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ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA

BIULETYN SIPBIULETYN SIP

KOMUNIKAT   SPECJALNY 
ZARZÅDU SIP - OTTAWA

Zarzad Oddzia¬u SIP, w imieniu naszych cz¬onkøw,  pragnie wyraziç ubolewanie nad losem
tysi´cy poszkodowanych w wyniku dramatycznych wydarze˜, jakie mia¬y miejsce w Nowym
Jorku i Waszyngtonie. Pozostajemy solidarni w bølu jakiego doßwiadczy¬y tysiåce niewinnych

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH 
w Kanadzie ma ju½ 60 lat

W dniu 2 czerwca br. odby¬y si´ w Toronto, w
Domu Polskim SPK przy ul. Beverley uroczysto-
ßci obchodu 60-lecia istnienie Stowarzyszenia
Technikøw Polskich w Kanadzie, od kilku lat
przemianowanego na Stowarzyszenie In½ynie-
røw Polskich. Dla ka½dej organizacji jest to “po-
wa½ny” wiek, ßwiadczåcy tak o jej celowoßci jak
i ½ywotnoßci. SIP na pewno zapisa¬ si´ pi´kny-
mi zg¬oskami zarøwno na karcie historii Kana-
dy jak i na karcie historii kanadyjskiej Polonii.
Ryzykujåc powtarzanie rzeczy powszechnie
znanych warto dla dobra m¬odszego pokolenia
cz¬onkøw  przypomnieç poczåtki naszej organi-
zacji.

Kiedy w kilka tygodni po wybuchu wojny we
wrzeßniu 1939 r. wojska niemieckie zala¬y Pol-
sk´ odbierajåc jej niepodleg¬y byt, wielu pol-
skich in½ynierøw i technikøw zacz´¬o przedo-
stawaç si´ przez zielone granice do Francji by
ofiarowaç swojå wiedz´ armii i wojennemu
przemys¬owi. Po upadku Francji, cz´ßç in½ynie-
røw zosta¬a wyewakuowana wraz z armiå do An-
glii, a cz´ßç, mimo trudnoßci i niebezpiecze˜-
stw przedosta¬a si´ do Hiszpanii i Portugalii .
Dzi´ki umowie podpisanej  przez kanadyjski
rzåd Mackenzie King'a zacz´to wydawaç pol-
skim in½ynierom wizy na tymczasowy pobyt w
Kanadzie do pracy w rozwoju przemys¬u wo-

jennego a specjalnie lotniczego.
I tak w roku 1941 znalaz¬o si´ w Kanadzie 22

in½ynierøw z Anglii oraz oko¬o50 z Francji. W
maju, czterech z nich (Jerzy Gosiewski, Ryszard
Herget, Mieczyslaw Kurman i Jerzy Meier), spot-
ka¬o si´ w Ottawie i zadecydowa¬o utworzyç
Stowarzyszenie Technikøw Polskich. Pierwsze
walne zebranie mia¬o miejsce w Ottawie 15
czewca 1941r. a ogølna iloßç cz¬onkøw wynosi¬a
29 osøb. Po up¬ywie roku Stowarzyszenie liczy¬o
ju½ 112 cz¬onkøw oraz  trzy oddzia¬y: w Montre-
alu, Ottawie i Toronto. Jako g¬øwne cele Stowa-
rzyszenia ustalono reprezentacj´ ogø¬u tech-
nikøw polskich wobec w¬adz kanadyjskich i
placøwek polskich, pomoc przy uzyskiwaniu
wiz wjazdowych oraz wyszukaniu pracy, podej-
mowanie krokøw celem ratowania zagro½onych
kolegøw w Portugalii i Francji, weryfikacja no-
wo-przybywajåcych in½ynierøw, opiniowanie
wobec w¬adz kanadyjskich i placøwek polskich
oraz  wspø¬praca ze Stowarzyszeniem w Londy-
nie i Stowarzyszeniem w Nowym Jorku. Cz´ßç
tych zada˜ pozostaje, mimo up¬ywu lat, nadal
aktualna i wchodzi w zakres obecnych zada˜
SIP'u.

Obchody sobotnie rozpocz´¬y si´ o godz.
17:00 koktajlami. Zebra¬o si´ ponad sto Kole½a-
nek i Kolegøw. Niestety Oddzia¬y by¬y s¬abo



reprezentowane, np. z Ottawy przyby¬y zale-
dwie cztery osoby. O godz 17:30 zacz´¬a si´ cz´ßç
oficjalna. Wßrød zaproszonych goßci znalaz¬ si´
senator dr Stanis¬aw Hajdasz z ma¬½onkå, Pre-
zes KPK pani El½bieta Rogacka z ma¬½onkiem i
Konsul Generalny RP pan Jacek Junosza Kisiele-
wski z ma¬½onkå. Niestety ani pose¬ Jesse Flis
ani radny Toronto Chris Korwin-Kuczynski nie
byli w mo½noßci, z uwagi na inne zobowiåzania,
przybyç na jubileusz SIP'u.

Prezes Zarzådu G¬øwnego in½. Andrzej Drze-
wiecki przywita¬ serdecznie zebranych oraz
przedstawi¬ stø¬ honorowy. Jako pierwszy prze-
møwi¬ senator Hajdasz, przypominajåc wk¬ad
polskich  in½ynierøw, poczåwszy od Kazimierza
Gzowskiego, w ½ycie Kanady. Przekaza¬ te½ grat-
ulacje od Gubernatora, pani Adrienne Clarck-
son oraz  pamiåtkowy obraz. Nast´pnie z¬o½y¬a
½yczenia, w imieniu KPK, prezes El½bieta Roga-
cka oraz wr´czy¬a odznaki za zas¬ugi w pracy
spo¬ecznej dla dobra Polonii. Poniewa½ wszyscy
byli z Oddzia¬u Ottawa przedstawia¬ ich Przewo-
dniczåcy Oddzia¬u, mgr Jan Janeczek. I tak z¬ote
odznaki otrzymali kol. Maria F. Zieli˜ska oraz
kol. Stanis¬aw Kielar a bråzowe kol. Czes¬aw
Piasta i kol. Andrzej Go¬´biowski. Zebrani na-
grodzili wszystkich odznaczonych hucznymi
oklaskami.

Jako trzeci przemøwi¬ Konsul Kisielewski
podkreßlajåc nie tylko dawne zas¬ugi ale malu-
jåc interesujåcy obraz zada˜ jakie le½å w przy-
sz¬oßci przed in½ynierami polskiego pochodze-
nia z Kanady w stosunku do kraju pochodzenia.
Jako ostatni z¬o½y¬ gratulacje z okazji jubileuszu
Prezes Polonia Technica (Stowarzyszenia In½y-
nierøw i Technikøw Polskich w Ameryce) kol.
Janusz Zastocki i przekaza¬ dla SIP'u bardzo cie-
kawy graficznie dyplom gratulacyjny od swej
organizacji. Po przemøwieniach Prezes Drze-
wiecki odczyta¬ otrzymane depesze gratulacyj-
ne, ko˜czåc tym oficjalnå cz´ßç programu. 

W drugiej cz´ßci programu us¬yszelißmy bar-
dzo ¬adny, godzinny koncert. Dwoje skrzypkøw
z Celebrity Symphony Orchestra wykona¬o sze-
reg mi¬ych dla ucha utworøw Straussa, Vival-
diego i Mozarta. Nast´pnie podany zosta¬
doskona¬y obiad obficie zakropiony winem.
Zacz´¬y si´ o½ywione rozmowy. By¬o to
szczegølnie mi¬e dla nas, przyjezdnych, jako ½e
by¬a okazja pogwarki z kolegami i kole½ankami,
z ktørymi nie widzia¬o si´ nawet po kilka lat.
Wieczør zako˜czy¬o rozdanie przez Prezesa
Zarzådu G¬øwnego dyplomøw dla zas¬u½onych
cz¬onkøw Stowarzyszenia. Z Ottawy pi´knie
oprawne dyplomy otrzymali w porzadku alfa-
betycznym kol. kol. Tadeusz Konopacki,
Krzysztof Lipowski, Norbert Paprocki,
Kazimierz Styß, Bronis¬aw Szpakowski, Jacek
Taracha, Stanis¬aw Zaborowski, Maria F.
Zieli˜ska i Jan Zieli˜ski. Mimo relatywnie
skromnego programu obchody 60-lecia SIP'u
pozostawiå mi¬e wspomnienia w pami´ci
wszystkich uczestnikøw podtrzymujåc tradycje
organizowania kolejnych jubileuszow  na zmia-
n´ w Ottawie i Toronto.

Przypomnijmy sobie, ½e pierwszym jubileu-
szem by¬o 25 -lecie urzådzane w Ottawie. Toron-
to zorganizowa¬o z wielkim rozmachem i po¬å-
czone z du½å wystawå 40-lecie. Ottawa na 50-
lecie przygotowa¬a mi´dzynarodowe sympo-
zjum i wystaw´. Uczczenie 60 rocznicy przy-
pad¬o znowu Toronto, ale ½e czas szybko mija,
za kilka zaledwie lat trzeba b´dzie zaczåç pla-
nowaç organizacj´ kolejnego jubileuszu. Czy,
aby tradycji sta¬o si´ zadoßç, przygotowanie 75-
lecia przypadnie znowu Ottawie? Byç mo½e in-
ne oddzia¬y w¬åczå si´ aktywniej w cykl obcho-
døw rocznic naszego Stowarzyszenia i zorga-
nizujå nastepne uroczystoßci.

¸yczymy naszej Organizacji wiele dalszych
lat pomyßlnego rozwoju!

Maria F. Zieli˜ska
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ODZNACZENIA dla WOLUNTARIUSZY
Dwunastego czerwca br. mia¬a miejsce pi´kna
uroczystoßç nadania, przez Ontaryjskie Mini-
sterstwo Obywatelstwa, dyplomøw za oddanå,
wieloletniå prac´ spo¬ecznå. Dyplomy te så na-
dawane rokrocznie, ale w tym roku mia¬y spec-
jalny wydÅwi´k, gdy½ jest to ßwiatowy Rok Wo-
luntariuszy. Odznaczonych zosta¬o oko¬o 450
osøb . Cytaty za prac´ wykaza¬y, ½e nie ma
prawie dziedziny ½ycia spo¬ecznego, w ktørej
dobrowolna, bezp¬atna praca ochotnikøw nie
by¬aby elementem niezb´dnym do sprawnego i
wydajnego jej funkcjonowania. Wiedzå o tym
doskonale wszystkie organizacje polonijne, ktøre
egzystujå i funkcjonujå tylko dzi´ki ofiarnej,
bezp¬atnej pracy oddanych im cz¬onkøw.

Pi´kna sala  teatru w Nepean by¬a wype¬nio-
na do ostatniego miejsca. Zebranych powita¬a
kierowniczka Wydzia¬u Odznacze˜ Minister-
stwa a nast´pnie pos¬anka prowincjalna  p.Cla-
udette Boyer. G¬øwnym møwcå by¬ Dyrektor
Archiwum Pa˜stwowego Ian Wilson, ktøry, mi´-
dzy innymi, kilkoma danymi statystycznymi
zobrazowa¬ ogrom pracy, wk¬adany rokrocznie
przez ochotnikøw w ½ycie spo¬eczne kraju. Po
krøtkim programie muzycznym naståpi¬o prze-
dstawianie na scenie odznaczonych wraz z dzie-
dzinå i latami pracy spo¬ecznej  oraz wr´czanie
im odznacze˜. Z Polonii, oprøcz kol.  L. Zieli˜-
skiej (SIP) i kol. C. Piasty (Fundacja Dziedzictwa
Polskiego), zosta¬a odznaczona p. Maria Weso-



¬owska (Chør Im. I. Paderewskiego), p. Barbara
Go¬´biowska ( Federacja Polek) oraz ze Stow.
Polskich Seniorøw "Ognisko" p.Jan Rudowicz,
Julia i Stanislaw Íwietalscy oraz Anna Zgo¬a.
Najszczersze gratulacje i podzi´kowania za ofi-
arnå prac´ dla wszystkich odznaczonych.

Maria F. Zieli˜ska

BIULETYN do WYBORU
Kilka miesi´cy temu Zarzåd oddzia¬u ottawskie-
go SIP przeprowadzi¬ sonda½ wßrød cz¬onkøw
organizacji. Chcielißmy dowiedzieç si´ z jakim
zainteresowaniem spotka si´ inicjatywa wysy¬a-
nia biuletynu organizacji drogå elektronicznå
zamiast tradycyjnie pocztå. Dzi´kujemy wszys-
tkim osobom, ktøre odpowiedzia¬y na nasze
zapytanie. Wiemy, ½e znaczna cz´ßç cz¬onkøw
chce otrzymywaç biuletyn drogå elektronicznå;
wiemy te½, ½e istnieje grupa osøb, ktøre prefer-
ujå wersj´ papierowå wysy¬anå pocztå tradycyj-
nå. Szanujemy Wasz wybør. 

Zaczynajåc od jesieni (paÅdziernika) biule-
tyny b´då wysy¬ane pocztå elektronicznå do
wszystkich cz¬onkøw, ktørych adres e-mail jest
nam znany. Dodatkowo, osoby, ktøre zadeklaro-
wa¬y, ½e chcå otrzymywaç biuletyn drogå trady-
cyjnå, b´då go otrzymywaç. Ka½dy cz¬onek or-
ganizacji mo½e powiadomiç nas w ka½dej chwi-
li o tym w jaki sposøb chcia¬by otrzymywaç biu-
letyn i w takiej te½ formie biuletyn otrzyma. Nasz
oddzia¬ b´dzie w ten sposøb w stanie zaoszcz´-
dziç ok. 300 CAD rocznie, ktøre to ßrodki mogå
byç przeznaczone na organizacje imprez i inne
cele statutowe.

Zarzåd SIP,
Oddzia¬ Ottawa

KOLEJNY UDANY ODCZYT

SIP 
w DOMU POLSKIM SPK

18 wrzeßnia 2001 o godz. 19:30 odby¬ si´, w Do-
mu Polskim SPK w Ottawie, kolejny odczyt z se-
rii poßwi´conej tematyce popularno-naukowej
i technicznej. Tym razem prelegentem by¬ prof.
Wojciech Bock, Dyrektor Departamentu Infor-
matyki Uniwersytetu Quebec w Hull, ktøry bar-
dzo ciekawie omøwi¬ teori´, szeregu wielkoßci
fizycznych. 

Wielkie brawa nale½å si´ profesorowi za nie-
zwykle przystepnå form´ wyk¬adu, ktørego te-
matyka nie jest ani powszechnie znana czy pu-
blikowana ani ¬atwa. WyraÅne zainteresowanie
wyk¬adem i wysoka jakoßç pyta˜ zadawanych w
jego trakcie  i po ßwiadczy¬y o tym, ½e prelegent
dotar¬ do s¬uchaczy, z ktørych wi´kszoßç nie
mia¬a wczeßniej stycznoßci z zagadnieniami op-
tyki zintegrowanej.

Dzi´kujemy raz jeszcze panu prof. Wojcie-
chowi Bock za przyj´cie zaproszenia i bardzo
ciekawy wyk¬ad a kole½anki i kolegøw z SIP
oraz goßci zapraszamy na kolejne odczyty: w
paÅdzierniku b´dziemy møwiç o samochodach
a w listopadzie o tym jak technologia termiczna
pomaga w terapii nowotworøw.

Micha¬ Paduch

3

KAPITALIZM OSWOJONY
Od redakcji. Po 10 latach reform Polska staje przed trudnymi wyborami. Nie wszyscy obywatele så zad-
owoleni z reform. O przyczynach niepowodze˜ oraz proponowanych sposobach poprawy sytuacji pisze
autor poni½szego artyku¬u.

Przed Polskå stojå zadania przekraczajåce poto-
cznå wiedz´ i wyobraÅni´. Nasza rewolucja u-
strojowa straci¬a dynamik´ i niepostrze½enie
zmieni¬a si´ w niespøjne, doraÅne dzia¬ania.
Kto - jaka grupa spo¬eczna - popchnie naprzód
polskå transformacj´? Publikujemy artyku¬
zmar¬ego niedawno temu prof. Edmunda
Mokrzyckiego

Jak g¬´bokie så nasze zmiany ustrojowe?
Otø½ trzeba od razu powiedzieç, ½e znacznie bar-
dziej powierzchowne, ni½by to wynika¬o z na-
szej zbiorowej samooceny i opinii zachodnich
mediøw.

Media, jak to media, ½yjå w ßwiecie stereo-
typøw i w ka½dej chwili - pod wp¬ywem jakichß
"medialnych" wydarze˜, nawet ca¬kiem trywial-
nych - mogå swe zachwyty dla "polskiego tygry-

sa kapitalizmu" zmieniç na krytyk´ nieusuwal-
nej "polnische Wirtschaft", lamenty nad "cho-
rym cz¬owiekiem Europy" itp. Fachowe analizy
wyspecjalizowanych placøwek zachodnich do-
tyczå wybranych aspektøw polskiej gospodarki
i nie dajå podstaw do wyciågania wnioskøw o
ca¬oßci zmian ustrojowych.

Tymczasem nasze elity myßlå "po markso-
wsku" — holistycznie i konstruktywistycznie —
o budowie nowego ¬adu kapitalistycznego na
gruzach totalitarnego socjalizmu. W tym dziele
— reform ustrojowych, budowy demokracji i
wolnego rynku — idziemy rzekomo utartym
szlakiem, wykorzystujåc doßwiadczenia Zacho-
du. Jest to, niestety, myßlenie ahistoryczne i na-
dmiernie optymistyczne — co nie znaczy

, 

½e
ca¬kowicie b¬´dne.



Reforma i rewolucja
Zacznijmy od spraw podstawowych. Ka½da

reforma ma na celu napraw´ wybranej dziedzi-
ny dzia¬alnoßci zbiorowej poprzez jej racjonali-
zacj´. W tym sensie møwi si´ o "reformie ustro-
jowej", majåc na myßli reform´ ustroju adwo-
katury, przedsi´biorstwa, szkolnictwa wy½sze-
go, s¬u½by zdrowia itd. Gdy jednak rzåd Jerzego
Buzka przyst´powa¬ do czterech reform, poj´-
cie reformy ustrojowej by¬o ju½ dwuznaczne. Je-
dni mieli na myßli merytorycznie uzasadnione
zmiany w podziale administracyjnym kraju, s¬u-
½bie zdrowia, systemie emerytalnym i oßwiacie
— czyli reformy ustrojowe w tradycyjnym sen-
sie. Inni zak¬adali, ½e chodzi o coß wi´cej — o
cztery kolejne wielkie kroki "ustrojowe" na dro-
dze od socjalizmu do kapitalizmu. Jeßli møwi-
my, ca¬kiem s¬usznie, ½e rzåd Buzka wznowi¬
proces reform ustrojowych, ktøre pod rzådami
SLD-PSL zawis¬y na ko¬ku, to møwimy raczej
drugim j´zykiem ni½ pierwszym.

Jakie znaczenie ma owo rozrø½nienie? Otø½
zasadnicze. Rzecz w tym, ½e zmiany czåstkowe
— czyli reformy we w¬aßciwym sensie tego s¬o-
wa — så od wiekøw chlebem powszednim w
ka½dym kraju. Reforma holistyczna natomiast
— czyli zmiana ¬adu spo¬ecznego wedle z gøry
za¬o½onej koncepcji — to przedsi´wzi´cie par
excellence rewolucyjne.

Faktem jest, ½e historia nie zna skutecznej i
udanej reformy holistycznej, choç nazbyt do-
brze zna krwawe rewolucje, ktøre wprowadza¬y
radykalne zmiany polityczne i spo¬eczne, oraz
wyniszczajåce prøby budowy nowego, utopij-
nego ßwiata za pomocå krwawego terroru.

Íladem tygrysøw
Czy mo½na odgørnie zbudowaç kapitalizm

w warunkach innych ni½ te, w jakich si´ ukszta¬-
towa¬ w rezultacie d¬ugich, niezwykle z¬o½onych,
½ywio¬owych procesøw historycznych? Dotych-
czasowe prøby radykalnej rynkowej moderni-
zacji gospodarki drogå reform odgørnych dawa-
¬y rø½ne rezultaty — lepsze lub gorsze, zawsze
zale½ne od bardzo wielu czynnikøw pozaekono-
micznych i nigdy nie jednoznaczne.

Najwa½niejszym bodaj, najcz´ßciej wymie-
nianym przyk¬adem jest osza¬amiajåcy sukces
"czterech azjatyckich tygrysøw" — Hongkongu,
Tajwanu, Singapuru i Korei Po¬udniowej. Jeßli
jednak przyk¬ad ten ma s¬u½yç jako argument w
sprawie polskiej transformacji — a tak si´ go na
ogø¬ u½ywa — to trzeba pami´taç, ½e rø½nimy
si´ od owych krajøw pod wzgl´dem kultury i
uk¬adu si¬ spo¬ecznych.

Chodzi, po pierwsze, o dominacj´ na tam-
tym obszarze filozofii, ktøra traktuje spo¬ecze˜-
stwo jako harmonijnå ca¬oßç odzwierciedlajåcå
naturalny porzådek rzeczy. Filozofia owa naka-
zuje bezwarunkowy szacunek dla istniejåcego
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porzådku spo¬ecznego, podporzådkowanie in-
teresu w¬asnego dobru ogø¬u i respekt dla w¬a-
dzy. Jednå z konsekwencji tego myßlenia jest
traktowanie nierøwnoßci spo¬ecznych jako rze-
czy naturalnej i moralnie nienagannej.

Po drugie, chodzi o rol´ silnej biurokracji
pa˜stwowej w krajach Azji. Tamtejszy aparat
biurokratyczny — wyposa½ony w bardzo sze-
rokie mo½liwoßci kontroli nad gospodarkå —
møg¬ prowadziç aktywnå polityk´ rozwojowå i
podejmowaç decyzje strategiczne dotyczåce
kierunkøw ekspansji ekonomicznej, a tak½e do-
konywaç selekcji podmiotøw gospodarczych
realizujåcych owå polityk´. Czynnikiem co naj-
mniej u¬atwiajåcym te dzia¬ania by¬o przyzwo-
lenie spo¬eczne — pierwotnie wynika¬o ono ze
s¬aboßci klasy robotniczej i ruchu zwiåzkowego,
z czasem wypracowano skuteczne mechani-
zmy wspø¬pracy i rozwiåzywania konfliktøw
spo¬ecznych. Polska jest pod tym wzgl´dem
przeciwie˜stwem "tygrysøw".

Jednak istnieje te½ wyraÅne podobie˜stwo.
"Azjatyckie tygrysy" nabra¬y przyspieszenia ro-
zwojowego w atmosferze zimnej wojny i zwiå-
zanych z niå l´køw przed efektem domina —
czyli przed großbå wybuchu w innych krajach
Azji rewolucji komunistycznych na wzør chi˜-
skiej. "Azjatyckie tygrysy" så jednym z nielicz-
nych pozytywnych przyk¬adøw strategii wspie-
rania demokracji poprzez wspieranie rozwoju
ekonomicznego. W tym sensie ich rozwøj spe¬-
nia warunki "rozwoju przez zaproszenie" — to
jest rozwoju kraju peryferyjnego poprzez przy-
jazne w¬åczenie go w sfer´ ekonomicznych
oddzia¬ywa˜ centrum.

Polska realizuje ten model rozwoju od chwili
upadku komunizmu. To, co dziß si´ nazywa
(nie ca¬kiem zgodnie z prawdå historycznå)
"Europå Írodkowå", ukszta¬towa¬o si´ — jako
wyrø½niajåca si´ cz´ßç pokomunistycznej Eu-
ropy Wschodniej — mi´dzy innymi dzi´ki wzgl´-
dnie uprzywilejowanym stosunkom tego regio-
nu z Zachodem.

Owe stosunki szybko uruchomi¬y samona-
p´dzajåcy mechanizm zmian. Mechanizm ten
zapewne wzmocni¬oby cz¬onkostwo pa˜stw
Europy Írodkowej w Unii Europejskiej, na razie
jednak skromna unijna pomoc finansowa ma
g¬øwnie charakter funduszy dostosowawczych.
Za¬o½enie, ½e taka pomoc mo½e skutecznie
przyczyniç si´ do rozwoju krajøw pokomuni-
stycznych, nie zosta¬o dok¬adnie przeanali-
zowane, a doßwiadczenie Niemiec wschodnich,
ktøre otrzyma¬y gigantyczne fundusze dosto-
sowawcze, nasuwa mnøstwo wåtpliwoßci.

Od rewolucji do synkretyzmu
Polski eksperyment prawdopodobnie pozwoli
nam kiedyß wyjaßniç wiele kwestii zwiåzanych
z ideå zmian ustrojowych. Dziß, w 12. r oku re-



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Październik 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 M. Jastrzębski 286-1349 
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 
Środa (4-ta) Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu I. Johaniuk 726-6723 
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.) S. Kielar 828-0225 
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 / 2002 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2.10. Zapomniany holocaust-Morderstwa dokonane na 
Polakach przez Niemców podczas okupacji 

Koło SPK Nr 8: 
Władysław Tabaka 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

16 „Co warto wiedzieć o samochodach”  SIP: Inż. A. Wójtowicz J. Janeczek 736-1620 
18 Film „Prowokacja w Gliwicach 31 sierpnia 1939 r” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
28 Zebranie z Parafianami Rada Parafialna Sekretariat 230-0804 
6.11. Niedoszła misja British Council niesienia pomocy w re -

habilitacji w powojennej Polsce: E Kołodziej, E.Henoch 
Koło SPK Nr 8 
 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

11 Święto Niepodległości: Msza Święta i Akademia PINK Oddział Ottawa E. Karpińska 567-1939 
11 Remembrance Day    
15 Film: „Paderewskiego życie po życiu” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
20 „Termiczna terapia raka mózgu” Prof. B.J. Jarasz SIP  J. Janeczek 736-1620 
24 Zabawa:  Andrzejki Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663 
4.12. Drugi Łupaszka–Major Zygmunt Szendzielarz 1910-51  SPK, PINK: M.Jabłoński J.A. Dobrowolski 733-5161 
13 Film: „Ajnowie a sprawa polska – Bronisław Piłsudski” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
24 Wigilia dla samotnych Rada Parafialna Sekretariat 230-0804 
28 Opłatek Kombatancki Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
30 Opłatek Parafialny Rada Parafialna Sekretariat 230-0804 
31 Sylwester u Kombatantów Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
2002     
4.1. Opłatek Polonii Ottawskiej KPK Okręg Ottawa M. Zielińska 237-4517 
6 „Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko Ott. Klub Teatralny M. Gawalewicz 834-8428 
8 „Dziennik Żołnierza – Pierwsza polska gazeta w Wielkiej 

Brytanii w 1940 r.”  Dr J. Łukasiewicz 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

11 Świąteczne spotkanie wolontariuszy Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
13 Kolędy przy świecach Chór Paderewskiego M. Jastrzębski 286-1349 
17 Film: „Sprawa gen. Andersa - Proces w lutym 1960 r.” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
20 Konkurs Talentów Polskich w Ottawie Fund. Dziedzictwa Pol. A. Gołębiowski 825-7774 

„Dom Polski SPK”: tel. 594-5948.     Gospodarze: pp. Krystyna i Ryszard Kuźmin: tel. 738-0463.  

http://www.kpk-ottawa.org/
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form, wciå½ jest mnøstwo znakøw zapytania —
wi´cej nawet ni½ na poczåtku reformy.

W punkcie wyjßcia zarøwno zwolennicy, jak
i przeciwnicy terapii szokowej byli pewni swe-
go, ufni w moc swych racji teoretycznych i ideo-
logicznych. Jedni møwili o "sprawdzonych wzo-
rach", majåc na myßli neoliberalny model eko-
nomiczny, drudzy ½ådali "røwnego roz¬o½enia
kosztøw reformy", co odbiera¬o sens samej idei
urynkowienia gospodarki. Dziß dysponujemy
ju½ wiedzå empirycznå — powszechnie znane
så fakty, coraz wyraÅniej widoczne så te½ pewne
procesy i ich g¬´bsze uwarunkowania.

Przede wszystkim trzeba stwierdziç, ½e ter-
apia szokowa nie tylko przynios¬a ekonomiczny
sukces, ale uratowa¬a Polsk´ przed losem takich
pa˜stw, jak Ukraina, Mo¬dawia, Rumunia czy
Bu¬garia. W punkcie wyjßcia nasza gospodarka
by¬a w stanie zapaßci, jakiej tamte kraje jeszcze
nie zna¬y. P

od wzgl´dem 
spo¬ecznym 

i polity

-

ZARZÅD SIP
zapreasza na pogadank´

mgr. in½. Andrzeja Wøjtowicza
Co warto wiedzieç

o samochodach
Data: 10 paÅdziernika (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pogadank´

p. W¬adys¬awa Tabaki

ZAPOMNIANY HOLOCAUST
Morderstwa dokonane na Polakach 
przez Niemców podczas okupacji

Data: 2 paÅdziernika (wtorek) 2001 r.
Godz. 19.30
Miejsce:Dom Polski SPK, 379 Waverley St 

Po odczycie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza na

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

Prowokacja w Gliwicach 
31 sierpnia 1939 r.

Data: 18 paÅdziernika (czwartek) 2001 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

WITAMY
Gajewski Bogdan

Doktør nauk rolniczych, 
Akademia Rolnicza w Szczecinie, 16/06/1979 

Mgr in½. mechanik, 
Wydzia¬ Budowy Maszyn i Okr´tøw, 
Politechnika Szczeci˜ska, 25/10/1974

***
Gajewska El½bieta

Lekarz dentysta, 
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
22/06/1978
Adres: 2821-C Baycrest Drive

Ottawa, On  K1V 7P6
tel. (613) 523-5174
e-mail: gajewscy@sympatico.ca

WIEÍCI z BRATNICH 
ODDZIAÒØW

Na Walnym Zebraniu SIP-Oddzia¬ Toronto
w dniu 25 maja br. wybrano nowy zarzåd
w nast´pujåcym sk¬adzie:
Anna Urban Przewodniczåca
Miros¬aw Kacprzak W-Przewodniczåcy
Emil Broß W-Przewodniczåcy
Antoni Gaszy˜ski b. Przewodniczåcy
El½bieta G¬adkowska Sekretarz
Genadij Makarewicz Skarbnik
Juliusz Kirejczyk Cz¬onkowie zarzådu
Marek Trzaski
Tadeusz Nowak
Jerzy Remisz
Hieronim Teresi˜ski
Krystyna Zakrzewska

Inne informacje o oddziale SIP Toronto
znajdujå si´  na: http://www.polisheng.ca
Zarzåd SIP-Ottawa ßle ½yczenia dla nowe-
go zarzådu owocnej dzia¬alnoßci dla SIP. 

ZMIANA ADRESU
Andrzej Drzewiecki

Prezes ZG SIP
1 Plantation Court
Whitby, ON  L1P 1R2

wzgl´dem od spo¬ecznym i polity
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cznym bylißmy natomiast gotowi wejßç na dro-
g´ "socjalizmu z ludzkå twarzå" — pod innå,
rzecz jasna, nazwå. T´ w¬aßnie drog´ wskazywa¬
program "Solidarnoßci" popierany przez  szero-
kie masy i — co najwa½niejsze — odpowiadajå-
cy øwczesnemu uk¬adowi interesøw grupowych.

Sukces terapii szokowej polscy reformatorzy
zawdzi´czajå szybkoßci dzia¬ania w nadzwycza-
jnej sytuacji politycznej okresu przejßciowego.
Zasadniczy prze¬om w gospodarce naståpi¬, za-
nim zacz´¬y dzia¬aç demokratyczne mechani-
zmy artykulacji interesøw grupowych.

Jednak½e ju½ pod koniec 1990 r. rozpoczå¬
si´ proces oswajania reformy — to jest takiej re-
interpretacji jej zasad, by nie prowadzi¬a do po-
garszania sytuacji najsilniejszych i najbardziej
zdecydowanie protestujåcych grup zawodo-
wych. Logicznym tego skutkiem by¬y wyhamo-
wanie i zmiana charakteru transformacji. Pomy-
ßlana i rozpocz´ta jako narz´dzie pokojowej re-
wolucji ustrojowej szybko zacz´¬a wytracaç
swøj radykalizm i gubiç za¬o½ony cel — prze-
chodzåc niepostrze½enie w ma¬o spøjnå seri´
dzia¬a˜, za ktørymi stoi nie tyle ca¬oßciowa wi-
zja nowego ¬adu, ile koniecznoßç reagowania na
narastajåce problemy, minimalizacji bezpoßre-
dnich zagro½e˜ (czasem dla kraju, czasem dla
w¬adzy) i usuwania najbardziej dokuczliwych
absurdøw realnego socjalizmu.

Klarownym tego przyk¬adem jest reforma
opieki zdrowotnej, ktøra odtwarza chybionå lo-
gik´ reform gospodarczych z czasøw PRL. Wte-
dy te½ prøbowano wprowadzaç mechanizmy
rynkowe do socjalistycznego systemu central-
nej dystrybucji. Kasy chorych så røwnie rewolu-
cyjnym wynalazkiem jak socjalistyczne "kombi-
naty", produkujå nawet podobne "kadry kiero-
wnicze", ktøre dzia¬ajå wedle podobnych regu¬
instytucjonalnej racjonalnoßci i podobnie inter-
pretujå zasady s¬u½by spo¬ecznej.

W ten sposøb Polska wchodzi niepostrze½e-
nie na drog´ synkretyzmu ustrojowego, ktøry
powstaje nie tyle na mocy kompromisu rø½nych
opcji ideologicznych, ile jako wypadkowa ½ywio-
¬owych naciskøw na coraz bardziej bezideowå i
skorumpowanå klas´ politycznå.

Od polityki do technologii
W tym w¬aßnie kontekßcie trzeba ujmowaç

procesy zachodzåce na naszej scenie politycz-
nej. Ostatnie dziesi´ciolecie przynios¬o jej sta-
bilizacj´ — wykrystalizowa¬a si´ swoista poko-
munistyczna lewica, populistyczna prawica i
dwie partie ßrodka, z ktørych jedna (UW) rze-
czywißcie mo½e uchodziç za parti´ ßrodka, dru-
ga natomiast (PSL) pretenduje do tej roli wy¬å-
cznie z racji swej nieskrywanej gotowoßci do
wchodzenia w uk¬ad w¬adzy z ka½dym.

Røwnoczeßnie by¬o to dziesi´ciolecie sp¬y-
cania polskiej polityki poprzez redukowanie jej

do technologii zdobywania w¬adzy i maksymal-
nej eksploatacji tej zdobyczy dla pomna½ania
kapita¬u politycznego. Kapita¬ øw w upolity-
cznionej gospodarce poprawia indywidualnå i
grupowå pozycj´ spo¬ecznå, a tak½e przynosi
powa½ne profity materialne. Dost´p do w¬adzy
sta¬ si´ w Polsce jeszcze lepszym narz´dziem
bogacenia si´ ni½ w czasach komunistycznych,
kiedy to dla zachowania pozorøw "proletariack-
iej moralnoßci" apetyty nomenklatury by¬y
bådÅ temperowane przez zgrzebno—puryta˜-
skie kierownictwo partyjne (okres Gomu¬ki),
bådß skrywane — inna rzecz, ½e nieudolnie —
za takå czy innå "½ø¬tå firankå". Zresztå podob-
nie lub jeszcze gorzej dzieje si´ dziß w niektø-
rych "nowych demokracjach" Europy Wscho-
dniej.

Jest faktem bezspornym i poniekåd zrozu-
mia¬ym, ½e klasa polityczna demokratycznej
Polski zachowa¬a bådÅ przej´¬a wiele cech w¬a-
dzy przeddemokratycznej. Przyk¬ad polski po-
kazuje, ½e w Europie Wschodniej demokracja
proceduralna sama przez si´ nie zmusza do ra-
dykalnej zmiany stylu rzådzenia. Ci, ktørzy do-
strzegajå w naszym kraju oznaki konsolidacji
demokracji, majå racj´, ale tylko w sferze czysto
opisowej. Mylå si´ natomiast, uto½samiajåc t´
konsolidacj´ z realizacjå odwiecznego marze-
nia o Polsce demokratycznej.

Jednak½e klucz do takiej Polski spoczywa w
r´kach spo¬ecze˜stwa. Niestety, nasze spo¬e-
cze˜stwo jest dziß si¬å wy¬åcznie reaktywnå —
mimo ogromnego niezadowolenia ze wszyst-
kich istniejåcych uk¬adøw politycznych nie po-
trafi wygenerowaç ½adnej alternatywy dla obe-
cnych konstelacji. Dowodzi tego røwnie½ nie-
spodziewane i spontaniczne poparcie dla Pla-
tformy Obywatelskiej, ktørå znaczny od¬am nie-
zadowolonego spo¬ecze˜stwa uzna¬ za kolejnå
nadziej´ na pozytywnå "antypolityk´" — choç
przecie½ Platform´ zrodzi¬y napi´cia w ßrodo-
wisku liberalnych politykøw, a nie oddolny,
obywatelski ruch polityczny.

Nie mo½na wykluczyç, ½e cz´ßç klasy polity-
cznej pøjdzie po rozum do g¬owy, choç przyk¬ad
UW i SLD pokazuje, ½e wraz z umasowieniem
partii ich kierownictwo przestaje panowaç nad
apetytami i arogancjå lokalnych przedstawicie-
li, ktørych szybko demoralizuje ¬atwoßç, z jakå
mo½na "demokratycznie" manipulowaç lokal-
nymi spo¬ecznoßciami i bezkarnie zaw¬aszczaç
dobro publiczne.

Nowa bieda
Dryfujåca transformacja generuje zjawiska

nieoczekiwane, choç zrozumia¬e i ¬atwe do t¬u-
maczenia post factum. W fazie terapii szokowej
jej zwolennicy przewidywali, ½e szybka poprawa
sytuacji ekonomicznej kraju przyniesie korzyßci
ca¬emu spo¬ecze˜stwu. Mieli racj´ przynaj-
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mniej w tym sensie, ½e uciekajåc przed katas-
trofå ekonomicznå, Polska unikn´¬a zepchni´-
cia du½ej cz´ßci spo¬ecze˜stwa na margines e-
gzystencji biologicznej. Wystarczy porøwnaç
statystyki dotyczåce poziomu ½ycia w Polsce i
np. w Rosji czy na Ukrainie, by przekonaç si´, ½e
nie så to puste s¬owa.

Krytycy terapii szokowej przewidywali nato-
miast gwa¬towny wzrost zrø½nicowania spo¬e-
cznego i powstanie gigantycznego marginesu
biedy. Mieli ca¬kowicie racj´, zw¬aszcza w punk-
cie drugim. Z bada˜ zespo¬u prof. El½biety Tar-
kowskiej wynika, ½e dziß — obok "klasycznej"
biedy ludzi, ktørzy sobie nie radzå z takich czy
innych wzgl´døw ½yciowych — mamy røwnie½
do czynienia z biedå nowego rodzaju — struk-
turalnå, generowanå przez gwa¬towne zmiany
systemu gospodarczego. Dodajmy, ½e o spo¬e-
cznym zasi´gu i drogach rozprzestrzeniania si´
nowej biedy decyduje nie tyle tempo zmian, ile
aktualny uk¬ad si¬ spo¬ecznych i przypadek. No-
wa bieda uderza skroß struktury spo¬eczne — w
ludzi o rø½nym wykszta¬ceniu, kwalifikacjach i
motywacji, nieraz dobrze prosperujåcych, ktø-
rzy stajå ca¬kowicie bezradni wobec nowych
wydarze˜. Szczegølnie jaskrawych przyk¬adøw
dostarczajå te regiony Polski, ktørych rozwøj
zwiåzany by¬ ßcißle z potrzebami ekstensywnej
gospodarki planowej albo zgo¬a z potrzebami
imperialnej polityki Zwiåzku Radzieckiego. Na
tych terenach nast´puje szybka degeneracja ca-
¬ej tkanki spo¬ecznej, bieda dotyka nawet ludzi
pracowitych, zdolnych, wykszta¬conych, zapo-
biegliwych i przedsi´biorczych. A ucieczka z
owych terenøw jest bardzo trudna ze wzgl´du
na chroniczny brak mieszka˜ i wysoki poziom
bezrobocia w ca¬ym kraju.

Tu w¬aßnie widaç skutki braku odpowiedniej
polityki transformacyjnej, ktøra wspomaga¬aby
procesy dostosowawcze przynajmniej tam, gdzie
mamy najbardziej cenny "kapita¬ ludzki". Istnie-
jåcy system os¬on socjalnych, a tak½e rø½ne pro-
gramy restrukturyzacyjne, odd¬u½eniowe itp.,
stanowiå zaprzeczenie takiej polityki — b´dåc
przyk¬adem panowania si¬y nad prawem, spra-
wiedliwoßciå i zasadami racjonalnej alokacji
ßrodkøw publicznych. Najbardziej hojne os¬ony
dostajå grupy najsilniejsze, najlepiej zorganizo-
wane i najbardziej bojowe. S¬absi nie så w sta-
nie nawet wyartyku¬owaç publicznie swych in-
teresøw, a najs¬absi — np. spora armia by¬ych
robotnikøw rolnych z pegeerøw — idå na dno,
nabywajåc w szybkim tempie cech posocjalisty-
cznej "podklasy".

Marginalizacja spo¬eczna dokonuje si´ w

Polsce innymi drogami ni½ na Zachodzie, ma
te½ charakter bez porøwnania bardziej destruk-
cyjny. W krajach zachodnich mamy z regu¬y do
czynienia z roz¬o½onym na pokolenia procesem
wykluczenia nielicznej cz´ßci spo¬ecze˜stwa
mocå spo¬ecznie utrwalonych kryteriøw sele-
kcji (sprawiedliwych czy nie — to inna sprawa).
W Polsce gwa¬towna zmiana samych kryteriøw i
jej gospodarcze konsekwencje uderzajå — z
mniejszå czy wi´kszå si¬å — w przewa½ajåcå
cz´ßç spo¬ecze˜stwa, ktøra w konsekwencji de-
finiuje swå sytuacj´ w kategoriach krzywdy i
oszustwa.

Inteligencja do lamusa?
Nie wsz´dzie inteligencja jest istotnym ele-

mentem struktury spo¬ecznej. Amerykanie nie
mogå narzekaç na brak ludzi wykszta¬conych
ani na ich niskå pozycj´ — a mimo to o "inte-
ligencji ameryka˜skiej" møwiå g¬øwnie lewaccy
doktrynerzy oczytani w marksizmie rosyjskim.

Inteligencja jako twør spo¬eczny — ze swo-
im presti½em, rolå, poczuciem misji, a nawet
stylem ½ycia — wyodr´bni¬a si´ w szczegølnych
warunkach XIX—wiecznej Europy Írodkowo—
Wschodniej, w ktørej wykszta¬cenie, b´dåc war-
toßciå rzadkå, nabra¬o wysokiej ceny ze wzgl´-
du na wymogi awansu cywilizacyjnego. W niek-
tørych krajach — tak½e na ziemiach polskich —
wykszta¬cenie szczegølnie nobilitowa¬o i zobo-
wiåzywa¬o. Brak w¬asnego pa˜stwa i silnej ro-
dzimej elity politycznej stawia¬ bowiem inteli-
gencj´ w roli stra½nika narodowej to½samoßci i
rzecznika interesu narodowego.

Z natury rzeczy polska inteligencja by¬a war-
stwå elitarnå. Do II wojny ßwiatowej Polska kon-
tynuowa¬a tradycyjny model spo¬ecze˜stwa po-
dzielonego na panøw i lud — ale to w¬aßnie inte-
ligencja stopniowo przejmowa¬a rol´ panøw,
lud zaß, w miar´ rozwoju kraju, ulega¬ coraz
wi´kszemu zrø½nicowaniu, tworzåc stopniowo
warstwy, ktøre z coraz wi´kszym powodzeniem
sz¬y w gør´, zajmujåc rozleg¬å przestrze˜ poßre-
dniå. Gdyby nie katastrofa wojenna i ekspery-
ment komunistyczny, dalszy rozwøj doprowa-
dzi¬by prawdopodobnie do znacznego upodob-
nienia si´ naszej struktury spo¬ecznej do spo¬e-
cze˜stw zachodnich.

Jednak½e gospodarka planowa — bardziej
nawet ni½ stalinowska rewolucja spo¬eczna —
doprowadzi¬a do gruntownej makrospo¬ecznej
przebudowy kraju. W rezultacie Polska oddali¬a
si´ od Zachodu bardziej ni½ kiedykolwiek w
swej historii.

Gdy idzie o samå inteligencj´, to utraci¬a
ona — wydaje si´, ½e bezpowrotnie — pozycj´
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elitarnej klasy spo¬ecznej. Utrzyma¬a jednak, co
zakrawa na paradoks, rol´ warstwy wzorotwør-
czej — røwnie½ wobec komunistycznych ary-
wistøw. Íwiadczå o tym polityczne reperkusje
wyståpie˜ publicznych choçby kilku osobistoß-
ci ze ßwiata kultury, nauki i sztuki, spo¬eczna
atrakcyjnoßç kariery w tych dziedzinach, presti½
samego wykszta¬cenia (niezale½nie od jego za-
wodowej u½ytecznoßci), zabiegi komunistycz-
nych notabli o towarzyskie kontakty z elitå inte-
lektualnå, czy wreszcie zbawienny dla zacofa-
nego spo¬ecze˜stwa snobizm, dzi´ki czemu kul-
tura elitarna, dobra sztuka i wartoßciowa litera-
tura "zesz¬y pod strzechy" jak nigdy w historii
Polski.

Jak nigdy przedtem i nigdy potem. Trzeba
ten fenomen widzieç w kontekßcie systemu ko-
munistycznego, ktøry nie tylko wyrasta¬ z
tradycji oßwiecenia, ale dysponowa¬ — w przeci-
wie˜stwie do wszystkich "zwyk¬ych" despoty-
zmøw — ßrodkami do podj´cia powa½nej prøby
realizacji oßwieceniowych utopii (w ich marksi-
stowsko—leninowskiej wersji, ma si´ rozumieç).
Imponujåcy — jak na kraj biedny, uj´ty w karby
aberracyjnego systemu — rozwøj naszej nauki,
sztuki i literatury by¬ mo½liwy dzi´ki szczegøl-
nej alokacji ßrodkøw, o czym decydowa¬y prze-
s¬anki ideologiczne i polityczne, nie møwiåc ju½
o widzimisi´ snobøw uplasowanych na szczy-
tach hierarchii partyjnej.

Powa½na dyskusja na ten temat notorycznie
napotyka na bariery emocjonalne. Ci, ktørzy
møwiå o politycznym gorsecie d¬awiåcym nau-
k´, kultur´ i sztuk´ pod rzådami komunistøw,
majå oczywißcie ca¬kowitå racj´. Jednak ca¬ko-
witå racj´ majå røwnie½ ci, ktørzy møwiå o
wzgl´dach, jakimi re½imy komunistyczne darzy-
¬y te dziedziny twørczoßci. Stosunek komunisty-
cznych w¬adz do szeroko poj´tej dzia¬alnoßci
intelektualnej by¬ z gruntu schizofreniczny —
inny byç nie møg¬, wziåwszy pod uwag´ wewn´-
trzne sprzecznoßci ich doktryny. Tam, gdzie po-
lityczny gorset by¬ stosunkowo luÅny (przede
wszystkim w Polsce) czy luzowany ze wzgl´døw
praktycznych (w ZSRR w wybranych dyscypli-
nach nauki, zwiåzanych ze zbrojeniami i pod-
bojem kosmosu), gør´ bra¬ oßwieceniowy styl
myßlenia i ßrodowiska intelektualne osiåga¬y
przyzwoity poziom ßwiatowy.

(Doko˜czenie artyku¬u w nast´pnym numerze
Biuletynu)

Zbigniew Pianowski i Marcin Wojnarski zdobyli
dwa drugie miejsca i nagrody po 3 tys. euro w
europejskich fina¬ach XIII Konkursu Prac M¬o-
dych Naukowcøw Unii Europejskiej, ktøry od-
bywa¬ si´ w Bergen od 15 do 21 wrzeßnia.

Marcin Wojnarski, student Uniwersytetu
Jagiello˜skiego, a wczeßniej ucze˜ krakowskie-
go Liceum Pijarøw zaprezentowa¬ prac´ “Sieç
neuronowa do rozwiåzywania zada˜ klasyfika-
cyjnych”. Sieç ta, jak t¬umaczy¬ Marcin, przy-
pomina møzg ludzki, bo sama potrafi si´ uczyç
i rozwiåzywaç problemy. Mo½na wi´c z niej
korzystaç na przyk¬ad przy ocenie ryzyka kredy-
towego albo do rozpoznawania r´cznie pisa-
nych cyfr.

Zbigniew Pianowski, student Uniwersytetu
Warszawskiego, pasjonuje si´ ciek¬ymi kryszta-
¬ami i ich wykorzystaniem. Prac´ “Synteza i zas-
tosowanie ciek¬ych kryszta¬øw opartych na bar-
wnikach azowych” wykona¬ dzi´ki wspø¬pracy z
UJ i UW. Pisa¬ jå jeszcze, gdy by¬ uczniem IV
klasy Katolickiego LO XX Pijarøw w Krakowie.

Specjalnå nagrod´ i sta½ badawczy w Hisz-
panii zdoby¬a tak½e Polka Katarzyna Zaremba
za prac´ “Drapie½nik i jego ofiara”. Jej matem-
atyczny model opisuje zale½noßci drapie½nikøw
— wilka oraz rysia i ich ofiar — sarny i jelenia w
Puszczy Bia¬owieskiej. Praca powsta¬a na pod-
stawie danych Zak¬adu Bada˜ Ssakøw PAN.

Konkurs obejmuje nauki przyrodnicze, ßci-
s¬e i technik´. Mogå w nim braç udzia¬ ucznio-
wie i studenci, najwy½ej po pierwszym roku
studiøw. Muszå przedstawiç w¬asnå prac´ ba-
dawczå lub technicznå. Ka½dy kraj mo½e zg¬osiç
do fina¬øw trzy prace.

Polacy wzi´li udzia¬ w europejskich fina¬ach
po raz siødmy. Jak podkreßla¬ prof. Henryk
Szymczak, przewodniczåcy polskiego komitetu
tego konkursu — w tej dziedzinie jesteßmy naj-
lepsi w Europie, gdy½ nasza dru½yna od kilku lat
zwyci´½a. W ubieg¬ym roku pierwsze miejsce w
fina¬ach europejskich zdoby¬ Grzegorz NiedÅ-
wiedzki za prac´ o znaleziskach tropøw dinoza-
urøw.

WIEÍCI z KRAJU
u Wybory. W dniu 23 wrzeßnia br. Polacy wy-
bierali pos¬øw i senatorøw. Wg Pa˜stwowej
Komisji Wyborczej, a wi´c så to oficjalne wyni-
ki, SLD-UP uzyska¬o  216 mandatøw do sejmu.
Na drugim miejscu znalaz¬a si´ Platforma Oby-
watelska uzyskujåc 65 mandatøw. “Samoobro-
na” 53, Prawo i Sprawiedliwoßç  44 mandaty,
PSL  42, Liga Polskich Rodzin 38, mniejszoßç
niemiecka 2 madaty. Inne partie uzyska¬y wyni-()()

SUKCESY MÒODYCH
NAUKOWCØW



ki poni½ej 5% i nie uzyska¬y przedstawicielstwa
w sejmie. Wßrød tych parti znalaz¬y si´ AWS o-
raz UW. Frekwencja w wyborach do sejmu wy-
nios¬a 46.29%.

W senacie SLD zdoby¬o bezwzl´dnå wi´kszo-
ßç mandatøw.  SLD - 75, Blok Senat 2001 - 15,
PSL-4, Liga Polskich Rodzin- 2, Samoobrona -
2, oraz 2 mandaty niezale½ne. Frekwencja w
wyborach do senatu wynios¬a 46.28% 

A oto co prognozowa¬y sonda½e przeprowa-
dzone w tygodniu przed wyborami.

Wg sonda½u OBOP przeprowadzonym dla
TVP do Sejmu wesz¬oby szeßç ugrupowa˜:
SLD-UP - 220 miejsc, PO - 79, PSL - 64, Samo-
obrona - 44, PiS - 40, Liga Polskich Rodzin - 11,
Mniejszoßç Niemiecka - 2 mandaty. 

WYBORY W LICZBACH
Kampania trwa¬a 90 dni.
Liczba osøb uprawnionych do g¬osowania - 29

458.128 
Liczba wszystkich utworzonych obwodøw do

g¬osowania - 24 813.
Liczba obwodøw za granicå - 168.
Liczba komitetøw wyborczych do Senatu - 76.
Liczba kandydatøw do Senatu - 429.
Liczba komitetøw do Sejmu - 15.
Liczba zarejestrowanych list wyborczych - 419.
Liczba zarejestrowanych kandydatów na po-

s¬øw - 7786.
u 10 lat internetu w Polsce. Z okazji tej zorga-
nizowano sympozjum w kolebce polskiego In-
ternetu - na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego w dniu 14 wrzeßnia br. “Rewolucja
Informacyjna - 10 lat Internetu w Polsce”. Wßrød
møwcøw znaleÅli si´ pionierzy “polskiego” In-
ternetu i wybitni przedstawiciele ßwiata nauki,
by wspomnieç tylko Macieja Koz¬owskiego, Ja-
cka Gajewskiego, Bogdana Lesynga, Konrada
Fia¬kowskiego, Marka Ho¬y˜skiego.

Za moment narodzin polskiego Internetu
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Dom:(613)722-4464 przyjmuje si´ 17 sierpnia 1991r. To wówczas
pomi´dzy Wydzia¬em Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego a Centrum Komputerowym Uniwer-
sytetu w Kopenhadze wymienione zosta¬y e-
maile z wykorzystaniem protoko¬u TCP/IP. War-
to pami´taç, ½e sprawcami tego “zamieszania”
byli naukowcy. 10 lat temu Internet by¬ g¬øwnie
narz´dziem wspomagajåcym badania nauko-
we. Idea Internetu narodzi¬a si´ na ameryka˜-
skich uniwersytetach (przy wsparciu finanso-
wym ze strony wojska). WWW powsta¬a z kolei
w Europie, w mi´dzynarodowym oßrodku nau-
kowym CERN pod Genewå.

Podobnie w Polsce g¬øwnymi promotorami
komunikacji pomi´dzy komputerami byli nau-
kowcy. Ich marzenia mog¬y spe¬niç si´ dopiero
po rewolucji 1989 roku, wczeßniej dost´p do
najnowszych technologii informatycznych by¬
dla Polakøw (i innych mieszka˜cøw dawnego
bloku krajøw demokracji ludowej) zamkni´ty.
u Dost´p do Internetu deklarowa¬o w sierpniu
br.  20,5% respondentów (ok. 8 mln Polaków),
czyli tyle samo co w lipcu tego roku. W tym cza-
sie rzeczywißcie korzysta¬o z Sieci oko¬o 15%
badanych wobec 16,5% w maju - poda¬ OBOP
wyniki sierpniowych bada˜.

Jako internauci, tzn. osoby, które przynajm-
niej raz w miesiåcu korzystajå z Internetu, zde-
klarowa¬o si´ 14% badanych. Ponad 3% respon-
dentøw nie majåych dost´pu do Sieci poda¬o,
½e w ciågu najbli½szych 6 miesi´cy planujå za-
pewnienie sobie dost´pu do Internetu.

Respondenci, których pytano o znajomoßç
portali bez podpowiadania ich nazw, najcz´-
ßciej wymieniali Onet 60%, Wirtualnå Polsk´

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI

50%, Yahoo 20% i Interię 19%. 




