


Obecni: Jan Janeczek, Micha¬ K´pka, Stanis¬aw
Ozorowski, Micha¬ Paduch, Czes¬aw Piasta, Mie-
czys¬aw Piraszewski, Lidia Zieli˜ska 

Przewodniczåcy, Jan Janeczek, otworzy¬ ze-
branie i powita¬ obecnych. 

Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian. 

Sprawozdanie z zebrania z 21.09.2000
zosta¬o zatwierdzone bez zmian. 
Korespondencja, komunikaty i sekretariat: 

omawiano spraw´ odznak KPK dla
cz¬onków SIP (na wniosek jednego z cz¬onków); 
Sprawy finansowe: 

Sk¬adki zap¬aci¬o tylko oko¬o 70% cz¬onków.
Postanowiono wys¬aç listy z upomnieniem o
zap¬acenie sk¬adek oraz ustalono koszty upom-
nienia na $5.00; 

Trzeba zap¬aciç zaleg¬e sk¬adki do ZG SIP,
skarbnik ma przygotowaç rozliczenie i przes¬aç
pieniådze; 

Postanowiono przyznaç, jak co roku, $50.00
dla Biblioteki Polskiej w Montrealu; 

Ustalono na $12.00 koszty robienia zdj´ç na
Walnym Zebraniu. Skarbnik wystawi¬ czek na t´
sum´. 

Zap¬acono nast´pujåce rachunki: 
Ottawa Regional Cancer Center $50.00
(Krzysztof Jaentchke); 
Koszty zakupu ciastek i soków na odczyt A. Pel-
ca (19 wrzeßnia 2000) $14.54; 
Delegat na Walny Zjazd KPK $35.00; 
Sala na Walne Zebranie SIP $100.00; 
Piknik $80.00; 

Walny Zjazd SIP $229.28 ($79.17 plastikowe
talerze, kubki, widelce, itp. + $81.48 prowiant +
$8.63 taßmy do nagrania obrad + $60.00 pomoc
kulinarna i przygotowanie i posprzåtanie sali). 

Sprawy organizacyjne: 
Do SIP zosta¬ przyj´ty kol. Bogdan Kubicki (nr
2322); 

Postanowiono uaktualniç list´ telefonicznå; 
Po trzymiesi´cznej przerwie zwiåzanej z bank-

ructwem naszego dostawcy uruchomiono na
nowo naszå stronic´ internetowå
(http://www.kpk-ottawa.org/sip/). Nowym do-
stawcå tego serwisu jest firma w której pracuje
kol. Lidia Zieli˜ska i tak d¬ugo jak b´dzie ona
tam pracowaç, nie b´dzie ½adnych kosztów
zwiåzanych z utrzymaniem stronicy. W wypad-
ku zmiany jej pracy trzeba b´dzie zap¬aciç nor-
malne koszty utrzymywania stronicy (na spó¬k´
z KPK i SPK). Umieszczaniem informacji zajmu-
je si´ kol. Lidia Zieli˜ska, która prosi wszystkich
cz¬onków o przesy¬anie jej ciekawych
materia¬ów i pomys¬ów. 

Postanowiono ograniczyç koszty wydawania
i rozsy¬ania biuletynu poprzez publikacj´ biule-
tynu na internecie. Listopadowa wersja biule-
tynu jest ju½ zamieszczona (w dwóch wersjach
polskich - z ogonkami i bez ogonków). Rozwa½a
si´ dodatkowo dodanie wersji *.pdf, czyli Adobe
Acrobat. 

Prezesowi uda¬o si´ za¬atwiç umieszczenie 2
rocznych p¬atnych og¬osze˜ w biuletynie. Wszy-
scy cz¬onkowie SIP så proszeni o dalsze poszu-
kiwanie og¬osze˜ w celu dodatkowego obni½e-
nia kosztów wydawania Biuletynu. 

Dzia¬alnoßç:  Zarzåd przedyskutowa¬ nast´-
pujåce imprezy lub propozycje imprez: 

21 listopada 2000, wtorek - "Trendy emigra-
cyjne w Kanadzie (emigracja z Kanady)" -
odczyt dr Ma¬gorzaty Micha¬owskiej. 

10 grudzie˜ 2000, niedziela, godz. 16:00,
Dom Polski SPK - Op¬atek SIP.  

23 stycze˜ 2001 - "Algorytm wynalazku",
odczyt dr. Tadeusza Rygasa. 

Kwiecie˜ 2001 (dok¬adna data do ustalenia),
prof. Wojciech Bock, temat do ustalenia. 

Data i miejsce nast´pnego zebrania zosta¬a
ustalona na ßrod´, 17 stycznia 2001 o godz.
19:30 w Domu Polskim SPK. 

Zako˜czenie zebrania o godz. 21:45. 
Sprawozdanie sporzådzi¬a,

Lidia Zieli˜ska, 
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SPRAWOZDANIE z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP 
w dniu 5 listopada 2000 r.

WALNY ZJAZD SIP
raz jeszcze

Dzie˜ 21 paÅdziernika b.r. by¬ szczegølnym w
dzia¬alnoßci Oddzia¬u  Stowarzyszenia In½ynie-
røw Polskich w Ottawie. Zgodnie z wczeßniej-
szym ustaleniem Zarzådu G¬øwnego SIP, Walny
Zjazd zaplanowano tym razem w Ottawie w
Domu Polskim SPK. 

Decyzj´ t´ przyj´lißmy z zadowoleniem oraz
z myßlå, ½e wp¬ynie ona na aktywniejszå posta-

w´ cz¬onkøw naszego Oddzia¬u jak røwnie½ na
szersze zainteresowanie si´ dzia¬alnoßciå SIP
wßrød osøb nie nale½åcych jeszcze do Stowarzy-
szenia. W zwiåzku z tym kilka osøb zaintereso-
wanych dzia¬alnoßciå Stowarzyszenia zosta¬o
zaproszonych na obrady Zjazdu.

W pracach zwiåzanych z przygotowaniem,
przebiegiem i zako˜czeniem Zjazdu wzi´¬o u-



dzia¬ kilku przedstawicieli SIP-u. Pracy wbrew
pozorom by¬o wiele ale dzi´ki kilku bardzo za-
anga½owanym osobom, przygotowanie do Zja-
zdu oraz prowadzenie obrad wypad¬o znakomi-
cie. I tutaj nale½å si´ ogromne  podzi´kowania
dla tych osøb, ktøre swojå odpowiedzialnoßciå,
zaanga½owaniem oraz profesjonalizmem spra-
wi¬y, ½e obrady Zjazdu przebiega¬y sprawnie i
zgodnie z planem, w bardzo o½ywionej i mi¬ej
atmosferze. 

Przedstawiciele z rø½nych oddzia¬øw SIP-u
jak røwnie½ miejscowi cz¬onkowie oraz zapro-
szeni goßcie ocenili Zjazd na bardzo dobrze zor-
ganizowany. Mo½emy wi´c mieç nadziej´, ½e Ot-
tawa stanie si´ w przysz¬oßci cz´stszym miej-
scem na tego rodzaju obrady czy spotkania or-
ganizacji polonijnych z ca¬ej Kanady.

Chcia¬bym wi´c podzi´kowaç ZG SIP za ob-
darzenie nas zaufaniem i powierzenie nam roli
zorganizowania 44 Walnego Zjazdu w Ottawie.
Bardzo serdecznie dzi´kuj´ wszystkim cz¬on-
kom SIP a szczegølnie tym, ktørzy przyczynili
si´ do zorganizowania Zjazdu poßwi´cajåc du-
½o w¬asnego czasu i pracy oraz tym, ktørzy wzi´li
udzia¬ w obradach Zjazdu.

Wßrød osøb dla ktørych pragn´ wyraziç
szczegølne podzi´kowania znajdujå si´:
- kol. Stanis¬aw Kielar za prowadzenie obrad

oraz przygotowanie i nadzorowanie akustyki na
sali,
- pa˜stwo Maria i Jan Zieli˜scy za udzia¬ w Pre-

zydium Zjazdu, opracowania sprawozda˜ z
przebiegu obrad, przygotowanie wspania¬ego,
goråcego posi¬ku oraz pomoc w dekoracji sali,
- kol. Andrzej Go¬´biowski za doskonale i bar-

dzo sprawne prowadzenie obrad,
- kol. Mieczys¬aw Piraszewski za udzia¬ w Ko-

misji Wyborczej
Bardzo wa½nym elementem 44 Walnego Zja-

zdu by¬o na wniosek ZG SIP uroczyste wr´cze-
nie Z¬otych Odznak KPK dla dwøch przedstaw-
icieli naszego Oddzia¬u:, kol. Bronis¬awowi
Szpakowskiego i kol. Teodorowi Blachutowi.
Chcia¬bym z¬o½yç moje osobiste, najlepsze gra-
tulacje dla odznaczonych kolegøw  a jednocze-
ßnie d¬ugoletnich przedstawicieli naszego Sto-
warzyszenia, ktørzy swoim olbrzymim zaanga-
½owaniem w prac´ Zarzådu oraz dzia¬alnoßç i
rozwøj Organizacji przyczynili si´ do jej rozwo-
ju, dajåc jednoczeßnie wspania¬å i godnå podzi-
wu  postaw´ Polakøw zaintersownych sprawa-
mi naszej Polonii tutaj w Kanadzie jak røwnie½
w kontaktach z Ojczyznå.

Jan Janeczek
Ottawa 21/10/2000
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TRENDY EMIGRACYJNE  w KANADZIE
Kanada jest tradycyjnie uwa½ana za kraj imi-
grantøw. Istnieje jednak i ruch ludnioßciowy w
odwrotnym kierunku a mianowicie emigracja z
Kanady zagranic´. Mo½e to byç emigracja sta¬a
lub czasowa. Ta ostatnia zaczyna w ostatnich la-
tach odgrywaç coraz powa½niejszå rol´ w zmia-
nach demograficznych kraju.  Emigrantem cza-
sowym jest Kanadyjczyk wyje½d½ajåcy z kraju
na  d¬u½ej ni½ szeßç miesi´cy. Så to wyjazdy bådÅ
na studia, bådÅ do pracy czasowej bådÅ w mi-
sjach specjalnych. Oczywißcie 60% emigracji
czasowej skierowana jest to krajøw kontynen-
tyu ameryka˜skiego (USA i Ameryka P¬d.). Na
drugim miejscu jest wciå½ wzrastajåca emigra-
cja czasowa do Azji wyprzedzajåc znacznie emi-
gracj´ do krajøw europejskich. Poniewa½, tak
jak w wi´kszoßci krajøw na ßwiecie, wyjazdy Ka-
nadyjczykøw nie så bezpoßrednio rejestrowane,
ßledzenie czasowych ruchøw emigracyjnych
jest ogromnie skomplikowane . G¬øwny Urzåd
Statystyczny w Kanadzie u½ywa rø½nych dost´-
pnych Årøde¬ miejscowych jak i te½ wspø¬pracu-
je z zagranicå  Korzysta si´ z danych z punktøw
granicznych, danych Canada Revenue, dane od-
noßnie zasi¬køw na dzieci oraz roø½ych Årøde¬
zagranicznych. Niestety brak ujednolicenia w
zbieraniu danych statystycznych w rø½nych kra-
jach utrudnia wspø¬prac´ mi´dzynarodowå i
trzeba si´ cz´stokroç uciekaç do metod szacun-
kowych.

Wykazanie jaknajwi´kszej iloßci ludnoßci le-

½y w interesie ka½dej z kanadyskich prowincji,
gdy½ od iloßci mieszka˜cøw zale½y wysokoßç
funduszøw przelewanych przez rzåd federalny
prowincjom na s¬u½b´ zdrowia, edukacje itd.

Ta niezwykle interesujåca i ciekawa poga-
danka zosta¬a wyg¬oszona przez  dr Ma¬gorzat´
Micha¬owskå, ktøra od chwili przyjazdu do Ka-
nady w 1985 r. pracuje w Statistics Canada i jest
obecnie kierownikiem Dzia¬u Projektøw Specjal-
nych Wydzialy Demografii.  Prezentacja dr Mi-
cha¬owskiej wywo¬a¬a ½ywå dyskusj´ wßrød ze-
branych. Niestety na odczyt przyby¬o zaledwie
20 osøb gdy½ w ten sam dzie˜ Department of
Modern Languages  Univ. of Ottawa w kooper-
acji z Ambasadå Rzeczypospolitej Polskiej urzå-
dzi¬ uroczyste otwarcie wystawy W¬adys¬awa
Reymonta w 75. rocznic´ jego zgonu, ktøra
ßciågn´¬a licznå grup´ Polonii.

I tu nie sposøb nie wyraziç zdziwienia, ½e
mimo wspania¬ego kalendarzyka imprez pub-
likowanego comiesi´cznie przez KPK nadal zda-
rza si´ od czasu, ½e pewne organizacje czy gru-
py urzådzajå imprezy, ktøre konkurujå ze sobå
w czasie. Stwarza to niepotrzebne konflikty, ktø-
re by¬yby przy odrobinie dobrej woli niezwykle
¬atwe do unikni´cia. Polonia Ottawska jest sto-
sunkowo nieliczna i niebardzo mo½e zapewniç
wystarczajåcå publik´ dwøm konkurencyjnym
imprezom.

Maria F. Zieli˜ska



Polski Londyn by¬ miejscem spotkania polskich
organizacji technicznych z Austrii, Francji, Pol-
ski, Szwajcarii, USA oraz z Wielkiej Brytanii, ze-
branych na uroczystoßciach z okazji 60-lecia
Stowarzyszenia Technikøw Polskich w Wielkiej
Brytanii, ktøre odby¬o si´ w dniach 22-24 wrze-
ßnia br. w POSK’u. (Nale½y zaznaczyç, ½e POSK
- Polski Oßrodek Spo¬eczno-Kulturalny, ktøry
obecnie jest centrum ½ycia spo¬ecznego i kultu-
ralnego polskiej spo¬ecznoßci, powsta¬ (1975r.)
w g¬øwnej mierze dzi´ki inicjatywie i zaanga½o-
waniu  polskich technikøw i in½ynierøw - cz¬on-
køw STP). 

Poprzednie dwa sympozja odby¬y si´ w Kra-
ju. By¬y one organizowane przez FSNT-NOT (Fe-
deracja Stowarzysze˜ Naukowo-Technicznych,
znanå powszechnie jako NOT; Naczelna Organi-
zacja Techniczna, zrzeszajåca ok. 150 000 cz¬on-
køw, do ktørego STP w WB nale½y od 1995r) o-
raz Stowarzyszenie “Wspølnota Polska”.

Chcåc wzbogaciç form´ obchodøw oraz po-
kazaç rozwøj techniki i technologii w dziedzi-
nach mi´dzydyscyplinarnych organizatorzy za-
prosili do wspø¬organizacji  Polskie Towarzy-
stwo Naukowe na ObczyÅnie(PTNO) oraz zna-
ny w ßwiecie Instytut W¬økien Naturalnych z
Poznania, ktøry przygotowa¬ dla uczestnikøw
Sympozjum:
-materia¬y naukowe na sesj´ naukowå oraz dla
szerokiej publicznoßci/sympatykøw
-wystaw´ gobelinøw artystycznych w Galerii
POSKu,
-pokazy najnowszej kolekcji odzie½y z
najnowszych tkanin w formie teatru mody.

Patronat nad Sympozjum obj´li:  Ryszard
Kaczorowski - b. prezydent II RP oraz Andrzej
Wiszniewski -minister Nauki RP, przewodniczå-
cy Komitetu Bada˜ Naukowych(KBN).

Komitet Honorowy Sympozjum sk¬ada¬  si´
z nast´pujåcych osøb:
Stanis¬aw KOMOROWSKI, Ambasador RP w
Wielkiej Brytanii 
Jan MOKRZYCKI. Prezes Zjednoczenia Polskie-
go w Wielkiej Brytanii
Aldona KAMELA-SOWIÂSKA, Sekretarz Stanu
Ministerstwo Skarbu Pa˜stwa - Polska
Andrzej STELMACHOWSKI, Prezes Stowarzy-
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szenia “Wspølnota Polska”
Ryszard KOZÒOWSKI, Dyrektor Generalny Insty-
tutu W¬økien Naturalnych(IWN), Polska
Edward SZCZEPANIK, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Naukowego na ObczyÅnie
Andrzej ZIELIÂSKI, Prezes FSNT-NOT, Polska
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Adam Ostrowski(prezes STP), Andrzej Jonscher
(Komisja Naukowa), Aleksander Bobrowski
(STP), Tadeusz Bogucki(STP),Ryszard Chmielo-
wiec(STP), Marek Kasprzykiewicz (STP), Zyg-
munt Makowski(PTNO), Anna Mitura(STP), Ka-
zimierz Mochli˜ski(STP), Jadwiga Nawolska
(STP), Stanis¬aw Portalski(PTNO), Jerzy Hab-
dank-Toczyski(STP), Stanis¬aw Rusiecki(STP),
Monika Skowro˜ska(sekretarz), Artur Rynkie-
wicz(POSK).
OSOBY WSPØÒPRACUJÅCE: 
Monika Òawacz (Amb.RP), Ewa Becla (program
art.), Ania Becla (grafika), Katarzyna Bzowska-
Budd (media), Bohdan Graff (Szwajcaria), An-
drzej Lichtarowicz (STP),  Ma¬gorzata Muzy-
czek (IWN), Monika Obr´bska (STIP-Francja),
Jerzy P¬oszajski (STP), Stach Odrowå½-Pieniå-
½ek (TACAP), Tadeusz Walczak (PFK), Kazimierz
Wawrzyniak (FSNT-NOT), Beata Wyniczenko
(British-Polish Chamber of Commerce), Janusz
Zastocki (Polonia-Technica; USA).

Celem tych uroczystoßci by¬o nie tylko ucz-
czenie dotychczasowej ogromnej pracy kole-
gøw, ktørzy odeszli, oraz tych, ktørzy pami´tajå
ubieg¬e lata, ale røwnie½ - przedstawienie tej za-
s¬u½onej organizacji nowemu pokoleniu tech-
nikøw i in½ynierøw zamieszka¬ych na terenie
Wielkiej Brytanii, aby wståpili do STP w celu
kontynuowania dzia¬alnoßci w nowych, odmi-
ennych warunkach przysz¬ego stulecia. 

Pierwszy dzie˜ zjazdu, 22 wrzeßnia 2000 r.,
przeznaczony zosta¬ na spotkanie towarzyskie
w czasie ktørego uczestnicy Sympozjum mieli
okazj´ sie spotkaç i zapoznaç.

Nast´pne dni poßwi´cone by¬y sesjom nau-
kowym. Wyg¬oszono 17 referatøw przez prele-
gentøw z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii, USA,
Wielkiej Brytanii,  ktørzy przedstawili nie tylko
histori´ osiågni´ç Polakøw w krajach ich zamie-
szkania, ale w j´zyku polskim møwili o stanie

“POLACY RAZEM” — POLES TOGETHER
22-25 September 2000, London, UK

TECHNICY DIASPORY POLSKIEJ 
spotkali si´  z 

TECHNIKAMI  Z KRAJU
NA III SYMPOZIUM 

(Poni½ej zamieszczamy skrøconå wersj´ sprawozdania z Sympozjum. Skrøtøw dokona¬ redaktor
Biuletynu SIP.)
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SPK  KOÒO  NR 8
zaprasza na pokaz filmu 

Akowcy skazywani 
na ßmierç w PRL.  

Data: 14 grudnia (czwartek) 2000 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SPK  KOÒO  NR 8
zaprasza na pokaz filmu

p. Norberta Paprockiego 
Udzia¬ polskich oficerów 
w czasie wojny w Afryce

Zachodniej.
Data:  5 grudnia (wtorek) 2000 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po pogadance Ko¬o Pa˜  przy SPK

LEONARD SAMEK
Adwokat - Radca prawny - Notariusz

oferuje us¬ugi w zakresie spraw:
• karnych
• cywilnych
• notarialnych 

(nieruchomoßci, testamenty etc.)
• porad prawnych

102-99 Holland Ave. Ottawa ON K1Y 0Y1
Biuro:(613)725-2424    Fax:(613)725-0464

Zmiana adresu
Mieczys¬aw Piraszewski

86 Goldridge Dr.
Kanata  ON
K2T 1G1
tel. (613)271-8323;e-mail:
mpirasze@nrcan.gc.ca 

KUPNO — SPRZEDA¸ 
NIERUCHOMOÍCI

Real Estate Agent 

Terry Gleeson B.A.
Prudential Maximum Realty Inc.
Residential, Investment, Industrial,
Commercial (Licenced since 1981)

Tel: 749-7355     Res: 824-3260
E-mail:  gleeste @ sprint.ca 

ZARZÅD SIP
ODDZIAÒ OTTAWA
zaprasza cz¬onkøw i ich goßci na 

OPÒATEK
Data: 10 grudnia (niedziela) 2000 r.
Godz.: 16.00
Miejsce: Dom Polski SPK
W programie wspølne ßpiewanie
kol´d.
Na Op¬atku Zarzåd b´dzie podej-
mowa¬ zebranych winem, serami i
ciastkami.

bada˜, w ktørych så zanga½owani w swoich fir-
mach - jak røwnie½ nakreßlali kierunki rozwoju
w swoich dziedzinach. 

Formalnego otwarcia III Sympozjum doko-
na¬ J.E. dr Stanis¬aw Komorowski, ambasador
RP w Wielkiej Brytanii, a nast´pnie jako Spon-
sor-Gospodarz przemøwi¬ Pan Ryszard Kaczo-
rowski - ostatni prezydent II RP.

Prof. Jonscher przedstawi¬ i serdecznie przy-
wita¬ kol. in½. Jerzego P¬oszajskiego, jedynego
½yjåcego uczestnika zebrania za¬o½ycielskiego
STP, ktøre odby¬o si´ w dniu 7 wrzeßnia 1940 r.
w Londynie w czasie niemieckiego nalotu. 

Zarzåd STP przygotowa¬ dla kol. Jerzego P¬o
szajskiego okolicznoßciowy list gratulacyjny,
ktøry wr´czono mu w jego mieszkaniu na spec-
jalnym posiedzeniu Prezydium Zarzådu STP w
dniu 19.10.00 wraz ze Z¬otå Odznakå NOT.

Sobota, 23 wrzeßnia zosta¬a poßwi´cona re-
feratom. Pe¬en tekst referatøw b´dzie opubli-
kowany, jako materia¬y pokonferencyjne , w mi-
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lenijnym wydaniu 70/2000 “Techniki i Nauki”. 
W ramach Sympozjum mia¬a miejsce wysta-

wa gobelinøw artystycznych p.t. “Sploty Natu-
ry” w Galerii POSK’u projektowanych przez dr
Katarzyn´ Schmidt-PrzewoÅnå,  studentk´ prof.
Magdaleny Abakanowicz, ze znanego w ßwiecie
Instytutu W¬økien Naturalnych z Poznania  (IWN
- za¬o½onego  70 lat temu w Wilnie, jako stacja
doßwiadczalna uprawy i przetwørstwa polskie-
go lnu — obecnie ßwiatowego lidera UN-FAO w
zakresie bada˜ i rozwoju tej dyscypliny). 

Gobeliny så przyk¬adem zastosowa˜ nowej
technologii przetwarzania tego znanego od kil-
ku tysiåcleci surowca (ktøry prze½ywa prawdzi-
wy renesans w obecnych czasach) — w sztuce
(gobeliny, kilimy, odzie½). Szerokie zaintereso-
wanie notuje si´  tak½e W.  Brytanii. Otwarcia wys-
tawy dokona¬a p. Karolina Kaczorowska, ma¬½on-
ka b. prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nie zapomniano tak½e o paniach. W czasie
Sypozjum mia¬y miejsce tak½e pokazy Mody
IWNu (specjalna kolekcja odzie½y z materia¬ow
z w¬økien naturalnych, g¬øwnie lnu, konopii i
jedwabiu) najnowszej kolekcji zaprojektowanej
przez  p. Jol´ Za¬´ckå z IWNu, ktørå przedstaw-
iono dwa razy dla londy˜skiej publicznoßci w
okresie trwania s¬ynnego Londy˜skiego Tygo-
dnia Mody.  

Wystawa Ksiå½ki Naukowo-Technicznej (zor-
ganizowana przez PTNO oraz Biblioteke Polskå
POSKu w Londynie). Ta stosunkowo skromna
wystawa obejmowa¬a wydawnictwa PTNO,
PUCALu, STP w WB oraz wybrane pozycje ze
zbiorøw Biblioteki Polskiej.

Spotkanie biznesowe. 
Business Micro-Seminar:

“ Investment opportunity in Polish
SME’s”

Wspø¬organizowane przez STP i BPCC Brytyj-
sko- Polskå Izb´ Handlowå przy poparciu pol-
skiego Ministerstwa Skarbu Pa˜stwa oraz Bry-
tyjskiego Trade Partners UK (ramienia handlo-
wego DTI; Ministerstwa Handlu i Przemys¬u)
nie przebieg¬o wg pierwotnych za¬o½e˜ , co by-
¬o zwiåzane z okresowymi problemami spo¬ecz-
no-politycznymi w WB (kryzys paliwowy, praw-
dopodobie˜stwo atakøw terrorystycznych, itd
— spowodowa¬o stosunkowo ma¬e zaintereso-
wanie seminarium). Dlatego seminarium zosta-
lo zmniejszone do 35 uczestnikøw. Jednak i w
tym wymiarze firmy uczestniczåce wyrazi¬y ch´ç
inwestowania w Polsce (møwiono o wartoß-
ciach ca US$75 mln.). Program sympozjum prze-
dstawia¬ si´ nast´pujåco:

Number of participants: 35 persons from
the British industry, trade and consulting com-
panies plus guests of the III Symposium “Poles
Together” (eminent personalities/chairmen of
the scientific/ technical associations, which are

members of NOT- the Federation of the Polish
Engineers in Warsaw, which associates ca
150,000 members), as well as engineers-dele-
gates from Austria and USA.  

Wyrø½nienia
Zaznaczyç nale½y, ½e w czasie III Sympozjum

4 kolegøw z STP w W. Brytanii zosta¬o wyrø½nio-
nych przez FSNT-NOT z¬otymi odznakami Na-
czelnej Organizacji Technicznej (kol. J. P¬oszajs-
ki, K. Mochli˜ski, S. Rusiecki i T. Bogucki). STP
natomiast odznaczy¬o 13 goßci odznakami Sto-
warzyszenia.

Podzi´kowania pisemne otrzyma¬y osoby
bioråce udzia¬ w pracach komitetu organizacyj-
nego lub wspø¬pracujåce w przygotowaniu III
Sympozjum jak na przyk¬ad panie: Ewa i Ania
Becla, Janina Baranowska, Katarzyna Bzowska-
Budd, Zdzis¬aw Jagodzi˜ski, Stefan Kozerski, Zy-
gmunt A.S. Makowski, Maciej Mrøz, Ma¬gorzata
Muzyczek, Monika Lewandowska, Jan Peisert,
Katarzyna Schmidt-PrzewoÅna, El½bieta Raci-
niewska, George Szpala, Izabela Trojanowska,
Kazimierz Wawrzyniak, Beata Wyniczenko, Jola
Za¬´cka.

Zarzåd STP dzi´kuje røwnie½  (kopiå niniej-
szego raportu): 
wspø¬organizatorom III Sympozjum, a miano-
wicie: FSNT-NOT, PTNO, Stowarzyszeniu “Wspøl-
nota Polska”.

Oficjalnym uczestnikom z Austrii, Francji,
Szwajcarii, Polski, USA i Wielkiej Brytanii, Mini-
sterstwu Nauki-Komitetowi Bada˜ Naukowych
RP, IWN w Poznaniu oraz Zarzådowi POSK, Bi-
bliotece Polskiej. Stowarzyszeniu Technikøw i
In½ynierøw Polskich we Francji (za Album Inter-
netowy).

Cz¬onkom STP, ktørzy odpowiedzieli na Apel
Zarzådu i finansowo lub osobißcie pomogli w
przygotowaniach organizacyjnych, lista uka½e
si´ w Biuletynie STP,

Cz¬onkom STP i ich rodzinom, ktørzy w¬o½y-
li ogromny wk¬ad pracy i zanga½owanie finan-
sowe w proces przygotowania, przeprowadze-
nia oraz zako˜czenia prac organizacyjnych III
Sympozjum: Zofia Bogucka, Christine-Marie
Chmielowiec, Danuta i Stanis¬aw Òochowscy,
Jadwiga Nawolska, Marie-Louise Ostrowska,
Stach Odrowå½-Pieniå½ek, Barbara Wøjcik. 

Przedstawicielom miejscowej dru½yny har-
cerzy z Hufca Warszawa, na czele z druhami
Krzysztofem Jasi˜skim i Andrzejem Borkow-
skim — pomagajåcym w obs¬udze recepcyjnej.  

Nast´pne IV Sympozjum “Polacy Razem”
odb´dzie si´ w roku przysz¬ym w Wilnie.
Rocznic´ 60-lecia obchodziç b´dzie w
przysz¬ym roku “Polonia-Technica” z USA. 

Wiceprezes FSNT-NOT Stanis¬aw Zaremba
na seminarium biznesu w poniedzia¬ek 25 wrze-
ßnia br. zaoferowa¬ firmom br ytyjskim eksper-
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tyz´ polskich in½ynierøw i ßwietnå sieç lokalo-
wå. 50 domøw technika rozlokowanych po ca-
¬ym kraju. Takiej sieci nie maja nawet najwi´-
ksze zagraniczne firmy konsultingowe w Polsce,
ktøre kierujå swoich klientøw inwestorøw w za-
sadzie do 5 najwi´kszych miast, ktøre ju½ så “w¬a-
ßciwie zatkane”, a przecie½ mo½liwoßci inwesty-
cyjne tkwiå w¬aßnie poza tymi pi´cioma oßrod-
kami. Nasi in½ynierowie doskonale znajå warun-
ki u naszych såsiadøw, mogliby pomøc røwnie½
inwestorom brytyjskim w tych krajach. Wielu z
naszych kolegøw od dawna wspø¬pracowa¬o z
kolegami z Bia¬orusi, Ukrainy czy pa˜stw ba¬-
tyckich. 

¸yczenia dla uczestnikøw Sympozjum prze-
s¬ali:
Kanada: prezes Zarzådu G¬øwnego, in½. Jan Cy-
towski oraz wiceprezes in½. Mieczys¬aw Bornet.
Niemcy: przewodniczåcy Zrzeszenia Federalne-
go Polskich In½ynierøw i Technikøw, in½. dypl.
Cezar Wojciechowski oraz dr Zbigniew Kostec-
ki, redaktor naczelny znanej gazety interneto-
wej http://www.polonia.org
Litwa: prezes Stowarzyszenia Technikøw Pol-
skich - mgr in½. Jan Andrzejewski z przeprosze-

niem za nag¬e odwo¬anie udzia¬u delegacji
Litwy.
Republika Po¬udniowej Afryki: cz¬onek Zarzådu
STP w RPA - Antoni Urban. 
Redakcja “Dziennika Polskiego”,
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na
ObczyÅnie-prof. dr Edward Szczepanik,
Wielu indywidualnych cz¬onkøw STP w WB,
ktørzy z rø½nych przyczyn nie mogli wziåç udzia-
¬u.

Podsumowanie w liczbach:
Iloßç uczestnikøw Sesji Naukowej - 87 osøb,
Iloßç prelegentøw Sesji Naukowej - 18,
Iloßç osøb oglådajåcych wystawy   - 480,
Iloßç osøb uczestniczåcych w spotkaniu tech-
nicznym - 64,
Iloßç osøb uczestnikøw seminarium biznesu -
35,
Iloßç widzøw pokazøw mody - 365.
Za Komitet Organizacyjny III Sympozjum

Dr in½. Ryszard Chmielowiec,
Wiceprezes STP w WB

Uwaga: Pe¬nå wersj´ Sprawozdania mo½na
znaleÅç na naszej witrynie:
http://www.kpk-ottawa.org/SIP/

GLOBALNA SPOÒECZNOÍÇ TECHNICZNA 
Z dr. Willi Fuchsem, dyrektorem Verein Deutscher In-
genieure (VDI) rozmawia Irena Fober. 
- Jaki jest najwa½niejszy cel Íwiatowego Zjazdu In½ynie-
røw?
- Dla 3 200 ekspertøw, najlepszych specjalistøw w dzie-
dzinie wspø¬czesnej technologii i tzw. technologii ju-
tra, zaoferowalißmy globalnå platform´ porozumienia,
koncentrujåcå si´ wokø¬ tematu "Cz¬owiek - Przyroda
- Technika". Stwarzamy mo½liwoßç dyskusji i oceny
proponowanych przez in½ynierøw rozwiåza˜ i wizji
kluczowych spraw dotyczåcych przysz¬oßci. Spodziewa-
my si´ udzia¬u 1000 studentøw i m¬odych in½ynierøw z
ca¬ego ßwiata. Szeroko relacjonowane przez media
przes¬ania Kongresu udokumentujå gotowoßç i kompe-
tencje in½ynierøw do przyj´cia na siebie odpowiedzial-
noßci spo¬ecznej - zarøwno dzisiaj, jak i w przysz¬oßci. 
- Jak ocenia Pan wielkå internetowå debat´, ktøra to-
czy¬a si´ przed Zjazdem na stronach www? 
- Rezultaty dyskusji zebrano w pi´ciu Memorandach
sesji naukowych, ktøre towarzyszå Íwiatowemu Zja-
zdowi In½ynierøw: "Informacja i Komunikacja", "Íro-
dowisko - Klimat -Zdrowie", "Mobilnoßç", "Energia",
"Przysz¬oßç Pracy". Memoranda te b´då rozpowszech-
niane w formie drukowanej na poczåtku Zjazdu, a na-
st´pnie og¬oszone jako dokument na jego zako˜czenie. 
- Takie interaktywne forum dyskusyjne przyczyni¬o si´
z pewnoßciå do mi´dzynarodowej wymiany myßli mi´-
dzy in½ynierami? 
- Internetowe forum dyskusyjne (www.vdi.de/wec/fo-
ren_vf.htm) stworzy¬o wirtualnå platform´ dyskusji i
ka½demu umo½liwi¬o udzia¬ w dyskusji na Íwiatowym
ZjeÅdzie In½ynierøw bez koniecznoßci fizycznej obec-

noßci w Hanowerze. Debata toczy¬a si´ wokø¬ tez ka-
½dej z pi´ciu sesji naukowych. Zw¬aszcza dyskusja na
temat "Informacji i Komunikacji" od samego poczåtku
unaoczni¬a znaczenie Internetu jako wa½nego ßrodka
wymiany informacji i opinii mi´dzy cz¬onkami global-
nej spo¬ecznoßci technicznej. 
- Jaki jest, Pana zdaniem, wp¬yw tej spo¬ecznoßci na
wspø¬czesnå cywilizacj´? 
- Technika przenika nasze spo¬ecze˜stwo i kultur´ w
stopniu trudnym przez wielu do ogarni´cia. Dlatego
technika sama sta¬a si´ naszym kulturowym dziedzi-
ctwem, ktøre ciågle rozwija si´ i umo½liwia rozwiåzy-
wanie problemøw zgodnie z wymogami przemys¬u i
potrzebami spo¬ecze˜stwa. In½ynierowie så odpowie-
dzialni za stworzenie nowych, technicznych warunkøw
rzeczywistoßci i tym samym ponoszå odpowiedzial-
noßç za uporanie si´ z mo½liwymi konsekwencjami no-
wych technologii. Stowarzyszenia techniczne, takie jak
VDI, så odpowiedzialne za wyjaßnianie politykom ry-
zyka zwiåzanego z technikå oraz szans, jakie ona stwa-
rza. Zapewniajå decydentom poparcie, ktørego potrze-
bujå podczas spe¬niania swoich obowiåzkøw. 
- Czy uwa½a Pan, ½e in½ynierowie powinni pe¬niç fun-
kcje kierownikøw, przedsi´biorcøw, mened½erøw? 
- Dzisiaj w Niemczech ponad jedna trzecia wszystkich
in½ynierøw zajmuje mened½erskie stanowiska, g¬øwnie
w energetyce, przemyßle i us¬ugach informatycznych
oraz produkcji. Szczegølnie korzystne dla in½ynierøw
jest to, ½e mogå si´ sami zatrudniaç. W ciågu ostatnich
paru lat stworzono wiele nowych miejsc pracy w¬aßnie
w ma¬ych i ßrednich przedsi´biorstwach. Mo½na si´

spodziewaç, i½ w niedalekiej przysz¬oßci powstanie
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wiele nowych firm, ktøre stworzå powa½nå konkuren-
cj´ dla du½ych zak¬adøw. 
- Jaka jest pozycja in½ynierøw w Niemczech? 
- Powinni oni znacznie cz´ßciej korzystaç ze swojego
prawa do wspø¬decydowania w sprawach dotyczåcych
ca¬ego spo¬ecze˜stwa. In½ynierowie så ekspertami i dla-
tego swojå wiedz´ muszå udost´pniaç innym. Wa½ne
jest inicjowanie dyskusji na temat ustalania prioryte-
tøw. W dzisiejszym spo¬ecze˜stwie in½ynier to jedna z
najbardziej fascynujåcych profesji. Inteligencja, twørc-
zoßç i ¬atwoßç nawiåzywania kontaktøw så niezb´dne
dla osiågni´cia sukcesu zawodowego. Stale wzrasta
liczba miejsc pracy dla in½ynierøw i technikøw w dzie-
dzinie informatyki. Chcemy podkreßliç ich status zawo-
dowy, wskazujåc, ½e så coraz wa½niejszå cz´ßciå nasze-
go spo¬ecze˜stwa. 
- Jak ßrodowisko in½ynierskie bierze udzia¬ w podej-
mowaniu decyzji politycznych dotyczåcych spraw tech-
niki? 
- W VDI dbamy o stworzenie odpowiedniego wizeru-
nku na arenie politycznej. Nie przypadkowo wi´c Biuo
VDI w Berlinie znajduje w siedzibie rzådu federalnego
i ma swoich przedstawicieli w Bundestagu. Najbar-
dziej zale½y nam na tym, ½eby decyzje polityczne by¬y
podejmowane na podstawie optymalnej wiedzy tech-
nicznej oraz by wa½ne interesy in½ynierøw znalaz¬y
swojå reprezentacj´. Staramy si´ wp¬ywaç na przedsta-
wicieli parlamentu i rzådu federalnego. Dotyczy to zw¬a-
szcza edukacji, polityki naukowo-badawczej, transpor-
tu, budownictwa, ßrodowiska, przemys¬u i technologii.
Na poziomie regionalnym, w poszczegølnych landach,
politykom doradzajå eksperci, pracujåcy honorowo w
krajowych reprezentacjach VDI. Cz´sto podejmujå oni
bezpoßredniå odpowiedzialnoßç za decyzje dotyczåce
problemøw technicznych. 
- Jakå rol´ odgrywa VDI jako reprezentant in½ynierøw
zarøwno w sferze zawodowej, jak i publicznej? 
- Najistotniejszå rolå VDI jest funkcja "brokera infor-
macji", ktøry zapewnia wymian´ informacji na temat
najnowszych technologii. VDI zapewnia te½ ekspertøw
konsultujåcych polityczne decyzje dotyczåce proble-
møw techniki. Oprøcz tego reprezentujemy interesy in-
½ynierøw, chocia½by we wszelkich aspektach edukacji
in½ynierskiej. Ostatnio VDI odegra¬o kluczowå rol´ we
wprowadzaniu nowych programøw studiøw in½yniers-
kich i magisterskich w niemieckich szko¬ach wy½szych. 
- Czy VDI rozwija wspø¬prac´ z instytucjami Unii Eu-
ropejskiej? 
- Zgodnie z orientacjå mi´dzynarodowå, VDI otwiera-
jåc swoje Biuro w Brukseli, zainicjowa¬ dialog z rø½-
nymi instytucjami europejskimi. Chcemy byç kompe-
tentnym partnerem Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego oraz grup interesøw w Brukseli. Chodzi
o wykorzystanie naszej profesjonalnej wiedzy i wp¬y-
wanie na decyzje dotyczåce spraw zwiåzanych z tech-
nikå. W szczegølnoßci VDI wspø¬pracuje z FEANI i
popiera jå w najbardziej zasadniczych dla in½ynierøw
sprawach, np. wzajemnego uznawania stopni in½ynier-
skich na obszarze UE. Wraz z otwarciem Biura w Bru-
kseli na poczåtku 1999 r., powsta¬a platforma nie tylko

do umocnienia dialogu publicznego, bo Biuro pe¬ni
røwnie½ rol´ centrum wymiany informacji. Do najwa-
½niejszych jego obowiåzkøw nale½y nawiåzywanie i
utrzymywanie kontaktøw z instytucjami w Brukseli
oraz s¬u½enie pomocå komitetom i komisjom Parla-
mentu Europejskiego, transfer wiedzy w dziedzinie te-
chnologii, bada˜, nauki, ßrodowiska, edukacji i energii,
promowanie udzia¬u VDI w projektach europejskich i
udzia¬ w pracach sekretariatu European Young Engine-
ers. 
- Jakie så rezultaty takiej dzia¬alnoßci? 
- Istotå wspø¬pracy VDI z krajowymi i mi´dzynarodo-
wymi stowarzyszeniami in½ynierskimi jest usprawnie-
nie globalnej wymiany informacji i doßwiadcze˜ za-
wodowych mi´dzy in½ynierami. Pragniemy, ½eby VDI
by¬a uznanå reprezentacjå in½ynierøw i problemøw te-
chniki na arenie mi´dzynarodowej. Tworzåc "VDI net-
work", chcemy te½ zapewniç poparcie naszym cz¬on-
kom, ktørzy przez d¬u½szy czas pracujå za granicå. S¬u-
½ymy poßrednictwem mi´dzy partnerami, zapewniamy
informacj´ technicznå i informacj´ zwiåzanå z upraw-
ianiem zawodu, np. spraw dotyczåcych mi´dzynarodo-
wego uznania dyplomøw oraz uzyskiwania zezwole˜
na prac´. Wspierajåc in½ynierøw pracujåcych za gra-
nicå, znaczåco zwi´kszamy mobilnoßç in½ynierøw
zrzeszonych w naszym zwiåzku. WFEO (World Fede-
ration of Engineering Organizations), ktørej VDI jest
oficjalnym cz¬onkiem od 1998 r., nie tylko aktywnie
popiera Íwiatowy Zjazd In½ynierøw, ale røwnie½ za-
powiada swoje poparcie dla zjazdøw, ktøre odb´då si´
w przysz¬oßci. Uwa½am, ½e jest to bardzo wa½ny krok
w promowaniu wspø¬pracy mi´dzy cz¬onkami ßwiato-
wej spo¬ecznoßci in½ynierskiej. 
- Dzi´kuj´ za rozmow´.

Przeglåd Techniczny nr 00/25

WIEÍCI z KRAJU
Wyborcy zadowoleni. Ponad po¬owa (53%)

respondentów zadowolona jest z ponownego
wyboru A. Kwaßniewskiego na prezydenta; je-
dna trzecia badanych (31%) przyj´¬a to z radoß-
ciå - wynika z paÅdziernikowego sonda½u CBOS.
Co dziesiåty badany (10%) przyjå¬ wynik wybo-
rów z obawå, co dwunasty (8%) z niepewnoßciå
lub zniech´ceniem. Dla 12% by¬ on rozczarowa-
niem.

Wßród osób deklarujåcych poglådy lewico-
we dominuje zadowolenie (83%) i radoßç z wy-
niku wyborów (60%). Zadowolonych jest 61%
badanych o poglådach centrowych. Sympatycy
prawicy najcz´ßciej czuli si´ rozczarowani (34%).

PRL’u wróç! Blisko po¬owa (46%) ankietowa-
nych przez CBOS ocenia, ½e ½yje im si´ gorzej
ni½ przed rokiem 1989; jednoczeßnie równie½
blisko po¬owa badanych (49%) uwa½a, ½e obec-
ny system polityczny jest lepszy od poprzed-
niego. 46% respondentów CBOS uwa½a, ½e w
porównaniu z sytuacjå sprzed 1989 im i ich
rodzinom ½yje si´ gorz ej (22% uwa½a, ½e nieco



gorzej, a 24% - ½e znacznie gorzej). 24% uwa½a,
½e porównaniu do okresu sprzed 1989 ½yje im
si´ lepiej. Co czwarty badany  twierdzi, ½e ich
rodzinom ½yje si´ tak samo, jak przed rokiem
1989. Wßród tych, którzy pozytywnie oceniajå
zmian´ systemu politycznego po 1989 r. (49%),
28% uwa½a, ½e obecny ustrój jest nieco lepszy, a
21%, ½e znacznie lepszy. Wßród przeciwników
tego twierdzenia (23%) 12% twierdzi, ½e jest to
ustrój znacznie gorszy, a 11%, ½e nieco gorszy.

SLD bierze wszystko. A½ 51% g¬osów uzys-
ka¬by SLD, gdyby wybory parlamentarne odby-
¬y si´ w po¬owie listopada br. — wynika z sonda-
½u PBS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzecz-
pospolitej". Uni´ Pracy,tworzåcå koalicj´ wybor-
czå z SLD, popar¬o 5% respondentów. Oznacza
to, ½e obie partie mia¬yby w Sejmie 287 manda-
tów. Za AWS opowiedzia¬o si´ 17% uczestników
sonda½u (87 mandatów), UW — 10% (48 man-
datów), a PSL — 8% (38 mandatów). Pozosta¬e
partie nie przekroczy¬y progu 5%.

Natomiast sonda½ CBOS da¬ nast´pujåce wy-
niki: SLD - 41% g¬osów, AWS - 14%, PSL - 10%,
UW - 7%, UP - 5%. Inne partie nie przkroczy¬y 5
procentowego progu. W porównaniu z poprze-
dnim badaniem zyska¬y: SLD (3 pkt.), PSL (2),
UP - (1); zaß straci¬y AWS - (1 pkt.) i UW - (2).

Listopadowy sonda½ Pentora wykaza¬, ½e
SLD zdoby¬oby 52% g¬osów. Na drugim miejscu
znalaz¬aby si´ AWS, na którå g¬osowa¬oby 14 %
ewentualnych wyborców. W listopadzie popar-
cie dla Sojuszu wzros¬o o 6% w porównaniu do
poprzedniego sonda½u przeprowadzonego w
paÅdzierniku. AWS straci¬a natomiast 6%. Do
sejmu wesz¬yby tak½e UW (10 %), PSL (9 %) oraz
UP (5%). Pozosta¬e partie nie przekroczy¬yby
wymaganego przez ordynacj´ 5-procentowego
progu wyborczego. 

Gdyby referendum w sprawie wejßcia Polski
do Unii Europejskiej odby¬o si´ w po¬owie pa-
Ådziernika br., za przyståpieniem do tej organi-
zacji g¬osowa¬oby 57% pytanych, przeciw - 26%
- wynika z bada˜ Demoskopu. Spoßród deklaru-
jåcych udzia¬ w referendum 17% doros¬ych o-
sób nie potrafi¬o odpowiedzieç, czy jest za czy
przeciw. W porównaniu z lipcowymi badaniami
zmala¬ odsetek osób chcåcych g¬osowaç za wej-
ßciem Polski do Unii. W lipcu g¬osowanie za
przyståpieniem do UE deklarowa¬o 65% pyta-
nych, przeciw -19%, a 16% nie wiedzia¬o jak by
g¬osowali. 

Demoskop odnotowa¬ te½ spadek poparcia
Polaków dla wprowadzenia w naszym kraju w
miejsce z¬otówki wspólnej waluty euro. W pa-
Ådzierniku 33% pytanych uzna¬o, ½e Polska po-
winna wprowadziç wspólnå walut´ euro; 44%
by¬o przeciwnych, a 22% by¬o niezdecydowa-
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NOVATEL WIRELESS TECHNOLOGIES
requires a 

MECHANICAL DESIGN ENGINEER 
to join a successful product development
team. The candidate will have an engine-
ering degree and have at least 5 years ex-
perience in designing of wireless/mobile
devices.
Will be responsib le for detailed mechani-
cal design of wireless personal communi-
cation devices. 
Required:

Theoretical knowledge of and experi-
ence withthermal analysis and design,
stress analysis

Practical knowledge of:
design of molded plastic parts (particula-
rly thin wall), die casting, and sheet metal,
complex geometry modeling using PRO-E

Working knowledge of and experience
with: design of electronic products for ma-
nufacturability, design a product for mass
production with knowledge of manufactu-
ring techniques and familiarity with appli-
cable industry and government standards.

If you are seeking an opportunity with
excellent growth potential, and your back-
ground reflects the above requirements,
please forward your resume in confidence
to:
Gayle Gartner, Sr. HR Generalist
Novatel Wireless Technologies
Suite 200,
6715-8th Street N.E.
Calgary, AB
T2E 7H7
Fax: (403) 295-4803
Email:
ggartner@novatelwireless.com 
Web: www.novatelwireless.com

nych. Natomiast w marcu za wprowadzeniem
euro opowiada¬o si´ 44% badanych, przeciw
by¬o 31%, a 825% - niezdecydowanych.

Prawie trzy czwarte (72%) respondentów
CBOS uwa½a, ½e skrócenie czasu pracy b´dzie
niekorzystne dla zak¬adów pracy; 64% twierdzi,
½e spowoduje to negatywne skutki dla polskiej
gospodarki. Respondenci nie wyra½ajå zgody na
skrócenie czasu pracy, je½eli jego konsekwencjå
by¬oby obni½enie zarobków - twierdzi tak 72% z
nich.

Z sonda½u wynika, ½e wi´kszoßç czynnych
zawodowo respondentów (76%) uwa½a, ½e obe-
cny wymiar czasy jest w¬aßciwy (42 god. w tygo-
dniu) i powinien zostaç utrzymany.


