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Redakcja Biuletynu SIP obchodzi swego rodzaju jubileusz. Oddajemy w r´ce czytelnikøw setny numer Biuletynu redagowany przez obecny
zespø¬ redakcyjny. To dzi´ki harmonijnej wspø¬pracy zespo¬u czytelnicy otrzymali 100 numerøw Biuletynu w ciågu ostatnich 10. lat.
NaleΩy takΩe pami´taç o poprzednich, redaktorach Biuletynu: kol. Marii F. Zieli˜skiej oraz
kol. Wojciechu Remiszu, ktørzy przez szereg lat
byli redaktorami naszego Biuletyn. A wi´c Biuletyn ma wieloletniå tradycj´.
Od kilku miesi´cy, idåc z post´pem czasu,
publikujemy takΩe wersj´ elektronicznå Biuletynu SIP, ktøra jest dost´pna na naszej witrynie.
Wersja elektroniczna to dzie¬o kol. Lidii Zieli˜skiej, ktøra cierpliwie, i z pogodå ducha, pokonywa¬a przeszkody powodowane røΩnicami w
systemch operacyjnychi na ktørych przygotowywana jest wersja drukowana i elektroniczna.
Jako redaktor odpowiedzialny za Biuletyn
SIP pragn´ wyraziç wdzi´cznoßç zespo¬owi redakcyjnemu kol. kol. L. Zieli˜skiej, J. Tarasze
oraz K. Lipowskiemu za wspø¬prac´, na ktørej
nigdy si´ nie zawiod¬em. To dzi´ki nim czytelnicy dostajå Biuletyn regularnie.
K. Styß

WRZESIEÂ 2001r

APEL
Jak zapewne czytelnicy juΩ wiedzå latem
b.r. szereg regionøw Polski nawiedzi¬a ogromna powød≈. Straty obliczane så na kilka
miliardøw z¬. Zarzåd KPK og¬osi¬ apel do
Polonii o pomoc dla powodzian. Zarzåd SIP
popiera ten apel. PomøΩmy rodakom w
potrzebie.
Czeki prosimy wystawiaç na:
Charitable Foundation, Canadian Polish
Congress
i przesy¬aç do:
Charitable Foundation
Canadian Polish Congress
288 Roncesvalles Ave
Toronto, ON
M6R 2M4
Zarzåd SIP prosi o zaznaczenie, Ωe ofiara
jest w odpowiedzi na apel SIP. Darczy˜cy,
ktørzy przeßlå powyΩej $25.00 otrzymajå
pokwitowanie dla celøw podatkowych.
I pami´tajmy: kto szybko daje, ten dwa
razy daje. A wi´c nie zwlekajmy.
Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa
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Obecni: Andrzej Go¬´biowski, Jan Janeczek, Bogdan Kubicki, Stanis¬aw Ozorowski, Micha¬ Paduch, Mieczys¬aw Piraszewski, Lidia Zieli˜ska
Przewodniczåcy Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian.
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- kol. Bogdan Kubicki
- kol. Czes¬aw Piasta
- kol. Mieczys¬aw Piraszewski
Kol. Maria Zieli˜ska zg¬osi¬a si´ do pomocy
w organizowaniu imprez.
Sprawy cz¬onkowskie- kol. Bronis¬aw Szpakowski
Przedstawiciele Zarzådu:
w KPK Zarzåd Okr´gu Ottawa
- kol. Mieczys¬aw Piraszewski
- kol. Lidia Zieli˜ska
New Link - kol. Micha¬ Paduch
Komitet telefoniczny:
odpowiedzialny kol. Bogdan Kubicki
Sprawozdanie z zebrania z 21.03.2001 zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
nie otrzymano listøw oprøcz czekøw ze sk¬adkami;
Sprawy finansowe:
Zap¬acono zaleg¬e sk¬adki do ZG SIP, w sumie
zap¬acono za 68 osøb.
Sprawy organizacyjne:
Kol. Janeczek odebra¬ pierwszå cz´ßç materia¬øw archiwalnych naszego oddzia¬u od kol. Szpakowskiego. Reszta zostanie odebrana wkrøtce.
Porzådkowaniem artyku¬øw zajmie si´ kol. M.
Zieli˜ska.
Ponownie omawiano spraw´ wysy¬ania biuletynu pocztå. Postanowiono przeprowadziç ankiet´ we wrzeßniu z pytaniem kto sobie Ωyczy
dostawaç Biuletyn pocztå i zapoczåtkowaç (w
pa≈dzierniku) wysy¬anie pocztå tylko do tych
cz¬onkøw, ktørzy si´ zg¬oszå. Reszta cz¬onkøw

b´dzie dostawaç informacje o pojawieniu si´
biuletynu na internecie listami elektronicznymi.
Postanowiono kontynuowaç prac´ nad rozbudowå stronicy internetowej. Dodano statystyk´ naszej stronicy, planuje si´ dodaç t¬umaczenia programøw studiøw, przyk¬ady Ωyciorysøw, informacje na temat jak przygotowaç si´
do spotkania o prac´, w miar´ moΩliwoßci og¬oszenia o pracy i inne. Kol. Andrzej Go¬´biowski
obieca¬ przygotowaç par´ tekstøw na powyΩsze
tematy. Poza tym postanowiono podnießç jkoßç
graficznå stronicy. Kol. Micha¬ Paduch ma opracowaç par´ pomys¬øw na nowå szat´ graficznå.
Dzia¬alnoßç: Zarzåd przedyskutowa¬ nast´pujåce imprezy lub propozycje imprez:
15 lipiec 2001 - Piknik, SPK/SIP;
sierpie˜ 2001 - pokaz filmu polskiego z DVD
"Kochaj i røb co chcesz" Roberta Gli˜skiego;
18 wrzesie˜ 2001 - "Sensory ßwiat¬owodowe w
nauce i w przemyßle", odczyt prof. W. Bock;
16 pa≈dziernik 2001 - " Co warto wiedzieç o samochodach", mgr inΩ. Andrzej Wøjtowicz;
listopad 2001 Hamilton(lub Montreal) - Zjazd
Prezesøw;
20 listopad 2001 - "Stary sposøb, nowa technologia: Termiczna terapia raka møzgu" prof. Bogus¬aw J. Jarosz;
9 grudzie˜ 2001 - Op¬atek;
Data i miejsce nast´pnego zebrania nie zosta¬a ustalona (wrzesie˜ 2001).
Zako˜czenie zebrania o godz. 21:30.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska, sekretarz.

IN¸YNIERSKA DEBATA
Prze¬om wiekøw, a tym bardziej tysiåcleci, sk¬ania ludzi do røΩnego rodzaju podsumowa˜ przesz¬oßci i prognoz na przysz¬oßç. Dotyczy to nieomal wszystkich dziedzin Ωycia, w tym niewåtpliwie techniki. W ostatnich dwøch stuleciach
zmieni¬a ona oblicze Ziemi, poziom Ωycia, metody pracy, sposøb sp´dzania wolnego czasu. I
mimo Ωe cywilizacji technicznej zarzuca si´, iΩ
zniszczy¬a ßrodowisko, zmieni¬a klimat itp., to
trudno by¬oby znale≈ç ludzi, ktørzy z osiågni´ç
techniki chcieliby zrezygnowaç i cofnåç si´ na
przyk¬ad do ßredniowiecza, o wczeßniejszych
czasach nie møwiåc.
Negatywy i pozytywy techniki najlepiej widzå sami technicy i to oni w ostatnich latach w
swojej dzia¬alnoßci twørcøw cywilizacji zacz´li
uwzgl´dniaç tzw. zrøwnowaΩony rozwøj, tj røwnowag´ mi´dzy post´pem w gospodarce a
ograniczaniem zanieczyszcze˜ ßrodowiska, zahamowaniem jego degradacji. Negatywne skutki rozwoju techniki så na ogø¬ wynikiem naciskøw ekonomicznych — ch´ci produkowania i

zwi´kszania zyskøw. Koniec XX stulecia to ogromne moΩliwoßci technologiczne uwzgl´dniajåce ekologiczne parametry (np. bezodpadowa
czystsza produkcja).
Wobec globalizacji gospodarki, rozwoju ponadnarodowych koncernøw, niebywa¬ego post´pu w komunikowaniu si´ mi´dzy lud≈mi (¬åcznoßç, transport) twørcy cywilizacji - inΩynierowie schy¬ku stulecia uznali za celowe spotkanie si´ i spojrzenie na problematyk´ dalszego
rozwoju cywilizacji technicznej.
Okazjå by¬a ubieg¬oroczna ßwiatowa wystawa EXPO 2000, na ktørå w tym roku zaprosi¬
Hanower. W dniach 21-22 czerwca 2000 r. Niemieckie Stowarzyszenie InΩynierøw (VDI) postanowi¬o zaprosiç do Hanoweru inΩynierøw z
ca¬ego ßwiata i wspølnie przedyskutowaç zagadnienia:
* Informacja i komunikowanie si´;
* ßrodowisko, klimat, zdrowie;
* mobilnoßç - ruch ludzi i ßrodkøw;
* energia
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* przysz¬oßç pracy
W Íwiatowym Zje≈dzie InΩynierøw uczestniczy¬a bardzo liczna delegacja z Polski (trzecia
po Niemcach i Francuzach). Wyjazd Polakøw
(80 osøb), w tym studentøw i doktorantøw, zorganizowa¬a FSNT-NOT. Delegacja polska bardzo aktywnie uczestniczy¬a w Zje≈dzie. W czasie
obrad we wszystkich 5 grupach tematycznych
(kongresøw) dominowa¬y nast´pujåce zagadnienia:
—W okresie najbliΩszych 30-40 lat zaludnienie
ßwiata wyniesie 8-9 mld osøb, dla ktørych potrzeba chleba, pracy, energii. Nauka i technologia så niezb´dnym warunkiem przetrwania,
spokoju spo¬ecznego, si¬å nap´dowå rozwoju.
W tym kontekßcie postawiç naleΩy pytania: Jaka
jest odpowiedzialnoßç inΩynierøw w spo¬ecze˜stwie? Jakie så nietechniczne aspekty dzia¬alnoßci inΩynierskiej? Jaki jest spo¬eczny wymiar techniki?
Problemy przysz¬oßci nie b´då ograniczone granicami pa˜stw. Myßlenie liniowe, sektorowe, regionalne, selektywne, juΩ nie wystarczy. Osieciowana rozmaitymi powiåzaniami Ziemia sta¬a
si´ ca¬oßciå. W konsekwencji metody rozwiåzywania wyzwa˜ technologicznych muszå ulec
zmianie.
—Technologia, praca inΩynierøw jest integralnå
cz´ßciå kultury. Wp¬ywa ona na Ωycie codzienne przewaΩajåcej cz´ßci ludzkoßci, bardziej niΩ
sztuka i literatura.
— Informacja i komunikowanie si´
Technologia informacyjna, wydobywanie, zapisywanie, przechowywanie i interpretowanie informacji jest g¬øwnå si¬å nap´dowå nauki, techniki i gospodarki. Na technologi´ t´ sk¬adajå
si´: Internet, mobilne systemy telekomunikacyjne, multimedia, przedstawianie informacji
zapisem, grafikå, obrazem, dßwi´kiem, rozpoznawanie mowy i mowa syntetyczna.
Technologia informacyjna niezwykle silnie
oddzia¬uje na spo¬ecznoßç ßwiatowå, zmienia
skal´, umoΩliwia komunikowanie si´ z kimkolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek, umoΩliwia
wykorzystywanie informacji w skali ßwiatowej,
wykonywanie transakcji biznesowych w u¬amku chwili - przekazywanie pieni´dzy, kupno,
sprzedaΩ, przemieszczanie towarøw, sterowanie na odleg¬oßç maszynami i cz¬owiekiem w
skali kontynentøw.
Tendencje rozwojowe
Z tych tendencji wynika, iΩ w najbliΩszym
czasie trzeba b´dzie patrzeç na rozwøj w kontekßcie globalnym i regionalnym. Odpowiedzialnoßç globalnych przedsi´biorstw za wyniki dzia¬alnoßci przesta¬a si´ odnosiç do konkretnego
pa˜stwa czy narodu. Brak jest moΩliwoßci kontroli i nadzoru ze strony pojedy˜czego pa˜stwa.
Sieci informacyjne så dost´pne dla wszystkich,

så niezb´dne dla procesøw technicznych i organizacyjnych, do produkcji i ochrony ßrodowiska. Powstaje problem naduΩycia informacji,
z¬amania bezpiecze˜stwa danych, kontroli, niezawodnoßci i wiarygodnoßci danych. Nie kaΩdy
powinien wiedzieç wszystko o kaΩdym i wszystkim. Nowe systemy powinny stwarzaç moΩliwoßç ograniczenia dost´pu do informacji niepowo¬anym. Dost´pnoßç i bezpiecze˜stwo stajå
si´ wewn´trznie sprzeczne zarøwno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym. To jest
jedno z waΩniejszych zada˜, jakie trzeba b´dzie
rozwinåç w najbliΩszym czasie.
PoniewaΩ kaΩdy moΩe osobißcie mieç dost´p do informacji i wspø¬pracowaç na odleg¬oßç, powstajå moΩliwoßci zatarcia podzia¬u
mi´dzy konsumentem a producentem, mi´dzy
widzem i s¬uchaczem a aktorem. Doßwiadczenia przekazywane przez sieci så cz´sto doßwiadczeniami wirtualnymi, ktørym nie towarzyszy
rzeczywiste doßwiadczenie. Powstaje niebezpiecze˜stwo, Ωe uΩytkownik sieci zatraci poczucie rzeczywistoßci i zdolnoßç komunikowania
si´ z lud≈mi w rzeczywistoßci. Tu do wspø¬pracy inΩynierowie zapraszajå socjologøw i psychologøw.
Dost´pnoßç informacji stwarza oczywißcie
nowe moΩliwoßci edukacyjne, a szybkoßç zmian
technologicznych i spo¬ecznych zmusza do ustawicznego kszta¬cenia, adaptacji do nowych warunkøw Ωycia i pracy. Trzeba jednak pami´taç,
Ωe pa˜stwa s¬abiej rozwini´te gospodarczo, ubogie oraz duΩe grupy spo¬eczne w pa˜stwach bogatych så pozbawione dost´pu do sieci z powodøw ekonomicznych i szansy stwarzanej
przez technologi´ informacyjnå.
Etyka informacji i obrazu
Dziß juΩ powszechnie wiadomo, Ωe swoboda informacyjna pozwala na naduΩycie jej
przez przekazywanie z¬ych stron Ωycia.
W obradach podj´to prøb´ odpowiedzi na
pytanie, jakå rol´ majå do spe¬nienia inΩynierowie w rozwiåzywaniu nast´pujåcych zagadnie˜:
Przyczynianie si´ do politycznej kontroli post´pu technologicznego w taki sposøb, aby wi´cej informacji dociera¬o do wszystkich obywateli. Rozwijaç urzådzenia do przeszukiwania,
filtrowania, przetwarzania danych i informacji.
Upowszechniaç wiedz´ na ten temat jako podstaw´ rozumienia, co si´ dzieje wokø¬ nas.
Rozwijanie bezpiecznych sieci technologicznych dla biznesu w skali ßwiatowej. Projektowanie systemøw przetwarzania danych zapewniajåcych bezpiecze˜stwo danych osobowych, chroniåce przed naduΩyciem i szpiegostwem przemys¬owym.
Projektowanie systemøw kontrolnych i automatyzacyjnych w fabrykach, elektrowniach,

samolotach, pojazdach, aby, Ωe cz¬owiek møg¬
decydowaç, kto jest kompetentny do dopuszczenia do systemu technicznego i organizacyjnego.
Rozwijanie technologii nauczania w taki
sposøb, aby informacje i wiedza by¬y ¬atwo dost´pne zarøwno w czasie nauki, jak i ustawicznego kszta¬cenia przez sieci.
Uczestniczenie w dyskusji nad normami
wykorzystywania sieci nad okreßleniem, co jest
naduΩyciem; projektowanie systemøw poszukiwawczych osøb naduΩywajåcych sieci (np. hakerøw).

Írodowisko - Klimat - Zdrowie

W ostatnich latach pojawi¬y si´ dwie tendencje w podejßciu do problemøw ochrony ßrodowiska.
Pierwsza to stopniowe przejßcie od lokalnych problemøw ßrodowiskowych poprzez polityk´ regionalnå (np. przeciwdzia¬anie niszczeniu lasøw czy zanieczyszczaniu rzek), do polityki w skali globalnej (np. zwalczanie efektu
szklarniowego, dziury ozonowej, stepowienia
kontynentøw, zmian klimatycznych).
Druga dotyczy sposobøw zwalczania zagroΩe˜. Pierwotnie polityka polega¬a na neutralizacji zanieczyszcze˜ gazowych, ciek¬ych i sta¬ych na ko˜cu procesu produkcyjnego (technologie "end of pipe"). Obecnie ingeruje si´ coraz
cz´ßciej przez stawianie wymaga˜ takich zmian
procesu technologicznego, ktøre eliminujå powstawanie zanieczyszcze˜ (czyste technologie). Sprawa jest jednak politycznie delikatna,
gdyΩ cz´sto stanowi ograniczenie swobody producentøw, dystrybutorøw i konsumentøw, wywo¬uje niekorzystne skutki ekonomiczne (wzrost kosztøw). Zadaniem pa˜stwa i spo¬ecznoßci
mi´dzynarodowej jest ustalenie wielkoßci progowych, ktørych przekroczenie przez producenta, dystrybutora czy konsumenta wywo¬a
interwencj´ w¬adzy.
Powszechnie uwaΩa si´, Ωe technologia jest
g¬øwnym winowajcå kryzysu ekologicznego. Z
drugiej jednak strony naprawa sytuacji nie jest
moΩliwa bez udzia¬u technologii. WaΩne jest
upublicznienie optymalnych dost´pnych technologii i stosowne eko-oznakowanie procesøw i
produktøw.
Aby by¬o moΩliwe porøwnanie zalet ekologicznych podobnych wyrobøw, trzeba dysponowaç eko-rachunkiem zyskøw i strat oraz niezaleΩnym zespo¬em ekspertøw. Trudnoßci w ustaleniu obiektywnych miar (np. energia jådrowaenergia konwencjonalna) wynikajå z czynnikøw narodowych, a takΩe emocjonalnych (np.
ograniczenie pr´dkoßci na autostradach).
Osobnym czynnikiem jest uwzgl´dnienie
aspektøw zdrowotnych, ustalenie, jak i kiedy
jakiß czynnik ßrodowiskowy moΩe mieç wp¬yw
na zdrowie (np. ha¬as, zapachy).

Konflikt mi´dzy ekologiå i ekonomiå wynika z
røΩnic skali czasu. Inwestycje ekologiczne zwracajå si´ po 10 i wi´cej latach, kalkulacje gospodarcze operujå znacznie krøtszå skalå czasu.
Rolå pa˜stwa jest uzyskiwanie porøwnywalnoßci rachunkøw przez system dop¬at lub podatkøw (np. energia elektryczna z w´gla, ropy,
gazu, energia odnawialna), okreßlanie celøw i
standardøw. Okreßlanie polityki ßrodowiskowej
w skali globalnej musi uwzgl´dniaç røΩny stopie˜ rozwoju, a wi´c røΩny stopie˜ zamoΩnoßci
pa˜stw. Wyrøwnywanie tych røΩnic przez dop¬aty do przedsi´wzi´ç ekologicznych ze strony
pa˜stw bogatszych nie wynika z altruizmu, lecz
dobrze poj´tego w¬asnego interesu. Organizacja Narodøw Zjednoczonych wyznaczy¬a krajom uprzemys¬owionym jako cel wydatek 0,7%
PKB na inwestycje ekologiczne. Cel ten jest daleki do osiågni´cia przez wi´kszoßç krajøw. Kontrola wydatkowania funduszy ekologicznych
musi si´ odbywaç przez cia¬a mi´dzynarodowe,
a nie przez p¬acåcych, aby nie stwarzaç wraΩenia eko-imperializmu.
Do realizacji celøw ekologicznych potrzebna jest wykwalifikowana kadra inΩynierska. Potrzebna jest praktyka inΩynierøw z krajøw uprzemys¬owionych w krajach rozwijajåcych si´,
jak røwnieΩ studia inΩynierskie osøb pochodzåcych z krajøw rozwijajåcych si´ w krajach uprzemys¬owionych.

Mobilnoßç - ruch ludzi i towarøw

Zwi´kszona mobilnoßç ludzi i towarøw jest
wyznacznikiem rozwoju spo¬ecznego i ekonomicznego. Potrzebne jest stworzenie ca¬oßciowej wizji tej mobilnoßci, uzyskanie zrozumienia
i akceptacji zarøwno spo¬ecznej, jak i politycznej. Instytucje polityczne muszå uzyskaç porozumienie w skali mi´dzynarodowej dotyczåce
celøw, ram prawnych, standardøw, podatkøw
dla efektywnych systemøw transportowych podtrzymujåcych mobilnoßç. Koncepcje transportu mi´dzynarodowego, krajowego i regionalnego muszå byç zintegrowane w systemy transportowe przekraczajåce granice pa˜stw.
Transport nie jest samoistnå dziedzinå dzia¬alnoßci gospodarczej. Jest pochodnå sieci osiedle˜czej, struktur szkolnych i administracyjnych, organizacji pracy i wolnego czasu. Zmiany w strukturze transportu dajå efekty opø≈nione w czasie, dlatego teΩ wymagajå decyzji popartych rachunkiem i wynikajåcych z dzia¬a˜
regulacyjnych.
Systemy transportowe naleΩy integrowaç w
skali mi´dzynarodowej, zgodnie z wymaganiami rynku. Intermodalne rozwiåzania transportowe, atrakcyjne i ekonomiczne dla uΩytkownikøw, moΩna uzyskaç przez harmonizacj´ ich
infrastruktury, przep¬ywu informacji, ram organizacyjnych, prawnych i taryfowych. (¤ str. 6)
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Wrzesień 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
Poniedziałek i Środa
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek
Piątek (4-ty)

Organizacja

Kontakt

Chór im. Paderewskiego
M. Jastrzębski
Sekcja Tenisa Stołowego - gry
G. Wiśniewski
Zespół „ACCORD”
M. Kieliszkiewicz
ZHP „Skrzaty” i Zuchy (dziewczynki) - zbiórka
Klaudia Ziemba
ZHP Zuchy (chłopcy) - zbiórka
E. Szymańska
ZHP „Kwiaty Polskie”, harcerki, zbiórka
K. Rudak
SPK, pogadanki historyczne
J.A. Dobrowolski
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)- referat / wykład L. Zielińska
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład E. Karpińska
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
Cz. Piasta
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie
B. Gajewski
SPK, zebranie zarządu
P. Nawrot
SPK, pogadanka krajoznawcza
J. Dubiel
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
I. Johaniuk
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
286-1349
596-9753
739-7301
682-3553
562-9716
248-8590
733-5161
721-8238
567-1939
599-8072
523-5174
820-7582
829-8309
726-6723
728-1375
728-1375
736-0666
741-5465

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2001
Data
6.9.
6
9
16
18
19
16.10.
11.11.
20
24
9.12.
2002
13.1.
20

Impreza
Msza Święta za zmarłe członkinie
Walne zebranie sprawozdawcze Ogniwa
Piknik Parafialny
Recital fortepianowy: Paula Kwiatkowska
„Sensory światłowodowe” prof. W. Bock
Zebranie informacyjne członków
„Co warto wiedzieć o samochodach”
Święto Niepodległości: Msza Święta i Akademia
„Termiczna terapia raka mózgu” Prof. B.J. Jarosz
Zabawa: Andrzejki
Opłatek członków

Organizatorzy
Federacja Polek
Federacja Polek
Rada Parafialna
Cz. Kwiatkowska
SIP
Koło SPK Nr 8
SIP: Inż. A. Wójtowicz
PINK Oddział Ottawa
SIP
Federacja Polek
SIP

Kontakt
H. Celińska
H. Celińska
R. Furmańczyk
Cz.Kwiatkowska
J. Janeczek
P. Nawrot
J. Janeczek
E. Karpińska
J. Janeczek
E. Zadarnowska
J. Janeczek

Telefon
565-0170
565-0170
824-6861
838-5190
736-1620
820-7582
736-1620
567-1939
736-1620
739-8663
736-1620

Kolędy przy świecach
Konkurs Talentów Polskich w Ottawie

Chór Paderewskiego

M. Jastrzębski
A. Gołębiowski

286-1349
825-7774

„Dom Polski SPK”: tel. 594-5948.

Fund. Dziedzictwa Pol.

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

ZARZÅD SIP
zaprasza na pogadank´

prof.

Wojtka Bocka

Sensory ßwiat¬owodowe
w nauce i przemyßle

Data: 18 wrzeßnia (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Integracji systemøw transportowych musi
towarzyszyç wzrost ich bezpiecze˜stwa, jakoßci
i wydajnoßci. Ruch drogowy powinien dåΩyç do
osiågni´cia takiego poziomu bezpiecze˜stwa, jaki zapewniajå publiczne ßrodki transportu. Technologie informacyjne i komunikowania przyczyniajå si´ do zwi´kszenia bezpiecze˜stwa uΩytkownikøw wszelkich ßrodkøw transportu.
Transportowa telematyka dostarcza bieΩåcej informacji o post´pie podrøΩy, rejestruje wszelkie
zmiany, oblicza naleΩnoßci i inkasuje zap¬at´.
Mobilnoßç i wymagania transportowe ulegajå przemianom w miar´ up¬ywu czasu. Íledzenie tych przemian pozwala na ustalenie zaleΩnoßci mi´dzy transportem, spo¬ecze˜stwem
i gospodarkå.
Na marginesie warto podkreßliç znaczenie
polepszenia jakoßci publicznego transportu w
miastach. Obliczono, Ωe Amerykanie sp´dzajå
rocznie 2 mld godzin unieruchomieni w korkach komunikacyjnych. PoniewaΩ popyt na mobilnoßç jest praktycznie nieograniczony, powsta¬o poj´cie "zap¬aty za zag´szczenie" (congestion pricing). Tam, gdzie wielu ch´tnych, naleΩa¬oby pobieraç rejestrowanå elektroniczne op¬at´ za przejazd.

Energia

Na ßwiecie 2 mld ludzi så pozbawione dost´pu
do energii przemys¬owej, 8 mld do obs¬uΩenia
energetycznego w 2025 r. i prowadzenia gospodarki energetycznej - produkcji, rozprowadzenia i uΩycia - w sposøb zrøwnowaΩony dla zasobøw i ßrodowiska. Rozwiåzanie problemøw energetycznych jest røwnoczeßnie rozwiåzaniem
wi´kszoßci problemøw spo¬ecznych.
KaΩdy rodzaj wykorzystania energii ma swojå cen´ ekologicznå, wp¬ywa na ßrodowisko nawet wtedy, gdy jest to wiatr, woda czy biomasa.
Ocenia si´, Ωe w´giel i ropa pozostanå w
najbliΩszych dziesi´cioleciach podstawowymi
ßrød¬ami energii. Kontrola zmian klimatycznych i zintegrowane systemy energetyczne mogå ulepszyç wykorzystanie energii. Energia jå -

drowa jest uznawana za racjonalnå zarøwno ze
wzgl´døw ekonomicznych, jak i ekologicznych.
Poziom bezpiecze˜stwa elektrowni jådrowych
stale si´ podnosi, podobnie jak systemøw sk¬adowania opadøw. Rezygnacja z energii jådrowej
nie moΩe byç perspektywå globalnå. Znaczenie
odnawialnych ßrøde¬ energii powinno wzrastaç
wraz z przedsi´wzi´ciami oszcz´dnoßci energii,
energia ze ßrøde¬ odnawialnych moΩe przyczyniç si´ do bardziej zrøwnowaΩonej oferty
energetycznej.
Warto zaznaczyç, Ωe zuΩycie energii przypadajåce na jednego mieszka˜ca w krajach uprzemys¬owionych jest 5 razy wi´ksze niΩ ßrednie
zuΩycie w krajach rozwijajåcych si´, przy czym
w krajach tych Ωyje 80% ludzkoßci. Gospodarka
ßwiatowa jest zbudowana wy¬åcznie na taniej
energii. Poziom cen energii powinien byç podniesiony przez polityk´ pa˜stwowå (taksacj´ dotychczasowych form lub subsydia dla nowych
form energii). Tylko wøwczas powstanie szansa
dla nowych ≈røde¬. NaleΩy pami´taç, Ωe do wprowadzenia nowych rodzajøw energii na rynek
trzeba co najmniej 20-30 lat.

Przysz¬oßç pracy
Globalizacja i nowe technologie

Rynek pracy podlega globalizacji i mi´dzynarodowemu wspø¬zawodnictwu. Wyrazem tego
jest przesuwanie si´ przemys¬øw do krajøw zapewniajåcych taniå robocizn´. Przyczynia si´
do tej tendencji technologia informacyjna, dzi´ki ktørej "skrøci¬ si´" czas i "zmala¬a" przestrze˜.
Powsta¬y nowe formy kooperacji i organizacji
pracy.

Kooperacja i organizacja pracy

Powstaje coraz wi´cej korporacji mi´dzynarodowych. Òatwoßç komunikowania si´, projektowanie wspomagane komputerem, standaryzacja zada˜ prowadzå globalnych graczy (global players) do koordynowania i kontroli operacji
rozproszonych w czasie i przestrzeni. Taki system stwarza szanse dla ma¬ych, wysoko wyspecjalizowanych firm, zagospodarowujåcych lukratywne nisze ßwiatowego rynku. Globalne sieci inΩynierskie przyczyniajå si´ do powstawania
wirtualnych przedsi´biorstw.

Edukacja i transfer wiedzy

Ponad po¬owa produktu krajowego brutto krajøw OECD jest oparta na wiedzy. NaleΩy liczyç
si´ z dalekosi´Ωnymi zmianami na rynku pracy.
Ustawiczne kszta¬cenie staje si´ sposobem na
Ωycie, przyczynia si´ do wzrostu kompetencji
technicznych, spo¬ecznych, metodologicznych.
Nowe koncepcje i instrumenty edukacyjne, takie jak uczenie si´ na odleg¬oßç, telekonferencje, Internet, upowszechniajå wiedz´ na ca¬ym
ßwiecie.

Stosunki zatrudniania

Warunki na rynku pracy ulegajå istotnym zmi-
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anom, co przejawia si´ zw¬aszcza w dost´pnoßci zatrudnienia i pracy. Ukuty zosta¬ slogan: "wykonaj swojå robot´ gdzie, kiedy i z kim chcesz".
Powstanå nowe koncepcje pracy w niepe¬nym
wymiarze i pracy okresowej. Troska o ubezpieczenie zdrowotne i zabezpieczenie staroßci spadnie na barki zainteresowanego.
Tradycyjne struktury hierarchiczne w przedsi´biorstwie zostanå zaståpione przez delegowanie odpowiedzialnoßci i decyzji na partenøw.
Praca zespo¬owa i wspølna realizacja przedsi´wzi´ç zyskajå na znaczeniu. Sta¬e struktury organizacyjne zostanå zaståpione przez p¬ynne,
przenikajåce si´ procesy, zmieniajåce si´ pod
wzgl´dem dostawcøw odbiorcøw i struktury
korporacyjnej. Wirtualna wspø¬praca røΩnych
przedsi´biorstw zamieni taßmy produkcyjne w
uk¬ady sieciowe. Mimo szerokiej wspø¬pracy,
dzia¬y badawcze i innowacyjne pozostanå g¬øwnym czynnikiem sukcesu rynkowego.
Przysz¬e rynki, produkty, us¬ugi
Gospodarka XXI w. b´dzie pod wp¬ywem technologii informacyjnych i komunikowania si´.
Jak to okreßli¬ jeden z prelegatøw, "produkt jest
zmaterializowanå informacjå". Kapita¬ ludzki i
jego wiedza b´då istotnym wk¬adem w nowå
gospodark´.
Obecne kampanie medialne poszukujåce
wykwalifikowanego personelu informatycznego
ßwiadczå dobitnie o nowych szansach.

Podsumowanie i zako˜czenie Íwiatowego
Zjazdu InΩynierøw - Hanower 2000

Íwiatowy Zjazd InΩynierøw dokona¬ prøby odpowiedzi na pytanie, jaki jest spo¬eczny wymiar
techniki, jaka jest odpowiedzialnoßç inΩynierøw
w spo¬ecze˜stwie. Pokazane zosta¬y dwie strony
medalu. Po jednej, nazwijmy jå afirmacyjnå, pokazano, Ωe myßlenie o sprawach cz¬owieka, przy-

SENSORY ÍWIATÒOWODOWE
W NAUCE I PRZEMYÍLE
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Zapotrzebowanie na sensory swiat¬owodowe w
szerokiej dziedzinie inΩynierii mechanicznej
jest dobrze udokumentowane. DuΩe konstrukcje budowlane takie jak mosty drogowe i kolejowe, zapory wodne, tunele, duΩe budynki i kopalnie muszå wytrzymywaç znaczne obciåΩenia
spowodowane destruktywnym oddzia¬ywaniem
ßrodowiska i uΩytkowaniem. Z przyczyn bezpiecze˜stwa i z koniecznoßci konserwacji zachowanie si´ takich struktur pod wp¬ywem wiatru,
trzesie˜ ziemi, zmian temperatury czy skaΩenia
ßrodowiska powinno byç dok¬adnie monitorowane, aby w kaΩdej chwili møc w¬aßciwie oceniç ich stan techniczny. W tym celu wiele typøw
przetwornikøw elektrycznych i nie-elektrycznych cißnie˜, napr´Ωe˜, przyspiesze˜ czy teΩ
przemieszcze˜ moΩe byç zainstalowanych wewnåtrz elementøw konstrukcyjnych, w ziemi, w

rody i techniki musi byç myßleniem holistycznym, waΩnym zarøwno w naukach inΩynierskich, jak i ekonomicznych, socjologicznych,
humanistycznych. Poszukiwane rozwiåzania
zaleΩå od wielu zmiennych, od røΩnych sposobøw patrzenia na spraw´. Okreßlanie celøw jest
moΩliwe z punktu widzenia potrzeb regionalnych, spo¬ecznych, ideologicznych, ekonomicznych, ekologicznych itp.
Rozpoznanie inΩynierskie problemøw informacji i komunikowania si´, ßrodowiskowych,
mobilnoßci cz¬owieka, dost´pnoßci energii i
przysz¬oßci pracy pokaza¬o, Ωe wszystkie wybrane problemy b´då mia¬y przemoΩny wp¬yw na
losy ludzkoßci, a ponadto Ωe pozostajå ze sobå
w organicznych zwiåzkach.
W wi´kszoßci referatøw wskazano na perspektywy rozwojowe nauk inΩynierskich, na potencjale moΩliwoßci, jakie niesie technika dla
rozwiåzywania najwaΩniejszych problemøw.
Ale pozostaje druga strona medalu. Zarysowujå si´ zagroΩenia i wyzwania, na ktøre brak
odpowiedzi.
Wiedza z natury jest wspølnym dobrem. Ale
naleΩy pami´taç, Ωe ludzie "produkujå" wiedz´
na ogø¬ po to, aby zwi´kszyç zysk (prawa autorskie, patenty itp) .Jak zwi´kszyç dost´p publiczny do wiedzy? Nie ma forum, na ktørym moΩna by dyskutowaç polityk´ globalnå. ONZ nie
moΩna uznaç za cia¬o rzådzåce. Prawdziwi gracze globalni to finansißci, spekulanci, operatorzy informacji.
Stanis¬aw Kajfasz
Przeglåd Techniczny nr 00/40/42
Nota redakcji Biuletynu. Originalne sprawozdanie ukaza¬o si´ w dwøch numerach Przeglådu Technicznego — 40 i 42 roku 2000.
skale, w otworach wiertniczych czy teΩ w obudowie tuneli. Wiele z nich zawodzi jednak w
trudniejszych warunkach pomiarowych. Tak na
przyk¬ad, przetworniki elektryczne mogå byç
¬atwo zniszczone przez wy¬adowania atmosferyczne w strukturach otwartych (zapory wodne),
a czesto po prostu nie mogå byç stosowane w
strukturach zamkni´tych (kopalnie) ze wzgl´du
na ryzyko eksplozji. Wydaje si´, Ωe do wszystkich tych zastosowa˜ uΩycie przetwornikø w
swiat¬owodowych moΩe wiåzaç si´ ze znacznymi korzyßciami pomiarowymi. Chodzi tu przedewszystkim o bezpiecze˜stwo w ßrodowisku
wybuchowym i korozyjnym, nieczu¬oßç na zaburzenia elektromagnetyczne, duΩa pojemnoßç
kana¬u informacyjnego, ma¬e wymiary, duΩa
czu¬oßç, kompatybilnoßç z ¬åczami swiat¬wodowymi oraz moΩliwoßç pracy w duΩym oddaleniu od stacji kontrolnej. Referat przedstawi w
przyst´pny sposøb podstawy dzia¬ania oraz
moΩliwe zastosowania systemøw pomiarowych

opartych o sensory swiat¬owodowe.
Dr Wojtek J. Bock jest absolwentem Wydzia¬u Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest profesorem elektroniki i optoelektroniki
na Université du Quebec à Hull, gdzie røwnieΩ
od czterech lat pe¬ni funkcj´ dyrektora departamentu informatyki. Jako szef Laboratorium Optoelektroniki Przemys¬owej na UQAH prowadzi intensywne badania naukowe nad nowymi
typami sensorøw swiat¬owodowych, oraz zintegrowanych przemys¬owych systemøw pomiarowych rozwijanych w oparciu o te sensory. Jest
autorem i wspø¬autorem prawie 200 prac naukowych i 6 patentøw mi´dzynarodowych z dziedziny metrologii i instrumentacji swiat¬owodowej. Jest cz¬onkiem Board of Directors of IEEE
Instrumentation and Measurement Society, pe¬ni funkcj´ Associate Editor czasopisma naukowego IEEE Transactions on Instrumentation
and Measurement i jest cz´sto cz¬onkiem licznych komitetøw mi´dzynarodowych konferencji naukowych. Jest røwnieΩ prezydentem firmy
wdroΩeniowo-konsultingowej Sensonet Engineering Inc.
Dr. Wojtek J. Bock,
Professor & Chairman

ÍWIAT
STAÒ SI‰ INNY
(nie tylko komputerøw)

20 lat temu, 12 sierpnia 1981 r., pojawi¬ si´ pierwszy komputer PC (Personal Computer). By¬
dzie¬em IBM, powsta¬ w wyniku otoczonych tajemnicå prac, w doßç goråczkowej atmosferze. I
chociaΩ juΩ znacznie wczeßniej Steve Wozniak i
Steve Jobs zaprojektowali i sprzedawali swoje
komputery Apple, by¬y dost´pne takΩe inne “ma¬e komputery”, to jednak prze¬omowå, tzw. trzeciå fal´ komputeryzacji zapoczåtkowa¬ IBM PC.
W pierwszym roku od pojawienia si´ na rynku komputerøw osobistych, IBM sprzeda¬ 130
tys. pecetøw. W ubieg¬ym roku do råk uΩytkownikøw trafi¬o 140 mln takich komputerøw, røΩnych marek, a ich rynek osiågnå¬ wartoßç 178
mld dolarøw.

Nie by¬ pierwszy, ale...

W zwiåzku z tak waΩnå dla przemys¬u komputerowego i informatyki rocznicå od razu pojawi¬y
si´ g¬osy zwracajåce uwag´, Ωe odpowiedniki
czy pierwowzory pecetøw by¬y juΩ na rynku. Po
pierwsze, hobbyßci mogli z gotowych zestawøw
sk¬adaç komputery, takie jak MITS Altair 8800.
W 1976 r. pojawi¬ si´ Apple I, zaß w rok pøßniej Apple II. Mimo wszystko jednak dziß oddaje si´
honor IBM, a takΩe firmom Intel i Microsoft,
gdyΩ to za sprawå komputerøw PC w informatyce dosz¬o do jednego z prze¬omowych wydarze˜.
Oto bowiem po latach wykorzystywania du-

Ωych komputerøw (mainframe), ktøre trafi¬y do
przemys¬u i biznesu w latach 60., a nast´pnie
minikomputerøw w latach 70. - funkcjonujåcych w scentralizowanych systemach, moc obliczeniowa trafi¬a do råk ludzi, na ich biurka. Zacz´¬a s¬uΩyç ich codziennej pracy. Komputery
na biurkach, ktøre pø≈niej zacz´to ¬åczyç w sieci, zapoczåtkowa¬y realizacj´ idei przetwarzania rozproszonego. Przede wszystkim sta¬y si´
dost´pne nie tylko dla “wtajemniczonych”, dla
informatykøw z centrøw obliczeniowych obs¬ugujåcych duΩe, kosztowne maszyny, wykorzystywane na okråg¬o, aby amortyzowaç koszty
drogich instalacji. Komputery PC trafi¬y do uΩytkownikøw, ktørzy mogli z nich korzystaç w
¬atwy, wr´cz intuicyjny sposøb. Uzyskali dost´p
do programøw, ktøre umoΩliwiajå wykonywanie wielu zada˜ zwiåzanych z pracå - do edytorøw tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych.
Wreszcie to pecety så g¬øwnym narz´dziem,
ktøre pozwala korzystaç z ogromnych zasobøw
informacyjnych i funkcji globalnej sieci komputerowej, Internetu.

IBM, Intel, Microsoft

Prace nad komputerami PC rozpocz´¬y si´ na
dobre latem 1980 roku, kiedy to IBM utworzy¬
grup´ z¬oΩonå z 12 wybitnych inΩynierøw i skierowa¬ ich do oßrodka Boca Raton. Pracowali
tam nad ßcißle tajnym projektem (Project Chess)
majåcym na celu opracowanie komputera osobistego. PoniewaΩ czas nagli¬, nie zdecydowano
si´ na tworzenie w¬asnego procesora, lecz postanowiono wykorzystaç procesory firmy Intel,
ktøra mia¬a juΩ blisko 10-letnie doßwiadczenie
w tej dziedzinie, jakkolwiek w tym czasie podstawowa dzia¬alnoßç tej firmy dotyczy¬a produkcji uk¬adøw pami´ci.
Jak wspomina¬ cytowany w zwiåzku z rocznicå przez agencj´ Reuters Earl Whetstone, inΩynier zatrudniony w dziale handlowym Intela,
ktøry sprzeda¬ firmie IBM mikroprocesory 8088,
ktøre znalaz¬y si´ w pierwszych pecetach: “pierwszy telefon od IBM z proßbå o szczegø¬owe informacje o mikroprocesorach otrzymalißmy jeszcze w 1978 r. “. Pø≈niej IBM ostatecznie zdecydowa¬ si´ na produkty Intela i w ten sposøb
pozyskany zosta¬ pierwszy partner przedsi´wzi´cia, ktøre tak zmieni¬o nie tylko komputerowy ßwiat. Drugim partnerem sta¬ si´ Microsoft za¬oΩony przez Billa Gatesa i Paula Allena w
1975 r., ktøry mia¬ na swym koncie opracowanie programu BASIC dla komputerøw Altair i
ktøra to firma na podstawie systemu operacyjnego napisanego dla pierwszych chipøw Intela
rozwin´¬a system operacyjny MS-DOS (Microsoft Disk Operating System).

Sprawy potoczy¬y si´ szybko

Pierwsze pecety wykorzystywa¬y wi´c w swej
konstrukcji procesor Intela 8088 i pracowa¬y z
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systemem operacyjnym MS-DOS. Uståpi¬ on
miejsca systemowi Windows, ktøry sta¬ si´ dost´pny w 1985 r., chociaΩ Microsoft zapowiada¬
go juΩ dwa lata wczeßniej. W po¬owie lat 80. Intel wprowadzi¬ na rynek swøj chip 386 i od tej
pory skoncentrowa¬ si´ na lukratywnej produkcji procesorøw. W efekcie Windowsy i procesory Intela zdominowa¬y przemys¬ komputerøw
PC, a poniewaΩ IBM zbudowa¬ swoje pecety korzystajåc z komponentøw “z pø¬ki”, nic nie powstrzyma¬o innych firm, aby produkowaç klony
tych maszyn.
Sprawy potoczy¬y si´ szybko; setki firm zacz´¬y oferowaç komputery osobiste, zanim przemys¬ zaczå¬ si´ konsolidowaç i zanim wy¬onili
si´ g¬øwni gracze tego rynku, tacy jak Compaq
Computer, Dell Computer, Hewlett-Packard,
Gateway i oczywißcie IBM, ktøry jest obecnie
numerem 3 wßrød producentøw pecetøw.

PRZEMYSÒ KOMPUTERØW
OSOBISTYCH
NAJWA¸NIEJSZE WYDARZENIA

1971 r. - Intel Corp. wyprodukowa¬ swøj pierwszy mikroprocesor oznaczony symbolem 4004.
1974 r. - Procesor 8080 Intela staje si´ jednostkå
centralnå komputera Altair 8800 sprzedawanego w zestawach do montaΩu za 400 dol.
1975 r. - Bill Gates i Paul Allen zak¬adajå firm´
Microsoft.
1976 r. - Steve Wozniak i Steve Jobs opracowujå
komputer Apple I i sprzedajå go za 666,66 dol.
1977 r. - powstaje Apple II z kolorowå grafikå i
pami´ciå na kasecie audio.
1981 r. - IBM wprowadza komputer PC z procesorem Intela i systemem MS-DOS Microsoftu.
1985 r. - Intel oferuje procesory 386; Microsoft
wprowadza system operacyjny Windows.
1990 r. - pojawia si´ Windows 3.0.
1993 r. - Intel przedstawia procesor Pentium.
1995 r. - premiera systemu Windows 95; w ciågu czterech dni Microsoft sprzedaje ponad 1
mln licencji; og¬asza, Ωe wszystkie jego produkty b´då dostosowane do pracy w Internecie.
2000 r. - Intel wprowadza Pentium 4, pracujåcy
z cz´stotliwoßciå zegara 1,5 GHz (1,5 miliarda
cykli na sekund´). Pierwszy procesor Intela z
1971 r. pracowa¬ z cz´stotliwoßciå 108 kilohercøw (108 tys. cykli na sekund´).
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WIEÍCI z KRAJU

u Narød wybiera. W Polsce trwa kampania wyborcza. 23 wrzeßnia br. odb´då si´ w Polsce wybory do
sejmu i senatu. Wszystkie sondaΩe opinii publicznej
wskazujå, Ωe w¬adz´ w Polsce przejmie koalicja
SLD/UP.
Wg sierpniowego badania CBOS, na koalicj´
SLD-UP zamierza g¬osowaç 50% wyborcøw. PO uzyska¬a 14% poparcia, zaß PSL oraz Prawo i Sprawiedliwoßç po - 10% Do Sejmu nie wesz¬yby AWSP (5%
poparcia) i UW (4%).
Po jednym procencie poparcia uzyska¬y: "Samoobrona", Liga Polskich Rodzin, Przymierze dla Polski,
Federacja Ruchu Obrony Bezrobotnych oraz Krajowe
Porozumienie Emerytøw i Rencistøw RP.
Wg sondaΩu CBOS, do Senatu koalicja SLD-UP
wprowadzi¬aby 50 senatorøw, Blok Senat 2001 - 32, a
PSL - 12. W Senacie znalaz¬oby si´ jeszcze 3 senatorøw
“Samoobrony” i trzech z “innych partii, koalicji lub
komitetu wyborczego”.
Zaß sondaΩ OBOP, przeprowadzony w drugiej dekadzie sierpnia br.,wykaza¬ nast´pujåce preferencje w
wyborach do sejmu. SLD/UP (47% g¬osøw), PO (13%),
PSL (12%), AWSP (8%) oraz PiS (6%). Poza sejmem
znalaz¬yby si´ UW (4%), “Samoobrona”, LPR i Alternatywa.
u A. Kwaßniewski, J. Kuro˜ i L. Kaczy˜ski to politycy, ktørzy cieszyli si´ najwi´kszym zaufaniem w
sierpniu br. - wynika z sondaΩu CBOS. Kwaßniewskiemu ufa 76% badanych, Kuroniowi - 62%, Lechowi
Kaczy˜skiemu - 60%. Kolejne miejsca zaj´li: Jaros¬aw
Kalinowski - 52%, L. Miller - 48%, A. Olechowski
44% oraz W. Bartoszewski - 40%. W dziesiåtce politykøw cieszåcych si´ najwi´kszym zaufaniem znale≈li
si´ takΩe A. Lepper (36%), J. Olszewski (35%) i B. Geremek (34%).
u Cztery piåte respondentøw (81%) uwaΩa, Ωe Polska idzie w z¬ym kierunku. Jest to najwyΩszy wßrød
badanych odsetek niezadowolenia od czternastu miesi´cy. Tylko co dziesiåty Polak (10%) zadowolony jest
z ogølnej sytuacji w naszym kraju. O kryzysie polskiej
gospodarki møwi 84% ankietowanych, w tym 49% jest
przekonane, Ωe kryzys jest bardzo g¬´boki. Ponad po¬owa Polakøw (54%) obawia si´ pogorszenia materialnej
sfery Ωycia, 17% - Ωe to pogorszenie b´dzie znaczne.
Niewiele ponad jedna dziesiåta (11%) oczekuje poprawy materialnych warunkøw Ωycia. W porøwnaniu z
poczåtkiem roku oceny kierunku zmian w kraju, stanu
polskiej gospodarki oraz poziomu materialnego warunkøw Ωycia wyra≈nie si´ pogorszy¬y (odpowiednio o
25, 26 i 12 procent).
u Utrzymujå si´ negatywne notowania rzådu i duΩa
aprobata spo¬eczna dla prezydenta, choç “notowania"
rzådu nieznacznie si´ polepszy¬y, a prezydenta, røwnieΩ nieznacznie, pogorszy¬y - wynika z bada˜ CBOS.
Poparcie dla rzådu w sierpniu wynios¬o 15%, dla premiera - 20%. Pozytywnie dzia¬alnoßç prezydenta oceni¬o 70% badanych (4% mniej niΩ w lipcu), Sejmu
14%, Senatu - 21%. W stosunku do lipca nieco zmala¬
odsetek negatywnych ocen wynikøw dzia¬alnoßci rzå du - z 74% do 69% Troch´ wyra≈niej zmala¬ odsetek
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osøb niezadowolonych z tego, Ωe na czele rzådu stoi
Jerzy Buzek - 61% (spadek o 9%). Odsetek osøb zadowolonych z tego faktu jest wi´kszy o 2% w porøwnaniu z lipcem. Po odnotowanym w lipcu spadku poparcia dla rzådu, w sierpniu stosunek Polakøw do gabinetu rzådowego nie zmieni¬ si´. Podobnie jak przed miesiåcem liczba przeciwnikøw rzådu (53%) ponad trzykrotnie przewyΩsza liczb´ jego zwolennikøw (15%), a
ponad jedna czwarta respondentøw (28%) deklaruje oboj´tnoßç wobec ekipy rzådowej. Tak niekorzystne oceny utrzymujå si´ juΩ od kilku miesi´cy.
Wed¬ug najnowszego sondaΩu OBOP, gabinet J.
Buzka popiera juΩ tylko 10% Polakøw. Poparcie spo¬eczne dla rzådu spad¬o wi´c o kolejne 4%. To — jak
oblicza OBOP — najgorszy wynik spoßrød tych, jakie
rzåd odnotowa¬ od poczåtku kadencji. Poparcie spo¬eczne na pewno nie wzroßnie po tym, jak media opublikowa¬y za¬oΩenia do przysz¬orocznego budΩetu.
u Nastroje w sierpniu by¬y nieco lepsze niΩ w lipcu.
O 8% zmala¬a (do 56%) grupa osób oceniajåcych sytuacj´ politycznå jako z¬å. Jest to powrót do wska≈nikøw
czerwcowych. Niestety, to jedyna poprawa. Utrzymujå
si´ negatywne oceny kondycji gospodarki (72%) i tylko nieliczni (3%) byli odmiennego zdania. Podobnie
jak miesiåc temu aΩ trzy czwarte osøb (75%) uwaΩa,
Ωe sytuacja w kraju zmierza w z¬ym kierunku, ledwie
co siødma (14%) dostrzega popraw´.
Nie zmieni¬y si´ oceny warunkøw materialnych dobrze Ωyje si´ jednej piåtej respondentøw (21%), przeci´tnie ponad po¬owie (52%), niezadowolona jest jedna czwarta (27%) badanych. Tak samo jak przed miesiåcem zwolnienia nie boi si´ ponad po¬owa zatrudnionych (53%). Jednak takie zagroΩenie widzi dla siebie
aΩ 41% respondentøw (w lipcu 43%). Jaki b´dzie najbliΩszy rok - pytali ankieterzy CBOS. - Taki sam - odpowiedzia¬a wi´kszoßç badanych. - A jeßli pojawiå si´
zmiany, to raczej na gorsze.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 3-6 sierpnia br.
Natomiast sondaΩ z ko˜ca sierpnia br. wykaza¬
znaczne pogorszenie nastrojøw spo¬ecznych. Ponad
cztery piåte (82%) Polakøw negatywnie ocenia bieg
spraw w kraju - wynika z sondaΩu OBOP przeprowad-
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zonego w II po¬owie sierpnia br. Tak wysokiego odsetka niezadowolonych OBOP nie notowa¬ od 10 miesi´cy.
Niemal co dziesiàty (9% badany uwaΩa, Ωe sprawy
w kraju idå w dobrym kierunku. Niezadowoleni z biegu spraw så przede wszystkim: rolnicy (93%), osoby
≈le oceniajåce swojå sytuacj´ materialnå (92%) i badani o poglådach lewicowych (92%).
O tym, Ωe gospodarka polska jest w stanie kryzysu,
przekonanych jest 86% badanych. Ponad po¬owa Polakøw (52%) okreßla ten kryzys jako g¬´boki. Niemal
trzy piåte Polaków (57%) obawia si´ pogorszenia materialnych warunkøw Ωycia w ciågu nast´pnych trzech
lat. Poprawy spodziewa si´ 12%. Natomiast 26% nie
liczy na Ωadne zmiany w tym zakresie.
u Gdzie stoimy. Od 1999 roku z powodu zbyt wolnego tempa wzrostu gospodarczego Polska nie zmniejsza dystansu w poziomie rozwoju w stosunku do ßredniej krajøw Unii Europejskiej — informuje “Rzeczpospolita”, powo¬ujåc si´ na raport Eurostatu. Wed¬ug dziennika, jeßli uwzgl´dni si´ si¬´ nabywczå z¬otego, dochød przypadajåcy na przeci´tnego Polaka wyniesie w
2001 roku 39% tego, co otrzyma przeci´tny mieszkaniec "15". “Rz” zauwaΩa, Ωe od trzech lat wska≈nik ten
nie poprawia si´, bo wzrost gospodarczy naszego kraju
jest porøwnywalny z tym w pa˜stwach UE. Dziennik
dodaje, Ωe jeszcze nie zdarzy¬o si´, aby do Unii przyst´powa¬ kraj relatywnie tak ubogi. W wypadku Portugalii (w 1986 roku) wska≈nik ten wynosi¬ 57%, a Grecji
(w 1981 roku) — 63%. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, Ωe spoßrød 13 krajøw kandydujåcych do
UE biedniejsze od Polski så tylko Bu¬garia (24%), Rumunia (27%), Turcja (29%), Òotwa (29%), Litwa (29%)
i Estonia (37%). S¬owacja osiågn´¬a juΩ poziom 48%
unijnej ßredniej, W´gry — 52%, Czechy — 58%, a
S¬owenia — 71%.
u Reprezentacja Politechniki Pozna˜skiej zwyci´Ωy¬a w II Mi´dzynarodowym Konkursie Projektowania
Systemøw Komputerowych. W konkursie, ktørego
fina¬ odby¬ si´ w Waszyngtonie w dniach 23-25 czerwca br., wzi´¬o udzia¬ 75 uniwersytetøw z ca¬ego ßwiata.
Za Polakami uplasowa¬y si´ reprezentacje
Uniwersytetu w Karlsruhe (Niemcy), Brigham Young
University (USA).
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