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ZARZÅD PRACUJE
SPRAWOZDANIE z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP
w dniu 21 marca 2001

Obecni: Jan Janeczek, Micha¬ K´pka, Micha¬ Paduch, Czes¬aw Piasta, Mieczys¬aw Piraszewski,
Lidia Zieli˜ska
1. Przewodniczàcy J. Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
2. Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian.
3. Sprawozdanie z zebrania z 17.01.2001 zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
4. Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
· otrzymalißmy zaproszenie na odczyt PINKu
oraz festiwal filmøw europejskich;
5. Sprawy finansowe:
· Skarbnik wys¬a¬ kwitki za sk¬adki za 2000 rok
(do celøw podatkowych) wraz z rachunkami na
2001 rok.
· Trzeba zap¬aciç zaleg¬e sk¬adki do ZG SIP,
skarbnik ma przygotowaç rozliczenie i przes¬aç
pieniådze.
· Zatwierdzono dotacj´ $50.00 na konkurs recytatorski organizowany przez Federacj´ Polek.
6. Sprawy organizacyjne:
· Omawiano obchody 60-tej rocznicy za¬oΩenia SIP (STP) w Kanadzie. Obchody odb´då si´
2 czerwca (sobota) w Toronto, ZG ma podaç
szczegø¬y wkrøtce.
· Ustalono dat´ 24 maja 2001 na Walne Zebranie oddzia¬u. Zamøwiono msz´ ßwi´tå za zmar¬ych cz¬onkøw. Zebranie odb´dzie si´ prawdopodobnie w sali pod koßcio¬em.
· Omawiano spraw´ wysy¬ania biuletynu pocztå. Postanowiono przestaç go wysy¬aç pocztå
tylko do tych cz¬onkøw, ktørzy sami zrezygnujå
oraz tych, ktørzy nie p¬acå sk¬adek.
· Naståpi¬ nowy konflikt dat imprez organizowanych przez organizacje polonijne. W celu ich
unikni´cia postanowiono zarezerwowaç dla
SIP’u trzeci wtorek kaΩdego miesiåca.
· Kol. B. Szpakowski posiada 8 duΩych pude¬
archiwum naszego oddzia¬u. Kol. Maria Zieli˜ska podj´¬a si´ przesegregowania tych materia-

¬øw w celu ich przekazania do jakiegoß archiwum.
· Popsu¬a si´ drukarka laserowa kol. K. Stysia
uΩywana do drukowania Biuletynu. Kol. Styß kupi¬ sobie nowå drukark´ i zaproponowa¬, aby
SIP zwraca¬ mu koszty materia¬øw uΩywanych
do druku Biuletynu. Zatwierdzono koszty roczne za uΩywanie drukarki kol. Stysia na oko¬o
$50.00 rocznie. Postanowiono takΩe zdjåç drukark´ laserowå ze stanu inwentarza oddzia¬u.
· Kanadyjska Biblioteka Narodowa przyzna¬a
nam numery ISSN dla naszego biuletynu. Dla
wersji na internecie numer jest: ISSN 14967251, a dla drukowanej wersji: ISSN 1496-7243.
7. Dzia¬alnoßç – Zarzåd przedyskutowa¬ nast´pujåce imprezy lub propozycje imprez:
· 27 marzec 2001 - " Sztuczna inteligencja: zagroΩenie czy zbawienie ", odczyt prof. Stan
Matwin;
· 26 kwiecie˜ 2001 (czwartek) - " Global Positioning System, dr M. Piraszewski;
· 24 maj 2001 - Walne Zebranie SIP;
· 02 czerwiec 2001 - 60 Lecie SIP, ZG SIP Toronto;
· 15? Lipiec 2001 - Piknik, SPK/SIP;
· 18 wrzesie˜ 2001 - "Sensory ßwiat¬owodowe
w nauce i w przemyßle", odczyt prof. Wojciech
Bock;
· 16 pa≈dziernik 2001 - " Co warto wiedzieç o
samochodach", mgr inΩ. Andrzej Wøjtowicz;
· 20? pa≈dziernik 2001
Toronto(?) - Zjazd
Prezesøw;
· 20 listopad 2001 - Odczyt (temat do ustalenia), prof. Bogus¬aw J. Jarosz;
· 08 lub 15 grudzie˜ 2001 - Op¬atek;
8. Data i miejsce nast´pnego zebrania nie zosta¬a ustalona.
9. Zako˜czenie zebrania o godz. 21:15.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska, sekretarz.

OÍWIADCZENIE

Cz¬onkowie Komisji Organizacyjnej II Zajazdu Polonii i Polakøw z Zagranicy reprezentujåcy najwi´ksze organizacje polonijne ßwiata — Rad´ Polonii Íwiata, Europejskå Uni´ Wspølnot Polonijnych,
Kongres Polonii Ameryka˜skiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej oraz Uni´ Stowarzysze˜ i Organizacji Polskich w Ameryce Òaci˜skiej — zebrani na posiedzeniu Komisji w dniach 10-11 marca 2001
r., ze zdumieniem i oburzeniem przyj´li doniesienia polskich mediøw o ataku trojga senatorøw
SLD i partyjnego organu “Trybuny” na Senat Rzeczpospolitej Polskiej , Stowarzyszenie “Wspølnota
Polska”, a poßrednio — Poloni´ Íwiata.
NiΩej podpisani w imieniu w¬asnym i organizacji, ktøre reprezentujå, oßwiadczajå, co nast´puje:
1. Oszczerstwa i pomøwienia “Trybuny” oraz grupy senatorøw SLD pod wodzå sen. J. Jarz em2

bowskiego na Senat RP i Stowarzyszenie “Wspølnota Polska” odbieramy jako dalszy ciåg trwajåcy
od kilku lat atakøw na desygnowane do wspø¬pracy z Poloniå i Polakami za granicå obie te instytucje, prøb´ ich zdyskretowania po dziesi´ciu latach owocnej wspø¬pracy dla dobra Kraju i Emigracji, a takΩe prøb´ zak¬øcenia obrad II Zajazdu Polonii i Polakøw z Zagranicy. Ubolewamy nad negatywnym stanowiskiem polskich parlamentarzystøw wobec tak istotnych dla relacji Kraj-Polonia
inicjatyw ustawodawczych Senatu jak Ustawa o obywatelstwie i Karta Polaka.
Prøby szkalowania instytucji powo¬anych do opieki i wspø¬pracy z Emigracjå polskå przyjmujemy do wiadomoßci z najwyΩszym oburzeniem i niesmakiem, protestujåc stanowczo przeciw
wciåganiu Polonii oraz Stowarzyszenia “Wspølnota Polska” w brudnå kampani´ wyborczå SLD.
2. Z ca¬å mocå i odpowiedzialnoßciå oßwiadczamy w imieniu w¬asnym i organizacji, ktøre reprezentujemy, Ωe zarøwno Senat RP jak i Stowarzyszenie “Wspølnota Polska” så jedynymi, sprawdzonymi partnerami Polonii i Polakøw zamieszka¬ych poza granicami Kraju, z ktørymi organizacje i
ßrodowiska nasze wspø¬pracowa¬y i b´då wspø¬pracowaç.
Protestujemy stanowczo przeciw nieodpowiedzialnym i nie opartym na prawdzie prøbom zak¬øcenia tej wspø¬pracy.
Oßwiadczamy, Ωe Stowarzyszenie “Wspølnota Polska” uwaΩamy za naszego sta¬ego partnera, a
Senat RP — opiekuna.
dr Andrzej Garlicki, Rada Polonii Íwiata, Kongres Polonii Kanadyjskiej
Helena Miziniak, Prezydent Europejskiej Unii Wspølnot Polonijnych
mec. Jøzef Bu¬at, Kongres Polonii Ameryka˜skiej
Leopold Bi¬ozur, Unia Stowarzysze˜ i Organizacji Polskich w Ameryce Òaci˜skiej
Warszawa, 10-11 marca 2001 r.
Uwaga redakcji. Zapewne nie wszyscy czytelnicy powyΩszego Oßwiadczenia wiedzå o jakie “oszczerstwa i pomøwienia” chodzi. OtøΩ 8 marca br. dziennik “Trybuna” (uprzednio “Trybuna Ludu”,
naczelny organ PZPR) w artykule zatytu¬owanym “Lekka r´ka”, donios¬a, Ωe “Pieniådze na opiek´
nad Poloniå i Polakami za granicå så od kilku lat wydawane w sposøb aferalny — podejrzewajå
senatorowie SLD". Do tych pomøwie˜ do¬åczy¬o kilku senatorøw SLD oskarΩajåc Prezydium
Senatu oraz Kancelari´ Senatu o wydatkowanie publicznych pieni´dzy “z pogwa¬ceniem ustawy
budΩetowej, o finansach publicznych i o zamøwieniach publicznych."
W odpowiedzi Dyrektor Kancelarii Senatu powo¬a¬ si´ na dokument pokontrolny NajwyΩszej
Izby Kontroli z 23 stycznia br. “w ktørym pozytywnie oceniono wykorzystanie i rozliczenie ßrodkow publicznych z budΩetu pa˜stwa” na cele zwiåzane z pomocå dla Polonii.

ETYKA

FILOZOFIA PRZEMIAN
PRZED TECHNOLOGIÅ

Z ks. prof. Micha¬em HELLEREM, kosmologiem,
filozofem przyrody, kierownikiem Oßrodka Bada˜ Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, rozmawia Waldemar
M. Bielski.
- Ksi´Ωe Profesorze, jak u progu trzeciego tysiåclecia naleΩy rozumieç sens s¬owa "twørczoßç"? Jak okreßliç wspø¬czeßnie cz¬owieka
twørczego?
- Myßl´, Ωe tak samo jak zawsze. Najwi´ksze
wartoßci så nieczu¬e na up¬ywanie czasu. Myßliciel w staroΩytnej Grecji nie by¬ mniej twørczy
od dzisiejszego inΩyniera czy fizyka. Wiemy dziß
wi´cej od staroΩytnych Grekøw. To prawda. Ale
twørczoßç to nie suma informacji, lecz pewien
proces bogacenia "skarbca wiedzy" i przede
wszystkim w¬asnego wn´trza.
Nauka jest przecieΩ dåΩeniem do prawdy,
jest s¬uΩbå prawdzie. A wi´c jest pewnå kategoriå moralnå, wartoßciå etycznå. Ludzkoßç ma
3

za zadanie dåΩyç do prawdy i jest to moralny
obowiåzek ludzkoßci. Zagadnienia etyczne pojawiå si´ na røΩnych poziomach uprawiania
nauki. I nie sprowadza¬bym problemu wy¬åcznie do wielokroç dyskutowanej odpowiedzialnoßci za bomb´ atomowå. Nikt w tym wypadku
nie zwolni¬ uczonych od odpowiedzialnoßci,
chociaΩ wi´kszå odpowiedzialnoßç ponoszå ci,
ktørzy wydali decyzj´ o jej uΩyciu. Dziß innym
tego typu dyskutowanym zagadnieniem jest
manipulacja genetyczna. Rosnå obecnie w spo¬ecze˜stwie nastroje antynaukowe, ale naleΩy
sobie ußwiadomiç, Ωe bez nauki nie przeΩylibyßmy obecnie ani jednego dnia. Nauka wyzwala
ambicje, chociaΩ dla wielu jest zaj´ciem frustrujåcym, bo wielu ludziom pracujåcym w nauce wydaje si´, Ωe do dzie¬a poznania ßwiata
wnoszå tylko coß niewielkiego, ich zdaniem ma¬o znaczåcego. Tymczasem dorobek poznawany nie jest dzie¬em indywidualnym, ale bardzo

specyficznym dzie¬em spo¬ecznym. I uprawiajåc jå, naleΩy mieç poczucie uczestnictwa w
czymß wielkim, niepowtarzalnym, czymß, co
cz´sto przerasta jednostki. To poczucie uczestnictwa w spo¬ecznym procesie odkrywania prawdy moΩe daç prawdziwå satysfakcj´ z uprawiania nauki. Motor ludzkich poczyna˜ w sferze,
jakå jest nauka, tkwi w naszych ambicjach, pragnieniach, marzeniach i nie powinno si´ tego
sprowadzaç tylko do kwestii pieni´dzy. Bycie
naukowcem bez duΩej dozy pokory osobistej
jest niszczåce dla psychiki cz¬owieka. Dlatego
tak bardzo potrzebne jest - podkreßlam to z naciskiem - zdanie sobie sprawy ze swojej ma¬oßci
wobec ogromu tajemnicy, przed ktørå si´ stoi,
ale i z wielkoßci przywileju, ktørym si´ jest
obdarzonym.
- Zajmujåc si´ tymi zagadnieniami nie sposøb nie podnießç kwestii wzajemnych relacji
mi´dzy wspø¬czesnå naukå a etykå?
- StaroΩytni Grecy stwierdzili, iΩ przekonania trzeba uzasadniaç. Z tego odkrycia wyros¬a
krytyczna myßl filozoficzna i jego wykwitem jest
metoda matematyczno-empiryczna badania
ßwiata. Twierdzenia, Ωe wszystko naleΩy uzasadniaç nie da si´ uzasadniç (bez popadania w
b¬´dne ko¬o). A wybør wartoßci jest zawsze wyborem etycznym. Tak wi´c u podstaw nauki leΩy wybør etyczny. Dlatego od naukowcøw i filozoføw wymaga si´ zgodnoßci s¬øw z czynami.
Przywo¬am wskazanie moralne Jana Paw¬a II:
pierwsze˜stwo etyki przed technologiå, wi´ksza
waga ludzi niΩ rzeczy i wyΩszoßç ducha nad materiå, ktøre zdaje si´ mieç tym wi´kszy wymiar
etyczny, im wi´ksza jest potrzeba odnowy naszego Ωycia i pracy.
- Zwyk¬o si´ mawiaç, Ωe dzisiaj fizycy bardziej filozofujå od filozoføw.
- Na przestrzeni dziejøw røΩni ludzie nazywali røΩne treßci filozofiå, ale jest faktem, Ωe wspø¬czesna fizyka wymusi¬a rewizj´ wielu poj´ç,
ktøre tradycyjnie by¬y uwaΩane za filozoficzne.
Chodzi o takie poj´cia, jak czas, przestrze˜,
przyczynowoßç. Nie ma ucieczki od filozofii w
innych dziedzinach nauki. Pami´tam spotkanie
ze znanym fizykiem i filozofem niemieckim, Carlem von Weizsäckerem, podczas ktørego wspomina¬ on, Ωe kiedy jako m¬ody cz¬owiek opowiedzia¬ Heisenbergowi, Ωe chce zostaç filozofem,
Heisenberg poradzi¬ mu, Ωe najpierw naleΩy poznaç fizyk´. Pø≈niejsze osiågni´cia von Weizsäckera potwierdzajå s¬usznoßç tej rady. Niedawno odby¬o si´ w Cambridge mi´dzynarodowe
sympozjum pod znamiennym tytu¬em: " W epoce Plancka fizyka spotyka si´ z metafizykå". Ten
tytu¬ ilustruje dzisiejsze relacje pomi´dzy filozofiå a fizykå.
- Kolejnå widocznå tendencjå jest chyba røwnieΩ zmiana stylu uprawiania nauki. Czy ma

ona np. taki charakter narodowy, jak ongiß,
przed wiekami?
- Na pewno nie. MoΩna rzec, iΩ jednå z cech
nauki nowoΩytnej, i to poczåwszy od Galileusza, jest jej ponadnarodowy charakter. Dziß to
jest jeszcze bardziej widoczne. Wynika to røwnieΩ z koniecznoßci mi´dzynarodowego finansowania bada˜. Ich ci´Ωar z uwagi na ogromne
koszty by¬by nie do udßwigni´cia samodzielnie
dla wielu pa˜stw. Wybudowanie np. pot´Ωnego
teleskopu wymaga nak¬adu wielu milionøw dolarøw, nie wspominajåc o teleskopach orbitalnych. Dodatkowym ßrodkiem u¬atwiajåcym
mi´dzynarodowå wspø¬prac´ - i to na poziomie
indywidualnych ludzi - jest Internet. Jeßlibym
mia¬ møwiç o narodowym charakterze nauki,
moΩe widzia¬bym go w stylu popularyzacji. Wystarczy porøwnaç kilka ksiåΩek popularno-naukowych, np. polskich, niemieckich, brytyjskich czy ameryka˜skich, by stwierdziç, Ωe tam
duch, charakter narodowy, mentalnoßç, a nawet obyczaj znajdujå swoje odzwierciedlenie.
- Wspomnia¬ Ksiådz Profesor o Internecie,
juΩ mocno wkroczylißmy w er´ cywilizacji informacyjnej. Jakie to niesie dla ludzi skutki?
- Mamy er´ telewizji, komputerøw, elektronicznych obrazkøw. Kwestionowanie wartoßci
tych wynalazkøw by¬oby nonsensem. Jest to
druga wielka rewolucja po wynalezieniu druku
przez Gutenberga. I jesteßmy dopiero u jej poczåtkøw. Ale oprøcz niewåtpliwych plusøw niesie ona teΩ pewne niebezpiecze˜stwa. Kiedy jako m¬ody cz¬owiek czyta¬em zadane lektury, intensywnie pracowa¬a moja wyobra≈nia. Czytajåc, by¬em teΩ twørcå, niejako dope¬nia¬em
przyswajanå treßç w¬asnå wyobra≈niå. Rzåd liter zamienia¬em na przygody bohaterøw "Trylogii" Sienkiewicza. Proces czytania zmusza¬
mnie do wi´kszego wysi¬ku, poΩera¬ mojå energi´. Teraz m¬ody cz¬owiek korzysta z cywilizacji
obrazkowej, nie wydatkujåc tyle energii, jest pasywny. Nie sprawdzajå si´ chyba do ko˜ca modne teorie o skutecznoßci wychowania "przez
zabaw´", bez wysi¬ku, bez stresu. KaΩdy, kto
zna podstawy fizyki i teorii informacji, doskonale wie, Ωe tworzenie informacji i struktury nie
moΩe odbywaç si´ za darmo. Stworzyç informacj´ to ograniczyç zbiør moΩliwoßci. A to kosztuje. Nie da si´ tego wykonaç bez nak¬adu energii.
W prze¬oΩeniu na wychowanie i kszta¬cenie bo to teΩ tworzenie informacji i struktury - oznacza to wysi¬ek i trud, bez ktørych tworzy si´
tylko ba¬agan.
- A jakie så satysfakcje Ksi´dza Profesora jako badacza?
- W¬aßnie to, Ωe uczestnicz´ w ogølnoludzkim procesie poznawania ßwiata. W naszym
stuleciu nauka mia¬a okazj´ przekraczaç kolejne granice poznania. A kaΩde przekrocz enie 4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Kwiecień 2001 r.
Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności Organizacji Terenowych.
Okręg stołeczny KPK postanowił prowadzić i publikować Kalendarz Spotkań i Imprez. Powinien on pomóc w
planowaniu aktywności i zapobiec konfliktom dat. Kalendarz będzie uaktualniony każdego miesiąca.
Dla uniknięcia
nieporozumień, Kalendarz zawiera TYLKO imprezy zgłoszone przez organizatorów do 20-go każdego miesiąca do:

Halina Celińska tel. 565-0170

Zbigniew Pierścianowski tel.739-3629

Informacje KPK Okręgu Ottawa można znaleźć na Internet pod adresem www.kpk-ottawa.org

REGULARNE SPOTKANIA
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (2-gi lub 1-szy)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek
Piątek (4-ty)

Organizacja

Kontakt

Chór im. Paderewskiego
E. Rzucidło
Zespół „ACCORD”
M. Kieliszkiewicz
ZHP „Skrzaty”, zbiórka
K. Ziemba (819)
ZHP „Kwiaty Polskie”, harcerki, zbiórka
K. Rudak
SPK, pogadanki historyczne
J.A. Dobrowolski
Akcja Katolicka, film religijny
S. Skulski
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)- referat / wykład L. Zielińska
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład E. Karpińska
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie
B. Gajewski
SPK, zebranie zarządu
P. Nawrot
SPK, pogadanka krajoznawcza
J. Dubiel
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
J. Rudowicz
SPK, film historyczny
J. Rudowicz
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
M. Stochaj
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)
J. Semrau
Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

Telefon
778-2273
739-7301
682-3553
248-8590
733-5161
825-5505
721-8238
567-1939
523-5174
820-7582
829-8309
728-1375
728-1375
736-0666
741-5465

IMPREZY JUŻ PLANOWANE NA ROK 2001
Data
1.4.
3

Impreza
Bajka „Kot w Butach” (Brzechwa)
„Prawda o Marsz. E.Rydzu-Śmigłym”Z.Pierścianowski

7
7
15
22
25
26
28
6.5
8
13
13
15

Msza Święta w intencji Ofiar Katynia,
SPK i
„Katyń – 61-sza rocznica”
SPK i
Wielkanoc
Konkurs Recytatorski
„IKONY-Sztuka sakralna w Polsce”
„Global Positioning System”: dr. M. Piraszewski
Zabawa taneczna „Mamo, moja Mamo”
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
„Osobiste spojrzenie na sowiecką propagandę”
Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki
„Święto Matki”

17
31
3.6.
3
5
16
17
21

Film: „Misje Ojców Oblatów na Madagaskarze”
Koncert „Arie operowe i operetkowe”
Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
Kiermasz Książki
„Aresztowanie w Krakowie i ciąg dalszy”
Noc Świętojańsko-Biesiadowa”
Boże Ciało
„Dzień Ojca”
Film historyczny: Zbieżność starożytnych kultur
Egiptu i Ameryki Łacinskiej
Polski Festiwal
Polskie filmy fabularne
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego
Święto Niepodległości: Msza Święta i Akademia

23
26 i 28
12.8.
11.11

Bierzmowanie -Ks. Bkp Antoni Długosz z
Częstochowy

„Dom Polski SPK”: tel. 594-5948.

Organizatorzy
Ott. Klub Teatralny
Koło SPK Nr 8

Kontakt
M. Stochaj
J.A. Dobrowolski

Telefon
736-0666
733-5161

Parafia Św. Jacka
Ott. Klub Teatralny
Parafia Św. Jacka
Federacja Polek
Stow. Twórców w Ott.
SIP
Rada Parafialna
Szkoła Południowa
SPK – F. Jakielaszek
Parafia Św. Jacka
Chór Paderewskiego
Parafia Św. Jacka

Sekretariat
M. Stochaj
Sekretariat
E. Zadarnowska
B. Gajewski
J. Janeczek
R. Furmańczyk
B. Kornaś
J.A. Dobrowolski
Sekretariat
E. Rzucidło
Sekretariat

230-0804
736-0666
230-0804
739-8663
523-5174
736-1620
824-6861
841-1423
733-5161
230-0804
778-2273
230-0804

SPK – o. J. Sadowski
Federacja Polek
Parafia Św. Jacka
Marek Kornaś
SPK Nr 8 –T. Duncan
Nelson Travel
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
i PINK-Ottawa
Klub „Białe Orły”

J. Rudowicz
E. Zadarnowska
Sekretariat
W. Żubr
J.A. Dobrowolski
M. Baraniak
Sekretariat
J. Rudowicz

728-1375
739-8663
230-0804
241-1072
733-5161
789-5228
230-0804
728-1375

A. Wilk
L. Pękalski
P. Nawrot
E. Karpińska

723-2415
731-0109
820-7582
567-1939

Fund. Dziedzictwa Pol.

Koło SPK Nr 8
PINK Oddział Ottawa

Gospodarze: pp. Krystyna i Ryszard Kuźmin: tel. 738-0463.

ZARZÅD SIP
zaprasza na pogadank´

dra

M. PIRASZEWSKIEGO

GLOBAL
POSITINING
SYSTEM

czyli czy leci z nami pilot
Data: 26 kwietnia (czwartek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
Zagadnienie nawigacji towarzyszy cz¬owiekowi praktycznie od poczåtku istnienia chociaΩ sama nazwa powsta¬a duΩo pø≈niej. JuΩ w czasach staroΩytnych spotykamy si´ z tym zagadnieniem chociaΩby w twørczosci Homera lub Biblii. W czasach ßreniowiecznych zosta¬a ona rozwini´ta i opiera¬a si´ na obserwacji gwiazd,
s¬o˜ca, ukszta¬towania terenu oraz specjalnie do tego
celu budowanych obiektøw nawigacyjnych takich jak
latarnie morskie, kopce kamienne. Dopiero rozwøj nauki, wynalezienie kompasu, rozwøj kartografii spowodowa¬ pewne uniezaleΩnienie si´ od warunkøw pogodowych oraz poprawi¬ dok¬adnoßç nawigacji. Wzgl´dy
militarne spowodowa¬y zapotrzebowanie na coraz bardziej dok¬adne i niezawodne systemy nawigacyjne.
Trafienie w cel nie z dok¬adnoßciå 2-3 km ale z dok¬adnoßciå 1-5 metrøw. Do tego typu nawigacji wymyßlono czy tez opracowano system GPS (w wydaniu ameryka˜skim) oraz system GLONASS (w wydaniu rosyjskim). Zastosowa˜ tego systemu jest bardzo duΩo. Od
najbardziej wyrafinowanych tzn. badania ruchu skorupy ziemskiej, poprzez pomiary geodezyjne, wszelkiego rodzaju nawigacje morskå, lotniczå, samochodowå, aΩ do najprostrzego zastosowania czyli jak znale≈ç
drog´ do domu gdy si´ zgubilißmy na bezdroΩach kanadyjskich lub w czasie odwiedzania metropolii ameryka˜skich.
Mieczys¬aw Piraszewski uko˜czy¬ w 1987 roku
Wydzia¬ Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 1987 do 1998 roku pracowa¬ w Instytucie
Geodezji WyΩszej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej jako asystent a po obronie rozprawy doktorskiej od 1993 roku jako adiunkt. W 1998
roku wyjecha¬ do Kanady gdzie poczåtkowo pracowa¬
dla prywatnych firm geodezyjnych w Albercie. Od pa≈dziernika 1999 roku pracuje jako inΩynier geodeta w
Geodetic Survey Division Natural Resources Canada.
Prowadzi mi´dzynarodowy projekt NAREF (North
America Reference Frame). Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny zastosowan GPS w geodezji i nawigacji.

ZARZÅD SIP
KOÒO OTTAWA
POSZUKUJE

ubieg¬ych egzemplarzy

BIULETYNØW SIP

od czasøw najdawniejszych.
Prosimy kontaktowaç si´ z
kol. J. Janeczkiem, tel. (613)736-1620

SPK KOÒO NR 8
zaprasza na odczyt

p. Z. PIERÍCIANOWSKIEGO

PRAWDA
o marsz. E.RYDZU-ÍMIGÒYM
Jego losy po kampanii wrzeßniowej
Odczyt b´dzie ilustrowany filmem.
Data: 3 kwietnia (czwartek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po odczycie Ko¬o Pa˜ zaprasza na kaw´ i
ciastka.
granic niesie w sobie coß fascynujåcego. Na moich oczach powsta¬a w XX w. nowa dyscyplina kosmologia relatywistyczna. Mog¬em przyglådaç si´ kolejnym fazom jej rozwoju, formowaniu si´ klimatu intelektualnego z niå zwiåzanego, mia¬em moΩnoßç spotykaç ludzi, ktørzy jå
tworzyli. Nasz wiek XX ma wiele powodøw do
wstydu, ale nie w dziedzinie poznawania
wszechßwiata. Z tego zadania wywiåzalißmy si´
dobrze i z nadziejå przekazujemy pa¬eczk´ nast´pnemu stuleciu.
- Dzi´kuj´ za rozmow´.
Przeglåd Techniczny nr 00/26

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI 6

PATENTY dla PRZEMYSÒU

Wystawa polskich wynalazkøw nagrodzonych za granicå
Wystaw´ polskich wynalazkøw nagrodzonych w
2000 roku na ßwiatowych wystawach w Genewie, Budapeszcie, Pittsburghu, Brukseli, Norymberdze i Hongkongu otwarto w warszawskim
Muzeum Techniki.
Jest to juΩ øsmy taki pokaz w Warszawie. Ekspozycja prezentuje ponad 40 røΩnorodnych wynalazkøw, m.in. technologi´ przerobu zuΩytych
opakowa˜ PET (g¬øwnie butelki po napojach)
na wartoßciowe tworzywo konstrukcyjne, nowe
kompozycje zapachowe dla przemys¬u farmaceutycznego, perfumeryjnego i spoΩywczego z
Instytutu Chemii Przemys¬owej. Polski Koncern
Naftowy Orlen zosta¬ nagrodzony z¬otym medalem za technologi´, ktøra rozwiåzuje waΩny problem redukcji zawartoßci wody w produkcji oleju nap´dowego.
Przemys¬owy Instytut Elektroniki prezentuje
sposøb (i urzådzenie) okreßlania zawartoßci w´gla b¬yszczåcego w masach formierskich.
- Dzi´ki temu wynalazkowi oprøcz moΩliwoßci
uzyskiwania lepszych jakoßciowo odlewøw moΩna poprawiç warunki BHP w tym wyjåtkowo
uciåΩliwym dla ludzi i ßrodowiska przemyßle powiedzia¬ Jøzef Wiechowski, wspø¬autor wynalazku.
Z¬ote medale na salonach wynalazczych
zbiera od lat Stanis¬aw Szczepaniak. Na swoich
opracowaniach "zbudowa¬" zak¬ad innowacyjno-wdroΩeniowy Inwex w Kielcach.
- Nie narzekam, firma si´ rozwija i pozwala mi
godziwie Ωyç - przyznaje. Jego najnowszy patent
- ekologiczne brykiety do spalania z odpadøw
paliw energetycznych - mia¬u w´glowego, trocin, torfu kupujå w ca¬ym kraju.
Coraz cz´ßciej nasi twørcy zarabiajå na wykorzystaniu w¬asnego wynalazku. Pa˜stwo Agenor i Alicja Kryglerowie za¬oΩyli firm´ Savitor i
produkujå parkometry. Så tanie (1900 z¬), nie
wydajå biletøw, lecz odmierzajå czas parkowania aut i w niczym nie przypominajå warszawskich ci´Ωkich szaf parkingowych wyposaΩonych
w drogie zegary. Parkometr przystosowany jest
do karty magnetycznej. Informuje s¬ownie kierowc´ o op¬aconym czasie postoju. - Zaletå automatu jest, Ωe nie wskazuje czasu parkowania i
z¬odziej nie wie, na jak d¬ugo pojazd zosta¬ zaarkowany - møwi Alicja Krygler.

Model domu bez fundamentøw przeznaczony dla rejonøw, gdzie wyst´pujå trz´sienia ziemi, opracowa¬ Daniel ¸ukawski.
- Nie dla siebie, lecz dla ludzkoßci pragn´ realizacji mojego wynalazku - møwi twørca. W Budapeszcie na wystawie Genius otrzyma¬ srebrny
medal za projekt budowli.
Najlepsze wyniki na wystawach uzyskali: Instytut Ci´Ωkiej Syntezy Organicznej w K´dzierzynie-Ko≈lu, Instytut Chemii Przemys¬owej w
Warszawie i Wojskowa Akademia Techniczna.
Na stoisku WAT pokazano m.in. urzådzenie
optoelektroniczne i preparat do diagnozowania
i terapii medycznej, takΩe do leczenia niektørych schorze˜ nowotworowych. - Tå drogå moΩemy wykryç tkanki nowotworowe, ktørych Ωadne inne metody nie så w stanie zdiagnozowaç
(juΩ wielkoßci od 0,5 do 1 mm) - powiedzia¬ Miros¬aw Kwaßny z WAT. Wynalazcy z tej placøwki
opracowali takΩe laserowy spektroanalizator
emisyjny przeznaczony m.in. do diagnostyki
medycznej røΩnych chorøb, umoΩliwiajåcy szybkå analiz´ sk¬adu chemicznego komørek.
By¬ym wojskowym jest Kazimierz Gawron,
teraz na emeryturze wymyßla nowe rzeczy. Jego
hulajnogi (zawierajå trzy rozwiåzania patentowe) s¬uΩå zabawie oraz jako ßrodek szybkiego
transportu, mogå przewoziç nawet do 100 kg
towarøw. Spe¬niajå teΩ rol´ wøzka inwalidzkiego, sprz´tu do rehabilitacji oraz wyposaΩone
w odpowiednie urzådzenie elektroniczne jako
przewodnik po ulicy dla osøb niewidomych,
zamiast psa. Pan Gawryß opracowa¬ teΩ oryginalny system samoewakuacji wysokoßciowej.
Wystaw´ zorganizowa¬o Stowarzyszenie
Polskich Wynalazcøw i Racjonalizatorøw. Chcemy, by zdobyte na ßwiecie nagrody nie
by¬y jedynie ≈rød¬em satysfakcji dla twørcøw,
ale stanowi¬y promocj´ wynalazkøw i prowadzi¬y do ich powszechnego wykorzystywania powiedzia¬ W¬adys¬aw Kø¬eczko, prezes SPWiR.
Organizacja skupia ponad 1600 wynalazcøw. W
tym roku obchodzi 20-lecie. W ciågu ostatnich
10 lat wystawi¬a za granicå ponad 800 wynalazkøw - spoßrød ktørych po¬owa uzyska¬a medale
z¬ote, srebrne i bråzowe.
Krystyna Forowicz
Rzeczpospolita 01/nr 58

Z KART HISTORII

wszym prezydencie Rzeczypospolitej zamordowanym przez fanatyka, a daleko rzadziej o wybitnym specjalißcie z dziedziny hydroenergetyki,
ktørym wszak by¬. Nie ujmujåc nic z jego zas¬ug,
roli i postawy w czasie pe¬nienia funkcji rzådowych, ministra robøt publicznych i ministra
spraw zagranicznych, a takΩe w czasie kilkudnio-

TWØRCA ELEKTROWNI
WODNYCH

Tragiczna ßmierç polityka przys¬oni¬a wielki dorobek inΩyniera. I dlatego, wspominajàc postaç
7 Gabriela Narutowicza, møwi si´ cz´ßciej o pier-

wego sprawowania godnoßci prezydenta, wczeßniejsze osiågni´cia techniczne stawiajå Narutowicza w kr´gu europejskich osobistoßci jako
jednego z najwybitniejszych inΩynierøw prze¬omu XIX i XX wieku. NaleΩa¬ do pokolenia, ktøremu nie by¬o dane studiowaç w kraju, bowiem w
kraju tym, uginajåcym si´ pod w¬adzå zaborcøw, brak by¬o moΩliwoßci tworzenia polskich
wyΩszych uczelni (poza Lwowskim Instytutem
Politechnicznym). Urodzony na ¸mudzi Narutowicz zrazu podjå¬ studia na uniwersytecie w
Petersburgu, a nast´pnie na wydziale inΩynieryjno-budowlanym Politechniki Zwiåzkowej w
Zurychu. Wykazane zdolnoßci wraz ze zdobytå
wiedzå spowodowa¬y, Ωe juΩ na poczåtku kariery inΩynierskiej wyrøΩnia¬ si´, a kolejne trudne
zadania, wykonywane najpierw w Szwajcarii, a
nast´pnie w innych krajach, to potwierdza¬y.

Mi´dzynarodowy ekspert

Zaczå¬ od projektowania linii kolejowych oraz
sieci wodociågowych, ale wkrøtce skoncentrowa¬ si´ na budownictwie wodnym, ktøre, bioråc
pod uwag´ naturalne warunki Szwajcarii, mia¬o
w tym kraju wyjåtkowo dobre perspektywy.
Powstawa¬y projekty elektrowni wodnych jego autorstwa, ktøre zosta¬y uznane za rozwiåzane wzorowo i sta¬y si´ przyk¬adami ch´tnie
przytaczanymi w europejskiej literaturze technicznej. By¬o tak zw¬aszcza z elektrowniå Mühleberg na rzece Aar ko¬o Brna. Obiekt ten zbudowany w latach 1917-20 obejmowa¬ jezioro o
powierzchni 3 km2, stworzone dzi´ki pot´Ωnej
zaporze. Spadajåca z wysokoßci blisko 20 m woda nap´dza¬a 6 turbin Francisa o ¬åcznej mocy
ponad 48 000 KM. Narutowicz projektowa¬ teΩ
obiekty hydrotechniczne w Hiszpanii, we W¬oszech, w Finlandii, Turcji i Portugalii.
Sta¬ si´ cenionym ekspertem o mi´dzynarodowej s¬awie i wielkim autorytecie zawodowym.
Kolejne prace: projekty i ekspertyzy pozycj´ t´
potwierdza¬y, jak choçby udzia¬ w mi´dzynarodowej komisji do spraw regulacji gørnego Renu.

Pami´ç o ojczy≈nie

Mi´dzynarodowa kariera nie oderwa¬a Gabriela
Narutowicza od spraw rodzinnego kraju. Znalaz¬ czas i ch´ç, aby w 1911 r. dokonaç objazdu
Galicji, a dok¬adnie Podkarpacia, dla zbadania
moΩliwoßci budowy systemu obiektøw hydrotechnicznych, ktøre z jednej strony ogranicza¬yby zagroΩenia powodziowe, a z drugiej pozwala¬y wykorzystanie energii wodnej tamtejszych
rzek. Sformu¬owana w wyniku tej analizy opinia
zawiera¬a szereg wskaza˜ i wnioskøw, m.in. dotyczåcych Dunajca.
Niektøre z tych wnioskøw møg¬ Narutowicz
urzeczywistniç po powrocie do niepodleg¬ej juΩ
Polski w 1920 r. Powrocie b´dåcym przyk¬adem
patriotyzmu, gdyΩ wymaga¬ osobistej ofiarnoßci: przerwania wielu atrakcyjnych prac w kra-

jach Zachodniej Europy na rzecz doßç partykularnych polskich potrzeb, a røwnoczeßnie rezygnacji z profesury na Politechnice Zwiåzkowej
w Zurychu, gdzie od 1908 r. wyk¬ada¬ budownictwo wodne. Jako minister robøt publicznych
nawiåza¬ w¬aßnie do jednego z tych wnioskøw i
zainicjowa¬ projektowanie zbiornika wodnego i
elektrowni na Sole w Poråbce, a nawet osobißcie pokierowa¬ tymi pracami. Patronowa¬ røwnieΩ budowie elektrowni wodnej na rzece Czarna Woda w Grødku na Pomorzu. Zada˜ z zakresu hydrotechniki widzia¬ oczywißcie w Polsce
daleko wi´cej, ale nie pozwoli¬ mu na ich wykonanie krøtki czas sprawowania urz´du ministra
robøt publicznych oraz nader ograniczone ßrodki finansowe, zw¬aszcza wobec koniecznoßci
zaspokajania podstawowych øwczeßnie potrzeb,
wynikajåcych z odbudowy zniszczonego dzia¬aniami wojennymi kraju - szczegølnie drøg i mostøw.
Nie dane wi´c by¬o Narutowiczowi realizowaç w kraju swoich koncepcji budownictwa wodnego w szerszym zakresie, jednak po latach,
gdy powsta¬y moΩliwoßci, zarøwno jeszcze w
okresie mi´dzywojennym, jak i po zako˜czeniu
II wojny ßwiatowej, powrøcono do tych koncepcji. MoΩna wi´c møwiç o wykorzystaniu dziedzictwa myßli wielkiego inΩyniera.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 00/26

KIM JESTEÍMY
PO 60-CIU LATACH ?

W tym roku mija 60 lat od za¬oΩenia Stowarzyszenia Technikøw Polskich w Kanadzie. Nazwa STP pochodzi jeszcze z przed I Wojny Íwiatowej od najstarszego w Polsce Stowarzyszenia
Technikøw. Pod tå nazwå, mi´dzy wojnami, ¬åczy¬o ono stowarzyszenia røΩnych specjalnoßci
j.n.p. elektrykøw- SEP oraz w planowaniu rozwoju gospodarczego kraju. W czasie wojny pod
tå nazwå istnia¬o ono we Francji, nast´pnie w
Angli i wielu krajach wojennej emigracji pod
odpowiednio zmienionemi nazwami. Piszåcy
to zosta¬ przyj´ty do Stowarzyszenia InΩynierøw i Technikøw Polskich w Belgii i Holandii z
siedzibå w Brukseli w roku 1947. Przyj´cie do
jednego oddzia¬u dawa¬o cz¬onkostwo w ca¬ym
STP tworzåc poczucie szerokiej ¬åcznoßci koleΩe˜skiej. Istot´ i cele Stowarzyszenia najlepiej
przedstawi¬ prof. Jøzef Pawlikowski, w swoim
przemøwieniu na dziesi´ciolecie STP w Kanadzie. RozrøΩni¬ on trzy sprawy : Co nam daje
STP, co my powinnißmy daç Kanadzie, co moΩemy daç Polsce.
Odpowied≈ na pierwsze pytanie wyrazi¬ nast´pujåco:
KOLE¸EÂSKA PRZYJA˛N i WZAJEMNA
POMOC
8

W kolejnych okresach dzia¬alnoßci naszego Stowarzyszenia w Kanadzie pomoc ta odnosi¬a si´
do røΩnych spraw, ktøre bieg zdarze˜ wysuwa¬
na pierwsze miejsce. W czasie wojny ma¬a grupa polskich inΩynierøw zdo¬a¬a przekonaç kanadyjskie w¬adze o wartoßci polskiego inΩyniera i
sprowadziç z Anglii wi´kszå ich iloßç. Wkrøtce
po zako˜czeniu II WÍ Zarzåd G¬. STP w Montrealu wraz z Engineering Institute of Canada umoΩliwili przyjazd do Kanady dla wielu polskich
inΩynierøw borykajåcych si´ z trudnoßciami
rynku na pracy w Zachodniej Europie. Ja sam
po otrzymaniu dyplomu inΩyniera chcia¬em jechaç do Kanady. Zosta¬em wtedy odrzucony bo
nie mia¬em ani wykszta¬cenia rolniczego ani rodziny na farmie. Przyjecha¬em po 4 latach dzi´ki STP. Pierwsze lata w Kanadzie by¬y dla wi´kszoßci z nas trudne. Jako przyk¬ad podaj´ Kas´
Pogrzebowå. Gdy zmar¬ nasz kolega pozostali
wp¬acali po $5.00 na pomoc dla rodziny. Przy
ogølnej solidarnoßci i niskich wtedy cenach i
uposaΩeniach mia¬o to wtedy znaczenie. By¬o
to moΩliwe, poniewaΩ cz¬onkowie byli solidarni
w oddawaniu swego czasu dla wspølnego dobra. Nast´pny okres to Wielka Immigracja Solidarnoßciowa. W Ottawie kol. Szczepan Morawski nak¬adem wielkiej pracy i czasu w¬asnej i kolegøw organizuje Kurs J´zyka Technicznego i Dostosowania do Pracy w Kanadzie. Wszyscy usi¬ujemy pomøc kolegom, ktørzy nas nie rozumiejå. Dziß wielu z nas si´ starzeje i choruje wi´c
KoleΩe˜ska Przyja≈n i Wzajemna Pomoc majå
specjalne znaczenie, ale nie tylko dla nich. Przyja≈˜ dla wszystkich i zawsze ma wielkå wartoßç.
Cicero powiedzia¬, Ωe przyja≈˜ jest moΩliwa tylko mi´dzy dobrymi.
B. Sz.

WIEÍCI z KRAJU

Ponad trzy czwarte Polakøw (76%) negatywnie ocenia rozwøj sytuacji w kraju - wynika z
marcowego br. sondaΩu CBOS. Tak krytycznej
oceny badacze nie notowali od po¬owy lat 90.
Od stycznia do marca odsetek osøb, ktøre så
niezadowolone z sytuacji w kraju wzrøs¬ o 13% .
Z sondaΩu CBOS wynika, Ωe coraz wi´cej Polakøw, ktørzy do tej pory nie mieli zdania na ten
temat, przychyla si´ do negatywnej oceny sytuacji w kraju. Tylko 18% ankietowanych uwaΩa,
Ωe rozwøj sytuacji w Polsce idzie w dobrym kierunku.
Rosnåce bezrobocie to najcz´ßciej wymieniana przyczyna z¬ej sytuacji w kraju. Takiego
zdania jest 71% osøb negatywnie jå oceniajåcych. Z¬å sytuacj´ w kraju bezrobociem uzasadniajå g¬øwnie ludzie m¬odzi od 18 do 24 lat
(91%).
Niemal po¬owa ankietowanych (47%) jest
przekonana, Ωe najbliΩszy rok nie przyniesie Ωa9 dnych zmian w kraju. O dsetek pesymistøw w

tej kwestii (37%) jest niemal czterokrotnie wyΩszy niΩ optymistøw (10%).
Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´
w marcu, 44% spoßrød osøb deklarujåcych w
nich udzia¬ g¬osowa¬oby na koalicj´ SLD-UP. PO
popar¬oby 12% respondentøw, a AWS 9% - wynika z sondaΩu CBOS.
W marcu, po raz pierwszy na sondaΩowej lißcie CBOS znalaz¬a si´ koalicja SLD-UP. Poprzednio pytano o poparcie dla kaΩdej z tych partii
osobno. W lutowym badaniu SLD otrzyma¬o
38% poparcia, a UP 4%
Z sondaΩu wynika, Ωe poparcie dla PO
zmniejszy¬o si´ w porøwnaniu do poprzedniego miesiåca o 4%. W lutym na Platform´ chcia¬o oddaç g¬os 16% ankietowanych. Notowania
AWS pozosta¬y na takim samym poziomie jak w
ubieg¬ym miesiåcu (9%). Poparcie dla PSL zadeklarowa¬o w marcu 7% respondentøw czyli o
4% mniej niΩ w poprzednim badaniu. Na UW
w marcu zag¬osowa¬oby 6% badanych. O 1% do 3% wzros¬o, w/g sondaΩu, poparcie dla Krajowej Partii Emerytøw i Rencistøw (badanie zosta¬o przeprowadzone przed zawarciem porozumienia wyborczego KPEiR z koalicjå SLD-UP).
W marcu udzia¬ w wyborach zadeklarowa¬o 61%
ankietowanych.
W/g sondaΩu OBOP w marcu br. na SLD-UP
chcia¬o g¬osowaç 43% badanych, czyli o 3 punkty procentowe wi´cej niΩ w lutym. PO uzyska¬aby 18% wskaza˜ (poprzednio 21%). Zamiar oddania g¬osu na PSL deklarowa¬o 11% respondentøw, w ub. miesiåcu 12% . W ewentualnych wyborach AWS mog¬aby liczyç na 9% g¬osøw a
KPEiR - na 5%, UW - 4% ankietowanych przez
OBOP.
OBOP obliczy¬ takΩe ile mandatøw na podstawie tych wynikøw przys¬ugiwa¬oby danej partii, zgodnie z nowå ordynacjå. Z tych oblicze˜
wynika, Ωe koalicja SLD-UP mia¬aby w nowym
Sejmie 239 mandatøw; Platforma - 102 mandaty; PSL - 63 mandaty; AWS - 44 mandaty i KPEiR
- 12 mandatøw.
Wed¬ug sondaΩu Demoskopu na SLD chcia¬o g¬osowaç 36% uczestnikøw sondaΩu (tyle samo w lutym, w styczniu - 37%); poparcie dla PO
deklarowa¬o 15% badanych; AWS uzyska¬by 9%
(tyle co w lutym, w styczniu - 8%); PSL 6% ( w
lutym 8%, w styczniu - 9 UW 5% (w lutym 4%, w
styczniu - 7%).
W marcu 79% Polakøw (o jeden punkt wi´cej niΩ w lutym) darzy¬o zaufaniem prezydenta
A. Kwaßniewskiego - wynika z sondaΩu CBOS.
Na drugim miejscu znajduje si´ minister sprawiedliwoßci L. Kaczy˜ski, ktøremu ufa 70% ankietowanych, a wi´c o 3 punkty procentowe wi´cej niΩ w lutym. Trzeciå pozycj´ zajmuje J. Kuro˜, ktørego darzy zaufaniem 65% badanych,
tyle samo co w lutym. 51% badanych (o 5%
mniej niΩ w lutym) ma zaufanie do A. Olechow-
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skiego; 47% (o 7% mniej niΩ poprzednio) do J.
Kalinowskiego. Po 46% respondentøw darzy zaufaniem T. Mazowieckiego i L. Millera, ktøry
straci¬ w porøwnaniu z poprzednim badaniem
3 punkty.
W marcu br. 49% Polakøw ≈le ocenia¬o rzåd
J. Buzka, w lutym br. opini´ takå wyraΩa¬o 46%
spo¬ecze˜stwa. Liczba zwolennikøw gabinetu
Buzka wynosi w tym miesiåcu 17%, w lutym 21% - wynika z sondaΩu CBOS. CBOS zauwaΩa,
Ωe “stosunek do rzådu wyra≈nie wiåΩe si´ z ocenå w¬asnych warunkøw materialnych - im lepiej badani oceniajå te warunki, tym cz´ßciej popierajå rzåd”.
GUS poda¬, Ωe bez pracy pozostaje juΩ 15,8%
osøb aktywnych zawodowo. Zdaniem wi´kszoßci Polakøw, pytanych przez Demoskop, b´dzie
gorzej. Ponad 1/3 badanych przyzna¬a, Ωe w
ciågu ostatniego roku ktoß w ich gospodarstwie
domowym straci¬ prac´ lub nie møg¬ jej znale≈ç
po uko˜czeniu nauki. Z problemem bezrobocia
nie zetkn´¬o si´ bezpoßrednio jeszcze 62% osøb.
40% respondentøw boi si´, Ωe w najbliΩszych
miesiåcach oni sami lub ktoß im bliski moΩe
straciç prac´ lub jej nie znale≈ç. Tylko nieco wi´cej (45%) nie ma takich obaw.
Na skutecznoßç rzådu w walce z bezrobociem Polacy zapatrujå si´ pesymistycznie. Podzielajå poglådy ekspertøw, Ωe w najbliΩszym
czasie b´dzie ono nadal ros¬o - tak uwaΩa 3/4
ankietowanych w marcowym badaniu Demoskopu.
63% Polakøw popiera przynaleΩnoßç Polski
do NATO po dwøch latach od wståpienia do Sojuszu. Co dziesiåty badany jest temu przeciwny
- wynika z marcowego sondaΩu CBOS nt. opinii
Polakøw o przynaleΩnoßci do NATO. Zdecydowane poparcie dla cz¬onkostwa Polski w NATO
deklaruje 32% ankietowanych, 31% “raczej po-
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piera”. 10% jest przeciwna naszemu cz¬onkostwu w NATO, w tym 4 “zdecydowanie”. Dla ponad jednej piåtej badanych cz¬onkostwo w
NATO jest oboj´tne.
Za integracjå Polski z UE opowiada si´ 55%
badanych w marcu przez CBOS, czyli tyle samo
co we wrzeßniu ub. roku. Natomiast odsetek
przeciwnikøw tego procesu wzrøs¬ w tym czasie
o 4% i wynosi obecnie 30% Za przyståpieniem
naszego kraju do UE jest 97% zwolennikøw
UW; 83% sympatykøw Platformy Obywatelskiej;
70% elektoratu AWS; 54% osøb deklarujåcych
poparcie dla SLD i UP oraz 28% elektoratu PSL.
Planowane jest utworzenie od 1 pa≈dziernika br. nowego uniwersytetu w Rzeszowie. Taki
projekt pos¬owie Ziemi Rzeszowskiej wniesli do
sejmu. W/g projektu, Uniwersytet mia¬by
kszta¬ciç i prowadziç badania w zakresie nauk
prawnych, humanistycznych, ekonomicznych,
rolniczych i matematyczno-przyrodniczych.
Uniwersytet stworzy moΩliwoßci edukacji
røwnieΩ uboΩszej m¬odzieΩy zamieszkujåcej na
Podkarpaciu. Uniwersytet w Rzeszowie - 16 w
Polsce - b´dzie møg¬ przyjåç na pierwszym
roku 22 tys. studentøw na szeßciu wydzia¬ach.
Ceny Ωywnoßci w II po¬owie lutego br.
spad¬y o 0,1% w porøwnaniu z I po¬owå lutego,
a w porøwnaniu z II po¬owå stycznia
zmniejszy¬y si´ o 0,2%.
Inflacja w lutym spad¬a do oko¬o 7,0 z 7,4%
w styczniu, a miesi´czna wynios¬a oko¬o 0,5% szacuje Tadeusz Chroßcicki z RCSS.
Prawie dwie trzecie Polakøw (63%) twierdzi,
Ωe zdecydowanie akceptuje (19%) lub raczej
akceptuje
(44%)
obecnoßç
kapita¬u
zagranicznego w Polsce. Przeciwnych jest 42%
badanych - wynika z bada˜ CBOS przeprowadzonych w styczniu br. Akceptacja obecnoßci
obcego kapita¬u spad¬a w porøwnaniu z
ubieg¬ym rokiem.
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