takå
wspó¬prac´.
Cybermigracje to waΩne i charakterystyczne zjawisko kolejnego etapu globalizacji.
Nikt nie moΩe sobie pozwoliç na jego ignorowanie. UmoΩliwiajå je trzy wspólne platformy o globalnym zasi´gu: teleinformatyczna, edukacyjna i j´zykowa. Ta ostatnia
jest szczególnie waΩna, bo warunkuje dwie
pozosta¬e. Dlatego pozwalam sobie wobec
moich studentów na pewnå ßwiadomå prowokacj´, powtarzajåc na wyk¬adach, Ωe
"cz¬owiek, który nie mówi po angielsku, nie
jest cz¬owiekiem".
ANDRZEJ K. KO˛MIÂSKI,
Autor jest profesorem ekonomii
Uniwersytetu w Berkeley
RZECZPOSPOLITA Nr 061/2006 r.
(Nota redakcyjna. Polska staje si´ nast´pnym krajem, gdzie zachodnie firmy lokujå
swoje "call centers".)

Z AGH DO DOLINY KRZEMOWEJ
Na politechnikach, o jedno miejsce, na studiach dziennych stara¬o si´ dwóch kandydatów. Dwukrotnie mniej niΩ na uniwersytetach. Mimo Ωe, z dyplomem technicznym
¬atwiej o prac´ niΩ z tytu¬em uczelni humanistycznej
Absolwentów Politechniki Warszawskiej
nie ma wßród bezrobotnych zapewnie rektor W¬odzimierz Kurnik.
Najlepszå polskå uczelniå technicznå
jest bezapelacyjnie Politechnika Warszawska. W naszym rankingu obejmujåcym
wszystkie szko¬y wyΩsze niezmiennie zajmuje ona trzecie miejsce, tuΩ po uniwersytetach Warszawskim i Jagiello˜skim. Na
czym polega jej si¬a? - Nasi absolwenci så
doskonale przygotowani do wymaga˜ rynku pracy, cz´sto rozchwytywani przez pracodawców jeszcze w czasie studiów. Kszta¬cimy na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzajå zdobyte akredytacje pa˜stwowe i
ßrodowiskowe - podkreßla rektor politech-

niki W¬odzimierz Kurnik i wylicza: - Mamy
32 tysiåce studentów i 2500 nauczycieli
akademickich, w tym oko¬o 500 mianowanych profesorów. Dla zdecydowanej wi´kszoßci politechnika jest pierwszym i jedynym miejscem pracy, któremu poßwi´cajå ca¬y swój czas. Prowadzimy 25 kierunków
studiów, ciågle poszerzajåc ofert´. Politechnika prowadzi m.in. studia przez Internet,
tak zwane OKNO. Sko˜czy je w tym roku
pierwszych kilkudziesi´ciu absolwentów.
Drugie miejsce w rankingu uczelni technicznych zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza. W AGH informatyk´ moΩna studiowaç aΩ na czterech wydzia¬ach, ale najwyΩsze oceny dostaje ta, prowadzona na wydzia¬ach Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, gdzie powstajå nowe rozwiåzania informatyczne. Wydzia¬ ma
kontakty ze ßwiatowymi potentatami w
dziedzinie informatyki, np. firmå SUN z
Doliny Krzemowej, która bezp¬atnie udo- 8

st´pni¬a uczelni sprz´t.
Informatyka AGH z tego wydzia¬u otrzyma¬a ocen´ wyróΩniajåcå od Pa˜stwowej
Komisji Akredytacyjnej, która bada jakoßç
kszta¬cenia na polskich uczelniach. Wßród
zdobywców 21 ocen wyróΩniajåcych, przyznawanych przez PKA uczelniom z europejskå klaså, så cztery politechniki. Przy czym
Politechnika Warszawska zdoby¬a najwyΩszå ocen´ aΩ dla trzech kierunków (budownictwo, technologia chemiczna, inΩynieria chemiczna i procesowa). TuΩ za niå jest
Politechnika Wroc¬awska z dwiema ocenami wyróΩniajåcymi (technologia chemiczna
i budownictwo). Jednå not´ wyróΩniajåcå
(za informatyk´) otrzyma¬a teΩ Politechnika
Pozna˜ska.
Politechniki zach´cajå kandydatów, jak
tylko mogå. Na przyk¬ad Politechnika Òódzka aΩ na szeßciu kierunkach studiów kszta¬ci w obcych j´zykach.
Co roku w uczelniach technicznych czeka na studiach dziennych oko¬o 60 tysi´cy
miejsc. Teraz kszta¬ci si´ w nich oko¬o 350
tysi´cy osób. PoniewaΩ takΩe na politechnikach najpopularniejszym kierunkiem jest
zarzådzanie i marketing, to faktycznie studentów kierunków technicznych (technika,
przemys¬, budownictwo) jest mniej - oko¬o
230 tysi´cy. Majå do wyboru 22 pa˜stwowe
uczelnie. Tylko nieliczne niepa˜stwowe
szko¬y wyΩsze prowadzå niektóre kierunki
techniczne, bo nie staç ich na drogie laboratoria i pracownie.
Uczelnie techniczne utworzy¬y teΩ w¬asnå komisj´ akredytacyjnå, która od 2003
roku wyróΩnia najlepsze studia. W przeciwie˜stwie do obowiåzkowej oceny PKA,
której podlegajå wszystkie uczelnie, akredytacja ßrodowiskowa jest dobrowolna. Wyst´pujå po niå tylko te wydzia¬y, które sådzå,
Ωe majå si´ czym pochwaliç. Informacje o
ocenionych w ten sposób kierunkach studiów na politechnikach moΩna znale≈ç na
stronie http://www.kaut.uci.agh.edu.pl/
ANNA PACIOREK
Rzeczpospolita nr 69/2006 r.
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NAJLEPSZE UCZELNIE TECHNICZNE
1. Politechnika Warszawska, 2. Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 3. Politechnika Wroc¬awska, 4. Politechnika Ílåska w
Gliwicach, 5. Politechnika Gda˜ska, 6. Politechnika Pozna˜ska, 7. Politechnika Krakowska, 8. Politechnika Òódzka, 9. Wojskowa
Akademia Techniczna w Warszawie, 10.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
≈ród¬o: ranking "Rzeczpospolitej" i
"Perspektyw" 2005

Sekunda do poprawki

Zegary atomowe mogå byç jeszcze bardziej
precyzyjne niΩ dotychczas, choç dziß mierzå
czas z dok¬adnoßciå do milionowej cz´ßci
sekundy.
Naukowcy z ameryka˜skiego National Institute of Standards and Technology wspólnie z rosyjskimi kolegami z Nowosybirska
opracowali zegar wykorzystujåcy drgania
atomów pierwiastka iterb w sieci krzyΩujåcych si´ wiåzek laserowych. To pierwsze
wykorzystanie promieniowania ßwiat¬a widzialnego w zegarach atomowych. Dotychczas stosowano promieniowanie elektromagnetyczne o d¬uΩszej fali. Dzi´ki poddaniu
atomu iterbu dzia¬aniu promieni laserowych
uda¬o si´ uzyskaç znacznie wi´kszå cz´stotliwoßç drga˜ tego pierwiastka, a to z kolei
zapewni¬o dok¬adniejsze obliczanie czasu.
Wymierne korzyßci
W uΩywanych dzisiaj bardzo dok¬adnych
zegarach atomowych wykorzystywane jest
zjawisko wymuszania zmiany stanu czåsteczki, atomu bådê jådra atomowego pod
wp¬ywem promieniowania elektromagnetycznego. Fizycy nazywajå je przejßciem kwantowym, poniewaΩ przy kaΩdej zmianie uwolniona lub poch¬oni´ta zostaje porcja energii
w postaci promieniowania mikrofalowego,
zwana kwantem.
Dzia¬anie zegarów atomowych najcz´ßciej
oparte jest na przejßciach kwantowych atomu cezu w polu elektromagnetycznym. Cez
o masie atomowej 133 drga z cz´stotliwoßciå 9,19 Ghz, a wi´c wysy¬a kwant energii
ponad dziewi´ç miliardów razy w ciågu sekundy. Drgania så zliczane przez uk¬ad elektroniczny, a to pozwala obliczaç sekundy i
ich bardzo ma¬e u¬amki.
Im wyΩsza cz´stotliwoßç promieniowania,
tym zegar dok¬adniejszy. Dlatego zegar wykorzystujåcy drgania iterbu ma szanse za kilka
lat zaståpiç najbardziej precyzyjne, stosowane obecnie, masery wodorowe, s¬uΩåce do
mierzenia czasu.
Dlaczego potrzebna jest jeszcze wi´ksza
niΩ uzyskiwana dziß dok¬adnoßç? Korzyßci
b´då czerpaç nie tylko naukowcy, borykajåcy si´ na co dzie˜ z problemem pomiaru
czasu, na przyk¬ad sprawdzajåcy teori´ wzgl´dnoßci Einsteina. Skorzystamy wszyscy, bo
wi´ksza precyzja zegarów oznaczaç b´dzie
dok¬adniejszy system lokalizacji, oparty na
technologiach komórkowych, o satelitarnym
GPS nie wspominajåc.
Szeßçdziesiåt minut na godzin´
Skala czasu jest wynikiem umowy, porozumienia zainteresowanych mierzeniem i poró-

wnywaniem czasu. Wspó¬czeßnie så to ustalenia mi´dzynarodowe.
Wszystkie skale czasu pos¬ugujå si´ poj´ciem sekundy, minuty, godziny, doby i roku.
W kaΩdym przypadku minuta ma 60 sekund,
godzina 60 minut, a doba 24 godziny. Rzecz
w tym, Ωe w zaleΩnoßci od sposobu mierzenia, jednostki te troch´ si´ od siebie róΩniå.
Dla potrzeb astronomii stworzono szereg
skal czasu na bazie róΩnych zjawisk, zwiåzanych z ruchem Uk¬adu S¬onecznego. Na przyk¬ad: czas gwiazdowy, którego jednostkå jest
doba. To d¬ugoßç trwania okresu jednego
obrotu Ziemi w odniesieniu do uk¬adu
gwiazd sta¬ych. Nieco inaczej mierzony jest
czas s¬oneczny. Tu doba to czas, jaki up¬ywa mi´dzy jednym a drugim górowaniem
S¬o˜ca na niebie. Ze wzgl´du na nieregularnoßci w ruchu Ziemi wokó¬ S¬o˜ca d¬ugoßç
doby zmienia si´ w ciågu roku. Ußredniajåc
dob´ dla okresu rocznego, otrzymujemy ßredni czas s¬oneczny.
Na jednå dob´ gwiazdowå przypada oko¬o 1,00274 doby s¬onecznej.
Obrót Ziemi niepewny
Czas uniwersalny (naukowcy stosujå angielski skrót UT) to ßredni czas s¬oneczny, odniesiony do po¬udnika przechodzåcego przez
miasto Greenwich w po¬udniowej Anglii. Ale
wraz z rozwojem wiedzy wprowadzono poprawki i ten ußcißlony czas okreßlono jako
UT2.
Ale zmiany w pr´dkoßci ruchu obrotoweo Ziemi powodujå niejednostajnoßç czasu
uniwersalnego, nawet po uwzgl´dnieniu poprawek. Stworzono dok¬adniejszå skal´ czasu
atomowego. Dokona¬a tego XIII Konferencja
Miar w 1967 r., przyjmujåc podstawowå jednostk´ czasu: sekund´ - jako czas równy 9
192 631 770 okresów promieniowania atomu
cezu.
Czas atomowy naukowcy uzyskujå przez
ciåg¬e zliczanie sekund od 1 stycznia 1958
wed¬ug UT2.
Najdok¬adniejsze zegary så podstawå atomowej skali czasu. PoniewaΩ kaΩdy generuje
swojå w¬asnå skal´ (nie ma urzådzenia idealnego), zachodzi koniecznoßç koordynacji
rachuby czasu. Zajmuje si´ tym Sekcja Czasu Mi´dzynarodowego Komitetu Miar i Wag
(BIPM) w Sevres pod ParyΩem. Rezultatem
jest mi´dzynarodowa skala czasu atomowego
(TAI). Oparta jest na pomiarach ponad 200
zegarów cezowych i maserów wodorowych,
znajdujåcych si´ w oko¬o 40 laboratoriach
na ca¬ym ßwiecie.
Czas atomu
W ten sposób dochodzimy do wzorca czasu,
którym jest czas uniwersalny koordynowany

(UTC), generowany przez zegary atomowe.
Powsta¬ z potrzeby powiåzania czasu atomowego ze zmianami w ruchu obrotowym
Ziemi. UTC jest dopasowywany do czasu
UT1 przez dodawanie lub opuszczanie sekund w celu zapewnienia przybliΩonej z
nim zgodnoßci.
Ostatnia interwencja mia¬a miejsce 1 stycznia 2006 roku, kiedy trzeba by¬o dodaç
jednå sekund´.
Dok¬adniejsza skala czasu jest potrzebna
równieΩ, aby w przysz¬oßci zrezygnowaç ze
sposobów obliczania sekund, minut i godzin
na podstawie ruchu Ziemi, a pozostawiç jedynie wzorzec czasu atomowego.
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WIEÍCI z KRAJU

◆ Wed¬ug sondaΩu przeprowadzonego dla "Gazety
Wyborczej" Platforma Obywatelska cieszy si´ wi´kszym poparciem niΩ Prawo i Sprawiedliwoßç. Z kolei
w sondaΩu przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej"
nadal przewodzi PiS.
W badaniu przeprowadzonym przez PBS na zlecenie "Gazety Wyborczej" Platforma Obywatelska
cieszy si´ 35-procentowym poparciem. O dwa procent mniej respondentów odda¬oby swój g¬os na
Prawo i Sprawiedliwoßç. Gdyby wyniki tego sondaΩu
si´ sprawdzi¬y, do Sejmu wesz¬yby jeszcze Samoobrona i SLD, które uzyska¬y po 9%, oraz LPR z 5procentowym poparciem.
Badanie dla "Gazety Wyborczej" przeprowadzono mi´dzy 4 i 5 marca na grupie 1033 osób.
W sondaΩu przeprowadzonym dla Rzeczpospolitej w dniach 17-19 marca br. na PO zamierza¬o
g¬osowaç 35% wyborcøw a na PiS 29%. Oprócz nich
do Sejmu wesz¬yby jeszcze tylko dwa ugrupowania:
SLD z 8%. poparciem (wzrost o 1%) oraz Samoobrona z 6%. (spadek o 1%). Ani Liga Polskich Rodzin,
ani PSL nie przekroczy¬yby pi´cioprocentowego
progu wyborczego. Ch´ç g¬osowania na nie deklaruje po 2%. pytanych przez GfKPolonia.
GfKPolonia przeprowadzi¬a badanie na losowej,
reprezentatywnej próbie 975 osób.
◆ Na poczåtku marca br. dzia¬alnoßç prezydenta L.
Kaczy˜skiego ≈le ocenia¬o 37% Polaków. W lutym
ocenia¬o jå ßle tylko 29%. Sejm jest znacznie gorzej
oceniany, ale nieco zwi´kszy¬a si´ liczba przychylnych ocen. W lutym br. negatywnie wypowiada¬o si´
o sejmie 65% Polaków. W marcu liczba ta
zmniejszy¬a si´ do 62% O 3% poprawi¬y si´ równieΩ
pozytywne oceny Senatu.
◆ Wed¬ug badania CBOS w rankingu uczciwoßci i
rzetelnoßci zawodowej przewodzå naukowcy (68%),
piel´gniarki (60%) nauczycielach (50%) oraz dziennikarze (49%),. Politycy i pos¬owie zamykajå stawk´.
Cieszå si´ zaufaniem 7 - 8% badanych.
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