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W czwartek, 24 maja odby¬o si´ 60-te sprawo-
zdawczo-wyborcze  walne zebranie SIP, oddzia¬
Ottawa w sali parafialnej koßcio¬a Íw. Jacka. Nie-
wiele polskich organizacji mo½e si´ poszczyciç
tak powa½nym wiekiem i tak du½ym dorobkiem
dla dobra Polonii i Kanady jak Stowarzyszenie
Polskich In½ynierøw, a mimo to  zaledwie 16
cz¬onkøw znalaz¬o czas by wziåç udzia¬ w tym
historycznym zebraniu. 

By¬o ono poprzedzone jak zwykle mszå ßw.
za wszystkich zmar¬ych cz¬onkøw Stowarzysze-
nia.

Zebranych powita¬ przewodniczåcy kol. Jan
Janeczek  a nast´pnie uczczono  minutå milcze-
nia  pami´ç kol. Krzysztofa Jaentshke, ktøry od-
szed¬ od nas w  lecie ubieg¬ego roku. 

Przewodniczåcym zebrania zosta¬ wybrany
kol. Andrzej Garlicki, a sekretarzem kol. Maria
Zieli˜ska poczym przyståpiono do obrad.

Sprawozdania przewodniczåcego J. Janeczka
z dzia¬alnoßci za ubieg¬y rok wykaza¬o, ½e choç
grupa aktywnie pracujåcych cz¬onkøw jest bar-
dzo mo½e si´ pochwaliç du½ymi osiågni´ciami.
Warto tu przypomnieç choçby organizacj´ 44.
Walnego Zjazdu SIP w paÅdzierniku 2000, oraz
organizacj´ pi´ciu doskona¬ych odczytøw pop-
ularno-technicznych wyg¬oszonych przez zna-
nych polskich naukowcøw. 

Z imprez towarzyskich nale½y wymieniç pik-
nik, zorganizowany, zgodnie z tradycja, wspøl-
nie ze Stow. Polskich Kombatantøw oraz bardzo
udany Op¬atek. Naturalnie SIP wspø¬pracowa¬
nadal czynnie z innymi organizacjami poloni-
jnymi a przede wszystkim z KPK. W minionym
roku zosta¬y uko˜czone prace zwiåzanie z na-
g¬oßnieniem Domu Polskiego SPK oraz zosta¬a
rozbudowana  nasza strona internetowa, ktøra
obejmuje røwnie½ strony dla innych organizacji
polonijnych. Od paÅdziernika 2000 r. wszystkie
strony zosta¬y bezp¬atnie zainstalowane na ser-
werach firmy Canada WorkInfoNet  dzi´ki pomo-
cy kol. Lidii Zieli˜skiej, ktørej nale½å si´ spec-
jalne s¬owa uznania  za prac´ nad zorganizowa-
niem i uaktualnianiem tych stron. Specjane s¬o-
wa uznania zosta¬y te½ wyra½one pod adresem
kol. K.Stysia oraz jego zespo¬u za wydanie kole-
jnych 10 numerøw Biuletynu. Biuletyn zosta¬
oficjalnie zarejestrowany w tym  roku w Biblio-
tece Narodowej w Ottawie a od listopada 2000 r.
umieszczony jest røwnie½  na stronie interne-
towej w dwøch wersjach (html i pdf). Przewo-
dniczåcy powita¬  na zako˜czenie naszych no-
wych cz¬onkøw a mianowicie kol.kol. Bogus¬a-
wa Kubickiego,Tadeusza Rygasa, Tomasza Sm´-

tny-Sowa, Andrzeja Wojtowicza i Jerzego WoÅnia-
ka. W sumie w kadencji ust´pujacego Zarzådu
(1999-2001) do SIP Oddzia¬ Ottawa wståpi¬o 14
nowych cz¬onkøw. Osiågni´cie naprawd´ impo-
nujåce!

Skarbnik, kol. Stanis¬aw Ozorowski, przed-
stawi¬ sprawozdanie finansowe. Niepokojåcå
sprawå jest deficyt, coprawda niewielki, ale
trwajåcy ju½ od 6 lat. G¬øwnå przyczynå jest
fakt, ½e zaledwie 60% cz¬onkøw op¬aca sk¬adki.
Po przedyskutowaniu sytuacji postanowiono
zaapelowaç do wszystkich ktørzy zalegajå ze
sk¬adkami drogå pisemnå lub telefonicznå o
mo½liwie szybkie ich uiszczenie,  aby umo½liwiç
dalsze funkcjonowanie Oddzia¬u bez si´gania
do rezerw lub podwy½szania sk¬adek tym, ktø-
rzy wype¬niajå swe obowiåzki cz¬onkowskie.

Niestety, jak podkreßli¬ kol Styß, organizacje,
nie tylko zresztå polonijne, prze½ywajå obecnie
powa½ny kryzys i przetrwanie przez ten kryty-
czny okres musi byç naszym naczelnym zada-
niem. Prze½ylißmy szereg lat temu okres prawie
ca¬kowitego upadku Oddzia¬u Ottawa, rozlecia¬
si´ praktycznie w ostatnich latach oddzia¬ w
Montrealu, ale  ju½ si´ odradza i wyglåda na to,
½e wrøci wkrøtce do dawniejszej aktywnoßci.
Musimy byç przygotowani na okresy trudnoßci i
staraç si´ temu zaradziç.

Przyståpiono z kolei do wyboru nowego za-
rzådu na kadencj´ 2001-03. Lista przedstaw-
ionych kandydatøw zosta¬a przyj´ta jednog¬o-
ßnie przez zebranych. Z wielkiem zadowole-
niem przyj´ta zosta¬a wiadomoßç, ½e kol. Jan
Janeczek zgodzi¬ si´ ponownie przyjåç funkcj´
przewodniczåcego. Poza tym do zarzådu weszli
kol.kol Go¬´biowski Andrzej, K´pka Micha¬, Ku-
bicki Bogdan, Ozorowski Stanis¬aw,, Paduch
Micha¬, Piasta Czes¬aw, Piraszewski Mieczys¬aw
i Zieli˜ska Lidia. Kol. Bronis¬aw Szpakowski zo-
sta¬ cz¬onkiem honorowym zarzådu. Do Komisji
Rewizyjnej weszli: kol.kol Jerzy Czartoryski Jan
Gadomski i i Jan Borz´cki. Do Komisji Nomina-
cyjnej wszed¬ kol Jan Zieli˜ski. Pozostali cz¬on-
kowie zostana wybrani na zebraniu sprawozda-
wczym w roku 2002.

Przewodniczåcy Jan Janeczek podzi´kowa¬ za
wybør oraz przedstawi¬ bardzo ambitny plan
pracy na rok bie½åcy. Poza dzia¬alnoßciå regu-
larnå tj organizacjå odzytøw i imprez towarzy-
skich  zarzåd ma zamiar uporzådkowaç w nad-
chodzåcym roku dokumenty SIP oraz uporzåd-
kowaç dokumenty przekazane przez kol. Szpa-
kowskiego i przekazaç je do odpowienich insty-
tucji jak archiwa czy biblioteki. Planuje si´ te½
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rozbudowaç stron´ internetowå o t¬umaczenia
programøw studiøw z polskich uniwersytetøw
na j´zyk angielski lub/i francuski, o stron´ z rø-
½nymi wzorami resume, stron´ z og¬oszeniami
o oferowanych pracach i inne og¬oszenia. 

Zarzåd chce si´ te½ zastanowiç nad zorgani-
zowaniem jakiejß imprezy w Ottawie z okazji
60-lecia SIP, oraz nawiåzaç kontakt z grupå
informatykøw, aby wst´powali w szeregi SIP'u

zamiast tworzyç osobnå organizacj´ o identy-
cznym akronimie SIP (Stowarzyszenie Informa-
tykow Polskich). Plany ogromnie ambitne i mo-
½emy tylko ½yczyç nowemu zarzådowi sukce-
søw w ich realizacji.

Zebranie zako˜czy¬o si´ dalszymi dyskusja-
mi przy kawie i ciastkach.

Maria F. Zieli˜ska
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II   ZJAZD POLONII i POLAKÓW  z  ZAGRANICY 
"POLACY  i  POLONIA  u  PROGU NOWEGO

TYSIÅCLECIA" 
Sprawozdanie kol. Andrzeja M. Garlickiego 

W dniach od 28 kwietnia do 3 maja 2001 r. odby¬
si´ w Polsce II Zjazd Polonii i Polakøw z Zagrani-
cy. Uroczystoßci z nim zwiåzane i obrady mia¬y
miejsce w Warszawie (28-IV), Pu¬tusku (29-IV,
30-IV oraz 1-V), Krakowie (1-V oraz 2-V) i Cz´-
stochowie (3-V). 

Na zaproszenie Stowarzyszenia "Wspølnota
Polska" w pracach Komisji Organizacyjnej Zja-
zdu brali udzia¬: 
dr Andrzej M. Garlicki, Wiceprezes Senior ZG
KPK, z ramienia Rady Polonii ßwiata, oraz p. Ry-
szard Paudyn, wiceprezes ZG KPK, z ramienia
KPK. 

Odby¬y si´ cztery zebrania Komisji w siedzi-
bach Stowarzyszenia "Wspølnota Polska": w
Krakowie 21/22-VI-2000, oraz w Warszawie
28/29-X-2000, 10/11-III-2001 i 27-IV-2001. 

Pani Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii,
przewodniczåca Europejskiej Unii Wspølnot
Polonijnych, pe¬ni¬a funkcj´ przewodniczåcej
Komisji Organizacyjnej Zjazdu. 

W przededniu Zjazdu (27-IV) delegacja Kon-
gresu z¬o½y¬a wizyty: 
- u Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych RP, p. Rados¬awa Sikorskiego, 
- u Marsza¬ka Senatu RP, p. Alicji Grzeßkowiak, i 
- u Ambasadora Kanady w Polsce, p. Donalda
McLennan’a, omawiajåc z nimi zagadnienia
nurtujåce Poloni´ Kanadyjskå. 

Zjazd rozpoczå¬ si´ w sobot´ (28-V) w War-
szawie uroczystå Mszå ßw. w koßciele Íwi´tego
Krzy½a, koncelebrowanå przez Prymasa Polski,
Jego Eminencj´ Jøzefa Kardyna¬a Glempa i Dele-
gata Prymasa Polski, Ks. Arcb. Szczepana Weso-
¬ego, w asyßcie ksi´½y biskupøw i ksi´½y ze wszy-
stkich krajøw osiedlenia naszych rodakøw. 

Nast´pnie z¬o½ono wie˜ce na grobie Niezna-
nego ¸o¬nierza. 

W godzinach popo¬udniowych tego samego
dnia naståpi¬o oficjalne otwarcie Zjazdu w Tea-
trze Polskim. Byli obecni na nim: Ostatni Pre-

zydent II Rzeczypospolitej Polskiej (Ryszard Ka-
czorowski), [Prezydent RP (Aleksander Kwaßnie-
wski), by¬ poza Polskå], Premier Rzådu RP (Je-
rzy Buzek), Marsza¬ek Senatu RP (Alicja Grzeß-
kowiak), Marsza¬ek Sejmu RP (Maciej P¬a½y˜-
ski) oraz liczni senatorowie i pos¬owie. Wszyscy
zauwa½yli nieobecnoßç Ministra Spraw Zagrani-
cznych RP (W¬adys¬awa Bartoszewskiego) i Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji RP
(Marka Biernackiego). Zjazd otworzy¬ Prezes
Stowarzyszenia "Wspølnota Polska" (prof. An-
drzej Stelmachowski, by¬y pierwszy Marsza¬ek
Senatu III RP). 

W czasie uroczystoßci otwarcia obrad plena-
rnych Zjazdu w Pu¬tusku, po Mszy ßw. w  nie-
dziel´ rano (29-IV), zebrani powierzyli zaszczy-
tnå funkcj´ Przewodniczåcego Zjazdu pani pre-
zes Zarzådu G¬øwnego (Krajowego) Kongresu
Polonii Kanadyjskiej, El½biecie Rogackiej. Wybra-
no røwnie½ prezydium Zjazdu. Przedstawiciele
wi´kszych organizacji polonijnych (Rada Polo-
nii ßwiata [RPÍ], Kongres Polonii Kanadyjskiej
[KPK], Kongres Polonii Ameryka˜skiej [KPA],
Unia Stowarzysze˜ i Organizacji Polskich Ame-
ryki Òaci˜skiej [USOPAÒ], Europejska Unia
Wspølnot Polonijnych [EUWP] i Rada Naczelna
Polskich Organizacji w Australii) wyg¬osili 10-
minutowe przemøwienia powitalne. P. El½bieta
Rogacka wyståpi¬a w imieniu KPK. Jej uwagi od-
noßnie prac KPK za przyj´ciem Polski do NATO,
co zaowocowa¬o ratyfikacjå w¬åczenia Polski w
struktury tego Paktu przez Kanad´, pierwsze
pa˜stwo spoßrød cz¬onkøw NATO, zosta¬o przy-
j´te oklaskami. Podobnie zebrani zareagowali
na jej wzmiank´, ½e Kanadyjczycy polskiego po-
chodzenia sercem potrafiå byç w obu krajach:
naszego pochodzenia i sta¬ego zamieszkania… 

Po po¬udniu tego dnia (29-IV) rozpocz´ly
sie w¬aßciwe obrady, tzn. praca w komisjach,
ktørych by¬o pi´ç: (1) ds. Polakøw za Granicå,
(2) Promowania Spraw Polskich w ßwiecie, (3)



ds. Wspø¬pracy Organizacji Polonijnych ze Stru-
kturami Duszpasterskimi, (4) ds. Oßwiaty i M¬o-
dego Pokolenia, oraz (5) ds. Pomocy Socjalnej,
Charytatywnej i Problemøw Repatriacji. 

Zarzåd "Wspølnoty Polskiej" poprosi¬ a½
trzy osoby z Kanady o wyg¬oszenie referatøw
wprowadzajåcych: 
— w 1-ej Komisji, dra Andrzeja M. Garlickiego,
o referat pt. Wspø¬praca organizacji polonij-
nych pomi´dzy sobå, z Krajem oraz ze Stowa-
rzyszeniem "Wspølnota Polska", 
— w 4-ej Komisji, p. Jolant´ Kußmider, o referat
pt. Oßwiata polonijna na Zachodzie, 
— w 5-ej Komisji, dra Ann´ Paudyn, o referat
pt. Pomoc charytatywna organizowana przez
ßrodowiska polonijne na Zachodzie. 

Na Zjazd przyby¬o ponad 320 delegatøw re-
prezentujåcych 60 krajøw sta¬ego osiedlenia, w
tym ponad po¬owa ze Wschodu. Delegaci Kana-
dy brali nadzwyczaj czynny udzia¬ we wszyst-
kich obradach i uroczystoßciach. Ich aktywnoßc,
wk¬ad do dyskusji i trafnoßç wypowiadanych
opinii nie by¬a niedostrze½ona przez innych
delegatøw i nale½ycie przez nich doceniona.
Mo½na powiedzieç, ½e przez ca¬y czas bylißmy
"na ßwieczniku". P. Grzegorz Sobocki by¬ rzecz-
nikiem Zjazdu i przewodzi¬ Komisji Informa-
cyjnej oraz z wielkim oddaniemm pracowa¬ w
Komisji Wnioskøw i Zalece˜ nad merytorycz-
nym przygotowaniem uchwa¬. Dr Andrzej M.
Garlicki wyg¬osi¬ (2-V ) d¬u½sze, patriotyczne
przemøwienie w imieniu Polonii na spotkaniu
z Prezydentem m. Krakowa w historycznej Sali
Ho¬du Pruskiego (Muzeum Narodowego) w kra-
kowskich Sukiennicach. Dr Anna Paudyn prze-
kaza¬a uroczyßcie fundusze ofiarowane przez
Fundacj´ Charytatywnå KPK na pomoc naszym
rodakom w Kazachstanie i na Bia¬orusi. Inni
sk¬adali wie˜ce, brali udzia¬ w wywiadach tele-
wizyjnych i radiowych oraz ze znawstwem za-
bierali g¬os w konferencjach prasowych. 

Wyniki obrad w komisjach zosta¬y wyra½one
26-oma uchwa¬ami, 9-oma rezolucjami i 2-oma
oßwiadczeniami. Wys¬ano telegram do Ojca
Íwi´tego Jana Paw¬a II z wyrazami synowskiego
oddania oraz ½yczeniami z okazji zbli½ajåcej si´
rocznicy urodzin. W telegramie do premiera RP,
Jerzego Buzka, ofiarowano wspø¬prac´ w dziele
w¬åczenia Polski w struktury Unii Europejskiej. 

Uczestnicy Zjazdu poparli inicjatyw´ dra
Jaros¬awa Nowinki, prezesa Okr´gu KPK Alber-
ta, zorganizowania w sierpniu 2003 roku mi´-
dzynarodowej konferencji m¬odzie½y w Edmon-
ton, co zosta¬o odnotowane w odnoßnej rezolucji.

Zjazd uchwali¬ podzi´kowania dla: 
- Stowarzyszenia "Wspølnota Polska" i jego pre-
zesa krajowego, prof. Andrzeja Stelmachow-
skiego, za inicjatyw´ zwo¬ania i zorganizowania
Zjazdu, 
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-  dra Grzegorza Russaka, dyrektora Domu Po-
lonii w Pu¬tusku, za mi¬y pobyt, wspania¬å at-
mosfer´ i ojcowskå wprost opiek´ nad wszys-
tkimi delegatami, 
- Senatu RP, za wk¬ad w prace "Wspølnoty Pol-
skiej", wspølprac´ z Poloniå i za sta¬å opiek´
nad Polakami z Zagranicy (ze Wschodu), 
- pani Heleny Miziniak, przewodniczåcej Komi-
sji Organizacyjnej Zjazdu, za wk¬ad pracy w¬o-
½ony w przygotowanie Zjazdu 
- pani El½biety Rogackiej, przewodniczåcej Zja-
zdu, za sprawne prowadzenie obrad. 

G¬øwnymi punktami programu w Krakowie
by¬y: 
- panel dyskusyjny TV Polonia (wieczorem, 1-
V), w ktørym wziå¬em udzia¬ wraz z siedmioma
innymi delegatami z røznych cz´ßci ßwiata. Zaß
w ßrod´ (2-V): 
- spotkanie z przezydentem m. Krakowa w Sali
Ho¬du Pruskiego w Sukiennicach, w czasie ktø-
rego przemøwi¬em w imieniu Polonii ßwiata, 
- sk¬adanie wie˜cøw pod Krzy½em Katy˜skim i
przed trumnå marsz. Jøzefa Pisudskiego, 
- uroczysta Msza ßw. w Katedrze Wawelskiej, ce-
lebrowana przez Franciszka Kardyna¬a Machar-
skiego, 
- og¬oszenie uchwa¬ Zjazdu, proklamacja Dnia
Polonii i Polakøw za Granicå oraz zamkni´cie
Zjazdu w Teatrze im. Juliusza S¬owackiego, 
- koncert pt. "Do kraju Tego - t´skno mi Panie"
na rynku z udzia¬em wszystkich zespo¬øw po-
lonijnych i uczestnikøw Zjazdu (pogoda dopi-
sa¬a!). 

W czwartek, w ßwi´to 3 Maja, uczestnicy
Zjazdu udali si´ autokarami do Cz´stochowy i
wzi´li udzia¬ w uroczystej Mszy ßw. na Wa¬ach
Jasnogørskich, celebrowanej przez Prymasa
Polski, Jego Eminencj´ Jøzefa Kardyna¬a Glem-
pa. Na tej Mszy ßw. by¬o ponad 100,000 wier-
nych. Tego samego dnia naståpi¬ powrøt auto-
karami do Warszawy wzgl´dnie do Pu¬tuska. 

Uwa½am, ½e Zjazd by¬ udany i urzeczywist-
ni¬ pok¬adane w nim nadzieje przez: 
- (i) uzyskanie kompletnej zgody na rozszerze-
nie obecnej, istniejåcej od bez ma¬a 23 lat, Rady
Polonii ßwiata na wszystkie skupiska polonijne,
a przede wszystkim USOPAÒ i EUWP, 
- (ii) przedstawienie w¬adzom Rzeczypospolitej
Polskiej jednomyßlnego stanowiska Polonii o
koniecznoßci konsultacji we wszystkich spra-
wach dotyczåcych Polonii i Polakøw poza gra-
nicami Polski, w myßl zasady "nic o nas bez nas",
- (iii) pe¬ne scalenie Wschodu z Zachodem, tj.
Polakøw poza granicami Kraju, a szczegølnie
tych ½yjåcych w krajach by¬ego Zwiåzku Sowiec-
kiego, z Poloniå (z Zachodu), 
- (iv) lepsze poznanie problemøw Polakøw za-
mieszka¬ych w by¬ym Zwiåzku Sowieckim, 
- (v) udowodnienie faktu, ½e jesteßmy røwno -



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Czerwiec 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 Organizacja Kontakt Telefon 

Poniedziałek Chór im. Paderewskiego E. Rzucidło 778-2273 
Poniedziałek i Środa Sekcja Tenisa Stołowego   -  gry G. Wiśniewski 596-9753 
Wtorek Zespół „ACCORD” M. Kieliszkiewicz 739-7301 
Wtorek ZHP „Skrzaty” i Zuchy (dziewczynki) - zbiórka Klaudia Ziemba      682-3553 
Wtorek ZHP Zuchy (chłopcy) - zbiórka E. Szymańska 562-9716 
Wtorek ZHP „Kwiaty Polskie”, harcerki, zbiórka K. Rudak 248-8590 
Wtorek (1-szy lub 2-gi) SPK, pogadanki historyczne J.A. Dobrowolski 733-5161 
Wtorek (3-ci) Stowarzyszenie Inżynierów Polskich  (SIP)- referat / wykład L. Zielińska 721-8238 
Wtorek (4-ty) Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład E. Karpińska 567-1939 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu Cz. Piasta 599-8072 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie B. Gajewski 523-5174 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Czwartek Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” J. Rudowicz 728-1375 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) M. Stochaj 736-0666 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 
 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2001 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2.6. 60-cie SIP – Wieczór Jubileuszowy w Toronto SIP  J. Janeczek 736-1620
3 Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
3 Kiermasz Książki Marek Kornaś W. Żubr 241-1072
5* „2gi Zjazd Polonii w W-wie”–video, Dr. A. Garlicki SPK Nr 8,  KPK J.A. Dobrowolski 733-5161
8 Filmy dok. : 1.”Górecki & Górecki in Montreal”       

2. Pendercki’s „Polish Requiem” 
PINK Oddział Ottawa E. Karpińska 567-1939

16 Noc Świętojańsko-Biesiadowa” Nelson Travel M. Baraniak 789-5228
17 Boże Ciało                                    „Dzień Ojca” Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
21 Film historyczny: Zbieżność starożytnych kultur 

Egiptu i Ameryki Łacińskiej 
Koło SPK Nr 8 
i PINK - Ottawa 

J. Rudowicz 728-1375

23 Polski Festiwal  Klub „Białe Orły” A. Wilk 723-2415
15.7. Tradycyjny piknik członków Koło SPK Nr 8 i SIP P. Nawrot 820-7582
11.8 Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
12 Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
9.9. Piknik Parafialny Rada Parafialna R. Furmańczyk 824-6861
18 „Sensory światłowodowe” prof. W. Bock SIP  J. Janeczek 736-1620
16.10. „Co warto wiedzieć o samochodach”  SIP: Inż. A. Wójtowicz J. Janeczek 736-1620
11.11. Święto Niepodległości: Msza Święta i Akademia PINK Oddział Ottawa E. Karpińska 567-1939
20 „Termiczna terapia raka mózgu” Prof. B.J. Jarasz SIP  J. Janeczek 736-1620
9.12. Opłatek członków SIP  J. Janeczek 736-1620
    *  - zmiana tematu 
 

„Dom Polski SPK”: tel. 594-5948.     Gospodarze: pp. Krystyna i Ryszard Kuźmin: tel. 738-0463.  
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rozwini´ta i opiera¬a si´ na obserwacji gwiazd,
s¬o˜ca, ukszta¬towania terenu oraz specjalnie
do tego celu budowanych obiektøw nawigacyj-
nych takich jak latarnie morskie, kopce kamien-
ne. G¬øwnå przeszkodå w realizacji tego typu
obserwacji by¬y warunki pogodowe. Dopiero ro-
zwøj nauki, wynalezienie kompasu, rozwøj kar-
tografii spowodowa¬ pewne uniezale½nienie si´
od warunkøw pogodowych oraz poprawi dok¬ad-
noßç nawigacji. Niestety rozwøj cywilizacji spo-
wodowa¬ zapotrzebowanie na coraz bardziej do-
k¬adne i niezawodne systemy nawigacyjne. W
tym momencie nale½y zadaç sobie pytanie kto
lub co tak naprawd´ powodowa¬o tak gwa¬towny
rozwøj systemøw nawigacyjnych. OdpowiedÅ
jest prosta - wojsko. Po doßwiadczeniach nie-
mieckich z pociskami V-1 i V-2, oraz roz-

prawnym partnerem, Polski, a nie tylko JeJ pod-
opiecznym, 
- (vi) niedopuszczenie na forum obrad, sztucz-
nie nag¬oßnionego przez krajowe media, sporu
pomi´dzy p. Janem Nowakiem-Jeziora˜skim a
prezesem KPA, p. Edwardem Moskalem, 
- (vii) postanowienie organizowania ßwiato-
wych  zjazdøw Polonii i Polakøw z Zagranicy co
pi´ç lat. 

Szczegø¬owe informacje na temat Zjazdu
mo½na znaleÅç na stronach internetowych: 
(i) www.wspolnota.polska.org.pl 

(ii) www.polonia.org 

KPK-OKR‰G OTTAWA
oraz

SPK - KOÒO nr. 8
zapraszajå na pogaw´dk´

dra A. GARLICKIEGO

DRUGI  ÍWIATOWY ZJAZD

POLONII w WARSZAWIE
Pogadanka b´dzie ilustrowana filmem

video 

Data: 5 czerwca (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK

Po odczycie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka

SPK - KOÒO nr. 8
zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego

ZBIE¸NOÍÇ
STARO¸YTNYCH KULTUR

EGIPTU I AMERYKI
ÒACIÂSKIEJ

Data: 21 czerwca (czwartek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK

SPK Ko¬o nr 8 
oraz

SIP Oddzia¬ Ottawa
zapraszajå cz¬onkøw i ich rodziny na

PIKNIK
Data: 15 lipca 2001 (niedziela)
Godz.: 13:00
Miejsce: Farma Pani Marii Ga¬ko

Adres: 3805 Hwy 31 (oko¬o 1 km przed Vernon)
Dojazd: Drogå Hwy 31 (przed¬u½enie ulicy
Bank), oko¬o 35 km na po¬udnie od Ottawy.
Dojazd z centrum Ottawy zabiera oko¬o 25
minut.

Pocz´stunek (sa¬atki, kie¬baski, hamburgery,
ciasto, itp.) dostarczone przez  SPK i SIP.

CZY LECI z NAMI PILOT 
Z inicjatywy ottawskiego SIP w dniu 26 kwiet-

nia 2001 roku w Domu Polskim SPK odby¬a si´
prelekcja dra Mieczys¬awa Piraszewskiego p.t.
Global Positioning System (GPS) - nowoczesny
system nawigacyjny, czyli - czy leci z nami pilot. 

Dr Piraszewski, by¬y adiunkt Instytutu Geo-
dezji Wyzszej i Astronomii  Geodezyjnej Politech-
niki Warszawskiej, pracownik naukowy Natural
Resources  Canada - prowadzi obecnie mi´dzy-
narodowy projekt NAREF (NorthAmerica Refe-
rence Frame). Jako autor licznych publikacji na-
ukowych z dziedziny zastosowa˜ GPS w geode-
zji i nawigacji jest wi´c wybitnym autorytetem
w  temacie prelekcji. Pozwolå Pa˜stwo, ½e sam
prelegent wprowadzi Was w temat. 

"Zagadnienie nawigacji towarzyszy cz¬owie-
kowi praktycznie od poczatku istnienia chocia½
sama nazwa powsta¬a du½o pøÅniej. Ju½ w cza-
sach staro½ytnych spotykamy si´ z tym zagad-
nieniem chocia½by w twørczoßci Homera lub
Biblii. W czasach ßredniowiecznych zosta¬a ona
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wini´ciu systemøw rakietowych w okresie zim-
nej wojny, problemem sta¬o si´ precyzyjne tra-
fienie w cel, lecz nie z dok¬adnoßciå 2-3 km ale z
dok¬adnoßciå 1-5 metrøw. Do tego typu nawiga-
cji wymyßlono czy te½ opracowano system GPS
(w wydaniu ameryka˜skim), ktøry jest obecnie
najnowoczeßniejszym na ßwiecie  systemem sa-
telitarnym, zaprojektowanym jako precyzyjny
system okreßlania po¬o½enia o zasi´gu global-
nym. 

Na system GPS Navstar sk¬adajå si´ trzy seg-
menty, wyrø½niane wed¬ug funkcji: segment sa-
telitarny, segment kontroli i segment u½ytkown-
ika. Segment  satelitarny tworzå 24 satelity. Sa-
telity så rozmieszczone na szeßciu planach, czy-
li p¬aszczyznach orbitalnych (cztery satelity na
ka½dym), co pozwala na odbiør sygna¬u od pi´-
ciu do dwunastu satelitøw z ka½dego punktu
globu. 

Segment kontroli tworzy system pi´ciu sta-
cji monitorujåcych z g¬øwnym centrum kontro-
li w bazie lotniczej Falcon w stanie Kolorado. Sta-
cje odbierajå sygna¬y kontrolne i telemetryczne
satelitøw i w razie potrzeby dokonujå zdalnej 
korekty. Segment u½ytkownika tworzå odbiorni-
ki GPS. Odbiorniki GPS przetwarzajå sygna¬y z
satelity na wspø¬rz´dne po¬o½enia (trøjwymia-
rowe), pr´dkoßç, czas itp. Iloßç, dok¬adnoßç oraz
postaç prezentowanych danych zale½å od prze-
znaczenia i rodzaju odbiornika. Dzia¬anie syste-
mu jest oparte na wyznaczaniu odleg¬oßci mi´-
dzy punktem pomiaru a satelitami. Wyznacze-
nie po¬o½enia odbiornika na pok¬adzie SP w
przestrzeni wymaga wi´c odbioru z minimum
trzech satelitøw. Pomiaru odleg¬oßci dokonuje
si´ poprzez dok¬adny pomiar czasu, w ktørym
sygna¬ radiowy dociera z satelity do odbiornika. 
System GPS przewiduje dwa poziomy dok¬adno-
ßci systemu: PPS (Precise Positioning System) -
Dok¬adny System Nawigacji i SPS (Standard Po-

sitioning System) - Standardowy System Nawi-
gacji. PPS jest przeznaczony g¬øwnie dla armii
USA i pa˜stw NATO oraz niektørych agencji rzå-
dowych i autoryzowanych u½ytkownikøw cywil-
nych. 

"Zastosowa˜ tego systemu jest bardzo du½o.
Wystarczy wymieniç kilka, zaczynajåc od mo½e
najbardziej wyrafinowanych tzn. badania ruchu
skorupy ziemskiej, poprzez pomiary geodezyj-
ne, wszelkiego rodzaju nawigacj´ morskå, lot-
niczå, samochodowå, a½ do najprostszego zas-
tosowania czyli jak znaleÅç drog´ do domu gdy
si´ zgubilißmy na bezdro½ach kanadyjskich lub
w czasie odwiedzania metropolii ameryka˜-
skich." Tymi s¬owami pan dr Piraszewski wpro-
wadzi¬ nas w wymiar praktyczny tematu. By¬ na-
wet zorientowany w cenach rynkowych, ktøre
naprawd´ nie så wygørowane w przypadku ta-
kich urzadze˜ - 
wielkoßci zegarka, pozwalajåcych np. zbieraç
beztrosko grzyby nie martwiåc si´, ½e zab¬ådzi-
my w lesie. 

Spotkanie by¬o niezmiernie interesujåce. Co
prawda niezwyk¬y ostatnio rozkwit naszej polo-
nijnej estrady odciagnå¬ troch´ potencjalnych
s¬uchaczy, jednak tym samym spowodowa¬, ½e
zgromadzili si´ tu sami najwi´ksi entuzjaßci te-
matu. Ich dociekliwoßç spowodowa¬a, ½e prele-
kcja sta¬a si´ bardzo szczegø¬owa, ½ywa i cieka-
wa. Jeden ze s¬uchaczy (in½. Wojtek Remisz) po-
dzieli¬ si´ z nami wiadomoßciå, ½e ju½ nied¬ugo,
w czasie kiedy du½o ludzi przemieszcza si´ po 
½elaznym moßcie z Hull oczywißcie na Canada
Day, b´dzie bada¬ amplitud´ jego odchyle˜ w¬a-
ßnie przy pomocy Global Positioning System -
GPS. Tak to jest na tym ßwiecie, ½e bociany trafi-
ajaådo tych samych gniazd zza oceanøw a my w 
tych celach musimy zawieszaç satelity. 

Wojtek Koz¬owski

Z KART HISTORII
PIONIER WIELKOPOLSKIEGO PRZEMYSÒU 

Niecodzienny by¬ rodowød Hipolita Cegielskie-
go, niekwestionowanego pioniera przemys¬u w
Wielkopolsce, a z wykszta¬ceniem filologa, absol-
wenta uniwersytetu. I oto ten wybitny humani-
sta, autor cenionych publikacji naukowych, m.in.
obszernej ksiå½ki pt. "Nauka poezji" zmieni¬ w
sposøb zasadniczy swøj dotychczasowy zawød i
zakres pracy, rezygnujåc ze stanowiska nauczy-
ciela gimnazjalnego. Inna sprawa, ½e zosta¬ do
tej rezygnacji niejako zmuszony, gdy½ nie chcia¬
wspø¬dzia¬aç z w¬adzami pruskimi w represjo-
nowaniu uczniøw, ktørzy uczestniczyli w niepo-
dleg¬oßciowych wyståpieniach w 1846 r., kiedy
polscy patrioci prøbowali poderwaç narød do
walki o wolnoßç. 

W tej sytuacji Cegielski postanowi¬ zajåç si´
handlem i za¬o½y¬ w Poznaniu sklep z wyrobami
½elaznymi i narz´dziami rolniczymi, wykorzy-
stujåc jako kapita¬ w¬asne oszcz´dnoßci oraz fi-
nansowå pomoc zaskoczonych mimo wszystko
jego decyzjå przyjaciø¬. 

To zaskoczenie nie by¬o mo½e tak du½e, gdy½
Cegielski da¬ si´ ju½ poznaç jako zagorza¬y zwo-
lennik programu pracy organicznej, programu
wzmacniania si¬ ekonomicznych narodu, tak
politycznie ciemi´½onego. Jego odwag´ podzi-
wiano jednak powszechnie. 

Nie¬atwe poczåtki 
Pierwsze miesiåce i lata nowej placøwki hand-
lowej nie by¬y oczywißcie ¬atwe. Utrudnia¬ prac´
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brak odpowiednich kapita¬øw, niepokoi¬y termi-
ny sp¬aty d¬ugøw, ogranicza¬ obroty kryzys w
rolnictwie, a przy tym konkurencja nie prø½no-
wa¬a. Mimo jednak tych wszystkich przeszkød
sklep powoli si´ rozwija¬, co zawdzi´czaç nale½y
jego zdolnoßciom i wielkiej determinacji same-
go Cegielskiego, jak i poparciu udzielanemu fir-
mie poprzez polskie ßrodowiska. Wypada bo-
wiem zwrøciç uwag´, ½e handel i przemys¬ w
øwczesnym zaborze pruskim by¬ opanowany
g¬øwnie przez ßrodowisko niemieckie. Polacy
powitali wi´c wy¬om w tym monopolu z ulgå, a
nawet z entuzjazmem. 

Rosnåce stopniowo dochody pozwoli¬y Ce-
gielskiemu w 1849 r. na uzupe¬nienie dzia¬alno-
ßci handlowej us¬ugami w zakresie napraw roz-
maitych narz´dzi, g¬øwnie rolniczych. Te war-
sztaty reperacyjne, w ktørych zatrudnionych by-
¬o kilkunastu robotnikøw, mo½na uznaç za zalå-
½ek fabryki, gdy½ poza naprawami zacz´to tam
wyrabiaç niektøre narz´dzia np. rad¬a. 

Firma stawa¬a si´ znana dzi´ki solidnoßci
handlowej i us¬ugowej. Zdoby¬a te½ rang´ sym-
bolu polskiej aktywnoßci gospodarczej na tere-
nie ziem zaboru pruskiego. 

Wk¬ad do post´pu 
W¬aßciwa fabryka Hipolita Cegielskiego pow-

sta¬a w 1855 r. Jej profil produkcyjny obejmowa¬
g¬øwnie narz´dzia i maszyny rolnicze. W najwi´-
kszej bodaj liczbie wytwarzano p¬ugi, i to coraz
nowszej, ulepszanej konstrukcji. Produkowano
te½ liczne zg¬´bniacze i spulchniacze, a tak½e
brony, na ktøre by¬ du½y popyt. Z maszyn pro-
dukcja dotyczy¬a przede wszystkim rø½nych ty-
pøw siewnikøw, ½niwiarek i m¬ockarni. 

Nie poprzestawano przy tym na kopiowaniu
wzorøw zagranicznych. Ambicjå fabryki sta¬o
si´ nie tylko wprowadzanie w¬asnych ulepsze˜
do konstrukcji wytwarzanych maszyn i narz´-
dzi, lecz tak½e rozwiåza˜ oryginalnych. Sprzy-
ja¬o to oczywißcie zainteresowaniu ze strony kli-
entøw, coraz liczniejszych. Zamøwienia zacz´¬y
nadchodziç z Krølestwa i z Galicji. Fabryka roz-
wija¬a si´ szybko, powstawa¬y nowe dzia¬y, ros¬a
jej rola jako oßrodka znaczåco wp¬ywajåcego na
post´p w rolnictwie. 

Przyk¬adem takich oryginalnych rozwiåza˜
mo½e byç skonstruowanie w 1860 r. lokomobili
rolniczej, co uznano w otoczeniu za "koron´ i
tryumf wszelkich wyrobøw tej fabryki". Zak¬ady
zacz´¬y te½ wyposa½aç w maszyny rø½ne obiek-
ty przemys¬u rolno-spo½ywczego, np. m¬yny,
cukrownie, gorzelnie, browary. 

Cegielski pozosta¬ te½ wierny swoim przeko-
naniom o potrzebie pracy organicznej u pod-
staw i krzewienia oßwiaty. Katalogi wyrobøw
fabryki zacz´¬y przypominaç ilustrowane pod-
r´czniki maszynoznawstwa rolniczego, a sam
Cegielski wyda¬ w 1863 r. ksiå½k´ pt. "Pra-

ktyczna mechanika rolnicza dla potrzeb ziemi-
an polskich", w ktørej u½y¬ wiele nowych termi-
nøw, wprowadzajåc je do polskiego s¬ownictwa
technicznego. 

Ukszta¬towana przez Hipolita Cegielskiego
fabryka, zarazem aktywny oßrodek post´pu te-
chnicznego, nie zako˜czy¬a dzia¬alnoßci w 1868
r. wraz ze ßmierciå zresztå przedwczesnå, swe-
go twørcy. Rozwija¬a si´ dalej, na co nie bez
wp¬ywu pozosta¬y podstawy, ktøre otrzyma¬a
przy swoich narodzinach, podstawy tak½e w
dziedzinie doboru ludzi podejmujåcych tam
prac´. 

Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 00/46

MATERIAÒ
O  NIESPOTYKANYCH  W

NATURZE WÒASNOÍCIACH
Wykonali go fizycy z Uniwersytetu Kalifornii w
San Diego. Za¬amuje on fale ßwietlne w przeci-
wnå stron´ ni½ zwykle. Odkrycie mo½e prowa-
dziç do konstrukcji perfekcyjnych soczewek, a
tak½e doskonalszych anten.

Na razie materia¬ opracowany przez fizyków
za¬amuje w sposób nietypowy mikrofale. - Jeßli
uda si´ tego samego dokonaç dla fal widzial-
nych, to taki materia¬ mia¬by zwariowane w¬a-
snoßci - mówi Sheldon Schultz z Uniwersytetu
Kalifornii w San Diego. Wystarczy¬aby p¬aska
p¬ytka wykonana z tego materia¬u, ½eby skupiç
punktowe ßród¬o ßwiat¬a. Dziß konieczne jest
zastosowanie soczewki.

W naturze "na lewo"
Íwiat¬o za¬amuje si´ na granicy powietrza i

szk¬a, poniewa½ w powietrzu jego pr´dkoßç jest
wi´ksza ni½ w szkle. Kåt, pod jakim za¬amuje si´
ßwiat¬o, wpadajåc do oßrodka, jest okreßlony
przez wspó¬czynnik za¬amania ßwiat¬a. Im ma-
teria¬ ma mniejszy wspø¬czynnik za¬amania,
tym szybciej biegnie w nim wiåzka ßwiat¬a. Dla
prø½ni wspø¬czynnik ten wynosi 1. Poniewa½
pr´dkoßç ßwiat¬a w prø½ni jest najwi´kszå z mo-
½liwych pr´dkoßci w przyrodzie, to wydawa¬oby
si´, ½e wszystkie materia¬y powinny mieç wspø¬-
czynniki za¬amania ßwiat¬a wi´ksze od 1. 

Tymczasem w 1968 roku rosyjski fizyk Wik-
tor Wiesie¬ago zda¬ sobie spraw´ z tego, ½e  —
przynajmniej teoretycznie — mogå istnieç ma-
teria¬y, ktøre majå ujemny wspø¬czynnik za¬a-
mania. To oznacza¬oby, ½e zaginajå ßwiat¬o w
przeciwnå stron´ ni½ inne materia¬y, a wi´c w
lewå stron´ zamiast w prawå, i na odwrøt. Wie-
sie¬ago nazwa¬ te materia¬y "lewor´cznymi" w
odrø½nieniu od "prawor´cznych", ktøre spe¬-
niajå znanå ze szko¬y regu¬´ "prawej r´ki", okre-
ßlajåcå wzajemne kierunki pola magnetyczne-
go, elektrycznego i rozchodzenia si´ ßwiat¬a. 
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W¬asnoßci optyczne takich materia¬øw  po-
stawione by¬yby na g¬owie. Wykonana z nich so-
czewka skupiajåca rozprasza¬aby ßwiat¬o, a so-
czewka rozpraszajåca - skupia¬a. Ponadto do
skupienia punktowego ßrød¬a ßwiat¬a nie trzeba
by¬oby w ogøle wykonywaç soczewki - wystar-
czy¬by kawa¬ek p¬askiej p¬ytki. 

Zaintrygowany tymi zwariowanymi w¬asno-
ßciami prof. John Pendry z londy˜skiego Impe-
rial College w zesz¬ym roku w "Physical Review
Letters" udowodni¬, ½e z tych materia¬øw mo-
½na by by¬o wykonaç perfekcyjne soczewki. Sku-
pia¬yby one ßwiat¬o dok¬adnie w punkcie i dawa-
¬y niezwykle ostre obrazy o jakoßci niemo½liwej
do osiågni´cia przy u½yciu tradycyjnych tech-
nik.

W laboratorium "na prawo"
K¬opot w tym, ½e zarøwno Wiesie¬ago, jak i

Pendry jedynie gdybali. Nikt jeszcze nie zna¬
materia¬u o ujemnym wspø¬czynniku za¬ama-
nia. W naturze ich na pewno nie by¬o. Prof. Pen-
dry poda¬ jedynie wskazøwki, jak taki materia¬
powinien wyglådaç.

Do jego wykonania zabra¬o si´ trzech fizy-
køw z Uniwersytetu Kalifornii w San Diego: Ri-
chard A. Shelby, David R. Smith oraz Sheldon
Schultz. Pieniådze dostali od ameryka˜skiej
agencji zajmujåcej si´ zaawansowanymi proje-
ktami wojskowymi, ktøra m.in. przyczyni¬a si´
do narodzin Internetu. 

Kluczem by¬o z¬o½enie wielu warstw z kilku
materia¬øw o rø½nych w¬asnoßciach  elektrycz-
nych. W rezultacie ko˜cowy, kompozytowy ma-
teria¬ przypomina grubå ½aluzj´. Sk¬ada si´ z
wielu p¬ytek z w¬økna szklanego, ustawionych
prostopadle do siebie i zachodzåcych na siebie,
w ktørych zatopione så miedziane obwody i
druty. Ju½ w zesz¬ym roku uczeni udowodnili, ½e
taka budowa powinna daç efekty. W tygodniku
"Science" opisujå eksperyment, w ktørym po
raz pierwszy potwierdzajå si´ dziwaczne w¬as-
noßci optyczne materia¬u. "To rzeczywißcie dzia-
¬a!" — piszå. Mikrofale za¬amujå si´ w nim w
przeciwnå stron´ ni½ w "normalnym" teflonie.

Czy mo½na wykonaç taki kompozytowy ma-
teria¬ dla ßwiat¬a widzialnego? - To tylko kwestia
techniki. Wierzymy, ½e nie ma do tego ½adnych
fundamentalnych przeciwwskaza˜ - møwi Shel-
don Schultz. Na razie jedno jest pewne - mo½na
wykorzystaç dziwne w¬asnoßci takich materia-
¬øw do ujarzmiania mikrofal i fal radiowych, a
wi´c np. w telefonii komørkowej. - Nawet mini-
malne usprawnienia w antenach lub innych u-
rzådzeniach telekomunikacyjnych prowadzå do
ogromnych oszcz´dnoßci - komentujå uczeni. 

Íwiat¬o "do ty¬u"
Wreszcie, co si´ dzieje z pr´dkoßciå ßwiat¬a

w tych dziwnych materia¬ach? Wspø¬czynnik
za¬amania jest ujemny, a wi´c grubo mniejszy

od 1. Czy½by ßwiat¬o tam p´dzi¬o z pr´dkoßciå
wi´kszå ni½ w prø½ni? Okazuje si´, ½e fale, ktøre
sk¬adajå si´ na impuls ßwietlny, biegnå w takim
materiale "do ty¬u". Impuls wprawdzie przesu-
wa si´ do przodu, z pr´dkoßciå mniejszå ni½ w
prø½ni, ale sk¬adajåce si´ na niego fale "cofajå
si´", biegnå w przeciwnym kierunku. Troch´
podobnie jak z ko¬ami dyli½ansøw w wester-
nach — czasami mamy wra½enie, ½e ich szpry-
chy "cofajå si´", mimo ½e dyli½ansie wraz z ko-
¬ami mknå do przodu.

Wi´cej informacji mo½na uzyskaç na witry-
nie http://www-physics.ucsd.edu/lhmedia

Piotr Cießli˜ski
Gazeta Wyborcza 01-04-07

WIEÍCI z KRAJU
u Gdyby wybory odbywa¬y si´ w maju, na koa-
licj´ SLD-UP g¬osowa¬oby 46%wyborcøw, na PO
13%; trzecie miejsce zaj´¬oby PSL z 9% popar-
ciem - wynika z sonda½u CBOS. Na AWS g¬oso-
wa¬oby 7% wyborcøw.  Z  sonda½u CBOS wyni-
ka, ½e do parlamentu nie wesz¬yby KPEiR (po-
parcie 4%); ROP (poparcie 3%); UW (poparcie
3%); Samoobrona (poparcie 2%) i UPR (popar-
cie 1%).

Natomiast z sonda½u PBS dla "Rzeczpospoli-
tej" przeprowadzonego w po¬owie maja br. 48%
Polakøw chce g¬osowaç na koalicj´ SLD - UP,
15% na PO, 11% na AWS, a 9% na PSL. W Sejmie
mia¬yby szans´ znaleÅç si´ te½ KPEiR (8%) i UW
(5%).

Wg najnowszej prognozy Oßrodka Bada˜
Wyborczych (OBW ) z maja br. koalicj´ SLD-
KPEiR-UP popiera 41% aktywnych wyborcøw.
Druga - wg OBW - jest Platforma Obywatelska
(18%), a trzecie PSL z 11% poparciem. Do
Sejmu wesz¬yby jeszcze - wg tych bada˜ - AWS
(10%) i UW (5%) 

OBW przeprowadzi¬ tak½e symulacj´ podzia-
¬u miejsc w parlamencie wed¬ug obowiàzujåcej
ordynacji wyborczej. Wg danych z sonda½u,
SLD w koalicji z UP i KPEiR mo½e dysponowaç
w Sejmie reprezentacjå 234 pos¬øw. Druga gru-
pa to pos¬owie PO, ktørych b´dzie 96, PSL wpro-
wadzi do Sejmu 57 pos¬øw, a AWS o jednego
mniej. 13 reprezentantøw w Sejmie mo½e mieç
UW, a dwøch Mniejszoßç Niemiecka. 

Gdyby wybory odby¬y si´ w maju, do parla-
mentu wesz¬yby jedynie cztery ugrupowania:
koalicja SLD-UP z 38% poparciem, PO - 19%,
PSL - 14% i AWS - 8% - wynika z ostatniego
sonda½u OBOP. Poza parlamentem znalaz¬yby
si´: ROP, UW i "Samoobrona" - po 4% poparcia,
UPR, PPS i PUG - po 2% 
u Od kwietnia nie zmieni¬a si´ liczba zwolen-
nikøw gabinetu Jerzego Buzka (21%), ale sam
premier straci¬ 4% poparcia ( 22%). Oceny par-
lamentu i prezydenta så stabilne 

- 

wynika z



ostatniego, majowego sonda½u CBOS.  W maju
o 7% wzros¬a liczba przeciwnikøw premiera (o-
becnie 52%). O 4% (obecnie 64%) wzros¬o od
kwietnia niezadowolenie z tego, ½e na czele rzå-
du stoi Jerzy Buzek. Wyniki dzia¬alnoßi rzådu
dobrze ocenia jedynie 21% respondentøw, a 69%
Åle (wzrost o 3%).  Dzia¬alnoßç Sejmu dobrze o-
cenia 19% respondentøw ( by¬o 20), Åle 67 (w
kwietniu 68). Gorzej wypadajå oceny Senatu,
ktørego prac´ dobrze oceni¬o w maju 21% pyta-
nych (w kwietniu 25%), Åle 60% (w kwietniu 56%).
Dobrze g¬ow´ pa˜stwa ocenia 72% badanych
(w kwietniu 75), Åle 18 (w kwietniu 17).   
u Politycy polscy przed sådem opinii spo¬ecz-
nej. Polacy nie så zadowoleni ze swoich polity-
køw. Zapytani przez CBOS Polacy uwa½ajå, ½e
nie wywiåzujå si´ oni z obietnic przedwybor-
czych (91%), nie interesuje ich los zwyk¬ych lu-
dzi (86%), dbajå wy¬åcznie o w¬asne interesy
(82%), a ponadto så zwyczajnie nieuczciwi (74%).
Orientacja polityczna respondentøw nie wp¬y-
wa na ocen´ uczciwoßci politykøw. Do 45%
wzrøs¬ odsetek respondentøw przekonanych,
½e g¬øwnym celem podejmowania dzia¬alnoßci
politycznej jest ch´ç zdobycia pieni´dzy (osiem
lat temu - 31%). Motywacji do uprawiania poli-
tyki dopatrujemy si´ røwnie½ w ch´ci posiada-
nia w¬adzy - 36% pytanych (osiem lat temu 24%).
Przekonanych, ½e politykami powodujå moty-
wy altruistyczne jest zaledwie 6% badanych (o-
siem lat temu - 22%). Zdecydowana wi´kszoßç
g¬osowa¬aby na polityka o wysokich kompeten-
cjach i umiej´tnoßciach, nawet gdyby by¬ roz-
wiedziony (79%) lub ½y¬ w konkubinacie (74%).
49% badanych odda¬oby swøj g¬os, nawet jeßli
fachowy polityk zdradza¬by ma¬½onka, a 30%
gdyby by¬ homoseksualistå. Poparcia badanych,
mimo kompetencji, nie otrzyma¬by polityk, ktø-
ry wspø¬pracowa¬ ze S¬u½bami Bezpiecze˜stwa
- 68%, spowodowa¬ wypadek po pijanemu -

91%, by¬ karany za przest´pstwa kryminalne -
92%, jest uzale½niony od alkoholu - 92%.
u Oko¬o 44% mieszka˜cøw Unii Europejskiej
opowiada si´ za przyj´ciem Polski doUE, a 36%
jest temu przeciwnych. Taki wynik przyniøs¬
najnowszy sonda½ (Eurobarometr) Komisji Eu-
ropejskiej. Utrudni to polskim negocjatorom
wywalczenie  dobrych warunkøw przyståpienia
do "15". Najwi´cej zwolennikøw Polska ma  w
mniejszych krajach, ktørych wp¬yw na wynik ne-
gocjacji b´dzie ograniczony. Najwi´kszå sym-
patiå Polska cieszy si´ w Szwecji (68%), Danii
(66%), Grecji (58%) i Holandii (53%). Jedynym
du½ym krajem, ktørego spo¬ecze˜stwo jest przy-
chylnie nastawione do przyj´cia Polski do UE,
så W¬ochy (58%). Na przeciwnym biegunie zna-
jdujå si´ Francja (33%), Niemcy (37%) i W. Bry-
tania (38%). Jednak to w¬aßnie te trzy kraje b´då
mia¬y decydujåcy wp¬yw na termin i warunki
przyj´cia Polski do UE.
u 58% Polakøw opowiedzia¬o si´ w kwietniu
za przyståpieniem naszego kraju do Unii Euro-
pejskiej. Co czwarta osoba (26%) by¬a przeciw-
na integracji Polski z UE - wynika z sonda½u De-
moskopu.  W porøwnaniu z marcem odsetek
osøb popierajåcych wejßcie Polski do UE wzrøs¬
o dwa punkty procentowe.  51% Polakøw wyra-
½a przekonanie, ½e tylko dzi´ki przyståpieniu
do Unii nasz kraj b´dzie møg¬ dorøwnaç gospo-
darczo krajom zachodnim. Wg sonda½u
Demoskopu, wi´kszoßç Polakøw - 67% - nie wie
jednak tak naprawd´, dlaczego powinnißmy
przyståpiç do UE.

10

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 

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

Dom:(613)722-4464

ZARZÅD 
½yczy cz¬onkom i ich rodzinom

bezpiecznych i przyjemnych
wakacji.

Nast´pny numer Biuletynu we
wrzeßniu br.


