
Strona 1. Grudzień 2011 Nr 52
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Stowarzyszenia Techników Polskich w RPA

Biuletyn Informacyjny

Wnioski ze spotkania środowiska naukowo-technicznego i inżynierskiego 

XXIV Kongres Techników Polskich pod hasłem "Technika Społeczeństwu Wiedzy", odbył się pod Patronatem Honorowym 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zakończyła go Sesja Finałowa (Łódź, maj 2011), na której przyjęto Uchwałę Kongresu 
i stanowiska w najważniejszych kwestiach, którym poświęcony był Kongres: innowacyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwu 
energetycznemu kraju oraz transportowi. Organizatorami spotkania była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 
Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. W spotkaniu, w którym wziął 
udział wicepremier, minister Gospodarki Waldemar Pawlak, uczestniczyli dyrektorzy instytutów badawczych podległych Ministerstwu 
Gospodarki, przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz reprezentanci Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej. Gospodarzem spotkania była Prezes Naczelnej 
Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny, która w swoim wystąpieniu przypomniała uchwałę i wnioski z XXIV Kongresu 
Techników Polskich, wśród których za najważniejsze uznała: 
Istnienie w Polsce resortu wyraźnie odpowiedzialnego za rozwój techniki i technologii; można tę rolę przypisać Ministerstwu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, uwzględniając ją również w nazwie ministerstwa. Wzmocnienie roli profesjonalnych stowarzyszeń, takich 
jak stowarzyszenia naukowo-techniczne i Naczelna Organizacja Techniczna przez zlecanie im zadań o charakterze państwowym 
wraz ze środkami, tak aby środowisko techniczne mogło mieć wpływ na wdrażanie innowacji technicznych i organizacyjnych 
mających wpływ na gospodarkę (vide "Program FSNT-NOT projektów celowych dla msp"). 
Prof. Ryszard Pregiel – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zgłosił następujące postulaty: 
• Wzmocnienie roli środowiska technicznego w kształtowaniu polityki naukowej i gospodarczej kraju poprzez zwiększenie 
reprezentacji inżynierów w gremiach decydujących o poziomie technicznym polskiej gospodarki. 
• Rozważenie zmiany struktury kierowania postępem technicznym i skoncentrowanie tej problematyki w Ministerstwie Gospodarki 
(na wzór rozwiązań niemieckich) bądź, jak w wielu krajach, utworzenie Ministerstwa Innowacji i Technologii. Obecna struktura 
podziału zagadnień postępu technicznego między Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinna 
być zmieniona. 
• Uwzględnienie w polityce naukowej rządu sprawy wsparcia finansowego rozwoju innowacyjności poprzez utworzenie w Polsce 
publiczno-prywatnego funduszu wspomagania wdrożeń. Stworzenie pewnego obszaru wspólnej polityki finansowania innowacji 
przez NCBiR i PARP, co byłoby korzystne dla polskiej nauki i przemysłu. Aktualna ocena działalności tych instytucji wskazuje na 
brak kompatybilności i spójności. 
• Zwiększenie udziału polskiego środowiska naukowo-inżynierskiego w kształtowaniu polityki europejskiej. Udział Polaków 
w europejskich gremiach decydujących o programach ramowych jest szczególnie istotny obecnie – w momencie otwarcia nowego 
okresu planowania budżetowego. 
Prof. Zbigniew Śmieszek – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych 
podkreślił potrzebę zwiększenia skali i przyspieszenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez: 
• Powszechność, masowość, a wręcz obligatoryjność wdrażania programów badawczo-rozwojowych, które wpływają na 
konkurencyjność gospodarki i dają przewagę rynkową. 
• Systemowe uruchomienie działań natury ekonomiczno-finansowej wspierających przedsiębiorstwa, szczególnie msp, 
pozwalających na finansowanie realizowanych programów innowacyjnych, łącznie z finansowaniem badań. 
• Ścisłe współdziałanie instytutów badawczych z przedsiębiorstwami, tworzenie konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych 
także w skali europejskiej, co wymaga nawiązywania  współpracy z dużymi organizacjami badawczymi; powinny to inicjować organa 
rządowe – Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Prof. Tadeusz Kulik, Prorektor Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, 
zgłosił wniosek stworzenia systemowego finansowania komercjalizacji badań naukowych. Ten trzeci strumień finansowania, obok 
środków na edukację i środków na badania naukowe, jest niezbędny by uczelnie mogły w pełni realizować swoją misję. Obecnie 
systemowo finansowana jest nauka i badania naukowe, natomiast działające na polskich uczelniach Centra Transferu Technologii 
muszą koncentrować się na zdobywaniu środków finansowych na swoją działalność poprzez np. realizację różnych projektów i nie 
są w stanie należycie spełniać swojej roli. Każda z trzech misji szkolnictwa wyższego tj. edukacja, badania naukowe i transfer tych 
badań do przemysłu powinna mieć źródła finansowania. 
Prof. Bogusław Smólski, Przewodniczący Rady Ekspertów XXIV Kongresu Techników Polskich zwrócił uwagę, na niedostateczne 
włączanie środowiska inżynierskiego w proces podejmowania ważkich dla przyszłości naszego państwa decyzji. Potencjał tego 
środowiska jest duży i może być pomocny np. w procesie tworzenia prawa. 
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Działając w warunkach globalnej konkurencji konieczna jest 
koncentracja środków. Warunkiem aktywnego włączenia 
przemysłu w działania innowacyjne jest przeznaczenie na ten 
cel części środków budżetowych. Potrzebna jest świadoma 
polityka, koncentrująca środki na programach strategicznych. 
Obecne rozproszenie decyzyjne w organach rządowych, 
pomiędzy poszczególnymi resortami, nie służy temu procesowi. 
Zaufanie i partnerstwo publiczno-prywatne są zasadniczymi 
elementami w sferze rozwoju transferu wiedzy. Bez dobrych 
regulacji w tym zakresie nie będzie możliwe osiągniecie 
sukcesu. 

Warszawa, 5/10/2011 

List ws. spotkania prezesa FSNT-NOT z doradcą 
prezydenta RP 
Jestem przekonany, że poniższa informacja o tym, co się dzieje 
w Naczelnej Organizacji Technicznej, Państwa zainteresuje 
szczególnie... 
W poniedziałek 28 listopada prezes Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny spotkała 
się z doradcą Prezydenta RP prof. Romanem Kuźniarem. 
Tematem spotkania były działania na arenie międzynarodowej 
podejmowane przez FSNT-NOT. 
Pani prezes poinformowała prof. Kuźniara o członkostwie oraz 
roli NOT w międzynarodowym ruchu inżynierów i techników, 
w tym o działalności w Międzynarodowej Federacji Organizacji 
Inżynierskich WFEO i w Europejskiej Federacji Narodowych 
Stowarzyszeń Inżynierów FEANI. Podkreśliła też bardzo dobrą 
współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami techników 
i inżynierów w Europie i Ameryce Północnej. Przedstawiła 
początki i historię tej współpracy. 
Pani prezes poinformowała o przygotowaniach do II Światowego 
Zjazdu Inżynierów Polskich, którego FSNT-NOT będzie 
współorganizatorem wraz z innymi podmiotami skupiającymi 
środowiska techniczne, naukowe, gospodarcze, biznesowe itp. 
Zjazd planowany jest w 2013 r. Przypomniała, że idea Zjazdu 
bierze swój początek od sympozjów "Polacy Razem" 
organizowanych przez NOT wraz ze stowarzyszaniami 
polonijnymi. Prof. Kuźniar zobowiazał się do wsparcia działań na 
rzecz dotarcia z informacją o Zjeździe do jak najszerszej grupy 
inżynierów i techników Polaków pracujących i mieszkających na 
całym świecie. 
Pani prezes poinformowała także o sukcesach polskich 
inżynierów za granicą i o braku popularyzacji tych sukcesów 
przez media w Polsce. Prof. Kuźniar zaproponował 
przekazywanie tych informacji do wykorzystania podczas 
planowanych wizyt Prezydenta RP za granicą, jak też informacji 
o organizacjach i stowarzyszeniach miedzynarodowych, 
z którymi FSNT-NOT współpracuje. 

Z poważaniem, Janusz M.Kowalski 
Specjalista ds. PR w FSNT-NOT 

Nagrodzeni ostatnio polscy inżynierowie: 

Dawid Szulc – iENA 2011, Niemcy 
Dawid Szulc – IWIS 2011, Polska 
Dawid Szulc – CIGIF 2011, Korea 
Michał Trębacz – iENA 2011, Niemcy 

Zmarł Olgierd Budrewicz 
Zmarł Olgierd Budrewicz, podróżnik, który odwiedził ponad 160 
krajów. Był też błyskotliwym felietonistą i varsavianistą. Miał 88 
lat. 
Z wykształcenia prawnik, całe życie poświęcił podróżom do 
najbardziej egzotycznych zakątków świata. Zapytany przez 
"Rz", dlaczego zdecydował się podjąć ten wysiłek, odparł: 
– Zaczęło się od tego, że znalazłem się w niedobrym czasie 
w złym miejscu. Byłem żołnierzem AK, a po wojnie, jak cały 
naród, wpadłem w wielką studnię. Nie było najmniejszych szans, 
by dokądkolwiek wyjechać. Jeżeli przy jakiejś wódeczce koledzy 
z powstania pytali mnie, co zamierzam robić, odpowiadałem: 
podróżować! I wszyscy się śmiali. Uważali, że to mrzonki. 
– Moja zasada jest taka, że jeśli się marzy, trzeba pilnie 
obserwować wydarzenia i czas – mówił. 
– Wreszcie przychodzi odpowiedni moment, pojawia się szansa 
i należy z niej skorzystać. To się sprawdziło. Tak zacząłem 
poznawać świat. Pisząc o nim, nie zajmuję się polityką, nie 
stawiam wyrafinowanych teorii na temat przeobrażeń czy 
rewolucji. Ciekawią mnie ludzie, ich obyczaj, kultura... 
Z Polski wyjechał po raz pierwszy w 1956 r. Dostał się na statek 
handlowy, gdzie sypał węgiel pod kotły. Tak dotarł do Kairu 
i Bejrutu. Stamtąd napisał pierwszy tekst do "Przekroju", 
a z czasem został korespondentem tego pisma. 
Spieszył się, by poznać miejsca nieskażone przez cywilizację. 
Ubolewał, że pierwotne fascynujące zwyczaje zanikają na 
naszych oczach. 
– Znam miejsca, gdzie 30 lat temu tubylcy chodzili nago – mówił 
po wydaniu książki "Druga strona księżyca". 
– W tej chwili trzeba się postarać, żeby ich spotkać bez 
przyodziewku. Chętnym podpowiem: Irian Zachodni, część 
Nowej Gwinei bezprawnie kontrolowana przez Indonezję. Na 
należącej do Mikronezji wyspie Yap kobiety wciąż chodzą 
toples. Ale to już prawie koniec. I nie jest to tylko sprawa 
odkrytych czy zakrytych biustów: to przede wszystkim odejście 
od naturalności, szczerości, bezpośredniości. 
Należał do wybitnych varsavianistów. Mawiał, że stolicę kocha, 
ale jej nie lubi. W książce "Olgierda Budrewicza słownik 
warszawski" zebrał kilkaset haseł poświęconych postaciom, 
miejscom i historiom związanym z rodzinnym miastem. 
Był człowiekiem dawnej epoki, prawdziwym dżentelmenem. 
Przypominał Phileasa Fogga, bohatera "W 80 dni dookoła 
świata". 

Andrzej Wiktor 
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Przygotowania do EUR0 2012 

8 czerwca 2012 rozpoczyna się EURO 2012 w Polsce i na 
Ukrainie. Czy Polska jest dobrze przygotowana do tak dużej 
imprezy? Poniżej przedstawiamy plusy i minusy. 

PLUSY 
Ochotnicy 
Chęć pomocy podczas turnieju wyraziło w sumie niemal 30 tys. 
osób. W Polsce to wydarzenie bez precedensu. Dotąd 
wolontariat na taką skalę udawało się u nas rozkręcić tylko 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która jednak 
pracowała na to latami. Do pomocy UEFA, czyli m.in. na 
stadionie, zgłaszali się ludzie z całego świata: od Australii po 
USA, osoby niepełnosprawne i starsze. Rekordzista ma 77 lat! – 
Obawialiśmy się trochę o liczbę chętnych, zupełnie 
niepotrzebnie – mówi Kamila Czerwińska, menedżer ds. 
wolontariatu w spółce EURO 2012 Polska. Do tzw. wolontariatu 
miejskiego zgłosiło się już ponad 5 tys. ochotników. Rekrutacja 
wciąż trwa. Chętni mogą się zgłaszać do połowy stycznia. 
Transport 
Wszyscy pewnie liczyli na więcej i np. w Warszawie spodziewali 
się drugiej linii metra. Jednak wystarczy pojeździć po Polsce, by 
zauważyć, jak wiele się zmienia na lepsze. Autostrada A2 
wreszcie łączy Łódź z Berlinem, stolica będzie miała za kilka 
tygodni nowy most, a Wrocław – dobre połączenie z lotniskiem. 
Gdyby nie EURO, tempo prac byłoby znacznie wolniejsze. 
Stadiony w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu 
W tych miastach EURO mogłoby odbyć się już za kilka tygodni. 
– UEFA jest pod wrażeniem, że tak szybko udało się nam tego 
dokonać – podkreśla Adam Olkowicz, dyrektor turnieju EURO 
2012 w Polsce. Szczególnie obiekty we Wrocławiu i w Gdańsku 
robią wrażenie, bo powstały od podstaw. – W Europie stadionów 
zazdroszczą nam prawie wszyscy, od Belgów po Chorwatów – 
mówi Michał Listkiewicz. Gdyby nie EURO, jedynym 
reprezentacyjnym obiektem Polski byłby – kameralny jak na 
Europę – stadion Legii. 
Projekty dla kibiców z zagranicy 
Konsultacje z zagranicznymi fanami, specjalny portal dostępny 
w sześciu językach czy karta, dzięki której można będzie 
poruszać się po całej Polsce i zapłacić nią za nocleg – 
przynajmniej na papierze EURO 2012 w Polsce może być rajem 
dla kibiców. – Każdy wie, że to impreza dla kibiców, ale dopiero 
Polacy poważnie podeszli do tego tematu i posłuchali ich głosów 
– zachwyca się Maria Hellstromer ze Szwedzkiego Związku Piłki 
Nożnej. 

Kluczowe inwestycje 
– Rok 2011 kończymy ze świadomością, że aż 77 spośród 83 
kluczowych inwestycji przebiega zgodnie z planem – mówi 
Marcin Herra, prezes spółki PL.2012. To m.in. efekt tego, że 
organizatorzy mieli od dawna przynajmniej dwa warianty 
awaryjne. Nie ma więc zagrożenia, że turniej będzie fuszerką. 
Już dziś wiadomo np., jak wyglądać będzie transport lotniczy i 
znana jest firma, która będzie go koordynować. To bardzo 
ważne: 80 proc. zagranicznych kibiców do Polski przyleci. 

MINUSY 
Stadion Narodowy 
Głowna polska arena EURO 2012 jest niewiadomą. – Dopiero 
mecz z Portugalią tak naprawdę odpowie nam na pytanie, czy 
możemy być spokojni – nie kryje Marcin Herra. Stadion 
Narodowy miał być gotowy w czerwcu tego roku, potem w 
listopadzie. W połowie grudnia nikt nie potrafi odpowiedzieć, 
kiedy będzie można go oficjalnie otworzyć. Nie wiadomo nawet, 
czy przed turniejem rozegrane zostaną na nim dwa mecze, 
czego wymaga UEFA. Na razie na luty 2012 roku są tam 
planowane spotkania o Superpuchar oraz Polska – Portugalia, 
ale nie można być tego pewnym w 100 procentach. Dopiero w 
ostatni piątek inwestycja dostała pozwolenie na użytkowanie. 
Ale trawy nadal tam nie ma. 
Polscy kibice 
EURO 2012 ma być świętem futbolu przede wszystkim dla 
Polaków. Organizatorzy turniejów z poprzednich lat zgodnym 
chórem powtarzają: jeśli mistrzostwa nie zainteresują 
gospodarzy, będzie to klęska. W żadnym mieście nie widać 
jeszcze, że wkrótce będzie gościło największą imprezę w historii 
Polski. Wielką niewiadomą są też np. strefy kibica. Wiadomo 
jedynie, gdzie będą i że w przypadku Warszawy sparaliżują ruch 
w centrum (zamknięta część ul. Marszałkowskiej). Jakie atrakcje 
czekają na fanów? Czy będą mogli napić się tam piwa, czy 
może lepiej na czas turnieju wyjechać z miasta? Na te pytania 
nie ma dziś odpowiedzi. 
Działania PZPN 
Afera orzełkowa, taśmowa czy karty kibica reprezentacji – 
związek robi wszystko, by zniechęcić ludzi do drużyny 
narodowej. Irytacja poronionymi pomysłami piłkarskiej centrali 
sprawia, że ciężko o optymizm w narodzie. Nie ma u nas mody 
na reprezentację, nerwowego odliczania dni do pierwszego 
meczu. Ostatnie spotkanie w Polsce (z Węgrami w Poznaniu) 
oglądała garstka kibiców. Piłkarze też nie zachwycają. Tak 
szczerze: ile wielkich momentów z meczów biało-czerwonych w 
2011 zapamiętali kibice? 
Mało atrakcyjni rywale w polskiej grupie 
Nie ma się co oszukiwać: Grecja, Czechy i Rosja to rywale 
klasowi, ale z punktu widzenia przeciętnego kibica – 
nieatrakcyjni. Trudno wyobrazić sobie, by np. mecz Rosja – 
Grecja zelektryzował warszawiaków i wyciągnął z domów do 
stref kibica. Przynajmniej w fazie grupowej w grupie A EURO w 
Warszawie może być po prostu bez historii. 
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Fragment "Duńskiej Odyseji" 

Pewnego dnia jechaãam wãaśnie z duszą na ramieniu do Borup, 
kiedy do autobusu wsiadã, jako pasażer stary duński kierowca. 
To Jon, mój dobry przyjaciel znaleziony na trasie. Przy każdym 
spotkaniu rozmawiamy, o tym jak się pracuje, żyje i spędza 
dzień. Opowiada mi, dokąd jedzie i co robiã wczoraj. 
Najczęściej z dużą regularnością odwiedza okoliczne sklepy, a 
w autobusie z chęcią zagaduje innych podróżnych. Wydaje mi 
się bardzo samotny... Zawsze cieszę się kiedy go widzę i chętnie 
ucinam sobie z nim pogawędkę. Tego akurat poranka wybieraã 
się za miasto. Ja zbliżaãam się wãaśnie do skrzyżowania w Store 
Salby, na którym powinnam skręcić w lewo. Mylę się jednak i 
skręcam w prawo. Po chwili orientuję się, że źle zrobiãam i 
oblewa mnie fala gorąca. Straszy kierowca dopada mojego 
siedzenia i woãa przestraszony. – Źle pojechaãaś! Nie martw się 
wyjdziemy z tego! Zaraz zawrócisz! 
W autobusie robi się poruszenie. Pasażerowie rzucają się 
nerwowo do okien i oczywiście wszyscy po kolei informują 
mnie, że pomyliãam trasę. Uspokajam ich więc, że zaraz 
zawrócę. Dojeżdżam do bocznej drogi w lewo. Mogãabym tam 
wjechać, a później wycofać i zawrócić na zwykãą trasę. Odnoga 
jest jednak grząska i podmokãa. Mocno spada w dóã z gãównej 
ulicy i trochę się boję, że nie wyjadę. Caãy autobus tymczasem 
już zintegrowaã się w obliczu przygody. Mãode matki z dziećmi 
machają mi bym skręcaãa w boczną drogę, a wtóruje im 
emerytowany kierowca. Trochę spãoszona wjeżdżam więc 
przodem w spadzistą i bãotnistą drogę, planując wyjechać z niej 
tyãem. Za plecami mam prywatne gospodarstwo, drewniany 
pãotek i znak drogowy. Pasażerowie wszyscy kontrolują okna i 
na gãosy krzyczą do mnie jak mam jechać, jednocześnie 
machając rękami. Ja staram się kontrolować lusterka, są jednak 
miejsca, w których nic nie widać. Dodaję mocniej gazu, by 
wydostać się z bãotnistej mazi i kręcę kierownicą. Wspólnymi 
siãami z moimi pasażerami rozwalamy tyãem drewniany pãotek i 
przewracamy znak, chociaż wydostajemy się na drogę. Ja znowu 
caãa dygoczę, gdy biegnę zobaczyć, jakie narobiãam straty. 
Mãode mamy i podróżująca mãodzież w autobusie próbują mnie 
pocieszyć. Generalnie wszystko jest szalone! Pomieszanie ról! 

Od Redakcji 
Marlena Gałczyńska – politolog z wykształcenia, dziennikarka prasy ekonomicznej i korespondentka zagraniczna z zawodu – w roku 
2007 opuściła kraj i zamieszkała w Danii z mężem i dwójką dzieci. Podjęła pracę... kierowcy autobusu. 
Mój kolega z liceum na pytanie jak wyobraża sobie swoją przyszłość odpowiedział: "Zrobię doktorat z zakresu filozofii i zatrudnię się 
jako motorniczy tramwaju." "Dlaczego właśnie tak?" – zapytałem zdziwiony. "Uwielbiam rozmowy z nieznajomymi, w czasie których 
poznaję ich filozofię życiową. Tramwaj jest idealnym miejscem." Spotkałem go 30 lat po maturze. Faktycznie, ukończył studia 
filozoficzne, uzyskał tytuł doktora. Wyjechał do USA, gdzie pracuje jako urzędnik biura imigracyjnego. Spotyka nieznajomych z 
różnych krajów świata, usiłuje poznać prawdę o ich życiu i jak motorniczy tramwaju przewozi ich z jednego kraju do drugiego. 
Książkę Marleny Gałczyńskiej polecam wszystkim czytelnikom NT (dostępna poprzez: http://www.dunska-odyseja.pl). Napisana 
wspaniałym językiem, czyta się ją lekko i z przyjemnością. Każdemu emigrantowi przypomni trudne początki na obczyźnie. 
Rodakom w kraju pozwoli zrozumieć, że życie emigranta nie jest rajem, aczkolwiek może być formą wędrówki. 
Zarówno jednych, jak i drugich zachęci do podjęcia wysiłku odmitologizowania emigracji. 
Antoni Urban 

Z pobliskiego gospodarstwa nie spiesząc się nadeszãa 
tymczasem kobieta w czerwonej ortalionowej kurtce i 
gumiakach. Przepraszam ją i daję namiary naszego garażu. 
Oczywiście znowu będziemy musieli pokryć straty. Zaãamana 
zastanawiam się co tym razem powiem Brigitcie, zwãaszcza że 
rozbiãam też tylnie światão. Diabeã usãużnie szykuje mi 
papierową torbę... 
Stãuczki i wpadki za kierownicą nie zdarzają mi się jednak co 
dzień. Caãe szczęście, bo nawet stoicki spokój moich 
przeãożonych musi mieć gdzieś swoje granice. Tylko taka ich 
natura, że zapadają w pamięć, by z czasem doãączyć do innych 
garażowych anegdotek. Wiele takich opowiedziaã mi Sãawek – 
Polak, pracujący w naszym garażu, od lat mieszkający z rodziną 
w Danii. Wyjechaã, bo jak twierdzi obrzuciã bãotem 
Jaruzelskiego i musiaã uciekać. Sãawek uczula mnie na starszych 
pasażerów w autobusie. – Wiesz, z nimi trzeba naprawdę 
uważać. Przede wszystkim wchodzą do autobusu powoli, a 
później zazwyczaj biorą gazetę. Kapryśnie wybierają miejsce do 
siedzenia, a już najgorzej jak spotkają w autobusie znajomego. 
Wówczas wpadają w przyjacielską pogawędkę i zapominają o 
caãym świecie. W rezultacie starsza pani nie siada na siedzenie, 
tylko stoi, trzymając się poręczy. Najczęściej, kiedy autobus 
rusza, takie osoby przewracają się, bo są zbyt sãabe, by się 
utrzymać. Zawsze więc czekaj, aż wszyscy usiądą. Tak samo 
rób koniecznie z dziećmi. Ta grupa też jest caãkowicie 
nieprzewidywalna. Jeszcze zobaczysz – mówi Sãawek i zaprasza 
mnie z Karolem kiedyś przy okazji na grilla. Ja faktycznie 
pracuję też, jako kierowca autobusów szkolnych, dowożąc 
starsze i mãodsze dzieci do różnych instytucji. Duńczycy mają 
taką ciekawą koncepcję, by szkoãy – o ile to możliwe – 
umieszczać na zielonym terenie, za miastem. Uczniów dowożą 
do nich autobusy szkolne wysãane przez urząd miasta, które 
zbierają dzieciarnię ze stacji gãównej miasteczka. A później 
zatrzymują się dopiero pod drzwiami szkoãy, gdzie wesoãa 
gromadka wysiada. Autobusy szkolne przyjeżdżają pod szkoãy 
jeszcze kilka razy w ciągu dnia, by odwieźć dzieci do domów. I 
system taki dziaãa zarówno dla podstawówek, jak i szkóã 
wyższych. Podoba mi się ta opieka, jaką Dania otacza 
najmãodszych. Wszystko jest przemyślane i logiczne. 
Skierowane dla czãowieka, a nie przeciwko... 
Marlena Gaãczyńska 
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biletów na imprezy kulturalne organizowane przez STP, 
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Og⌅oszenia reklamowe

Prenumerata Notatnika

STP zaprasza członków oraz sympatyków do 
zamieszczania ogłoszeń reklamowych w naszym Notatniku. 
Ogłoszenia są bezpłatne, aczkolwiek wsparcie Funduszu 
Prasowego STP będzie bardzo mile widziane. 

Biuletyn Informacyjny STP – Notatnik Technika – jest 
pismem informacyjnym Zarządu Stowarzyszenia. 
Udostępniany jest wszystkim członkom bezpłatnie. 
Sympatycy STP mogą otrzymywać nasz biuletyn po 
dokonaniu wpłaty na Fundusz Prasowy STP (wysokość 
wpłaty – według uznania). 


