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SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP
w dniu 4 grudnia 2001 r.
Obecni: Jan Janeczek, Micha¬ K´pka, Bogdan Kubicki,
Stanis¬aw Ozorowski, Micha¬ Paduch, Czes¬aw Piasta,
Mieczys¬aw Piraszewski, Lidia Zieli˜ska.
1. Przewodniczåcy Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i
powita¬ obecnych.
2. Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez zmian.
3. Sprawozdanie z zebrania z 9 pa≈dziernika 2001 zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
4. Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
. nie by¬o Ωadnej poczty.
5. Sprawy finansowe:
. zap¬acono bieΩåce rachunki (m.in. za odczyty).
6. Sprawy organizacyjne:
. Zrobiono porzådek z materia¬ami archiwalnymi
Stowarzyszenia pod kierownictwem kol. Marii Zieli˜skiej. Materia¬y zosta¬y odebrane od kolegøw Szpakowskiego, Remisza i Tarachy i posegregowane. Kol. M.
Zieli˜ska jest w trakcie ich przeglådania i przygotowania cz´ßci do oddania do archiwum.
Kol. Lidia Zieli˜ska zajmuje si´ sprowadzeniem
materia¬øw z wystawy 50-lecia z Toronto do Ottawy.
Skontaktowa¬a si´ juΩ z kol. Janem Cytowskim z Zarzådu G¬øwnego i czeka na ustalenie szczegø¬øw.
Praca nad rozbudowå stronicy internetowej posuwa si´ do przodu. Historia SIP Ottawa w latach 19912001 oraz przyk¬ady Ωyciorysøw i informacje na temat
jak przygotowaç si´ do spotkania o prac´ zosta¬y juΩ
dodane. Kol. Lidia Zieli˜ska pracuje nad t¬umaczeniami stronic na angielski i francuski.

Omawiano spraw´ dotacji na zakup pianina do Domu Polskiego. Zarzåd wystosowa¬ apel o prywatne donacje cz¬onkøw.
7. Dzia¬alnoßç - Zarzåd przedyskutowa¬ nast´pujåce
imprezy lub propozycje imprez:
. Op¬atek Polonii - 4 stycznia 2002, odpowiedzialny
kol. B. Kubicki;
. 29 stycze˜ 2002 - pokaz filmu polskiego z DVD
"Kochaj i røb co chcesz" Roberta Gli˜skiego;
. 19 luty 2002 - dr Bogdan Gajewski" Helikoptery
na co dzie˜";
Ze wzgl´du na brak zainteresowania odczytami
technicznymi zarzåd nie planuje nic organizowaç w
grudniu 2001 oraz w styczniu, marcu i kwietniu 2002 r.
(na odczycie w listopadzie by¬o tylko 12 osøb);
. 23 maja 2002 - Walne Zebranie sprawozdawcze
Oddzia¬u.
8. Dyskutowano sens istnienia SIP Oddzia¬ Ottawa
. ocena obecnego stanu spraw w SIP;
. realna ocena przysz¬oßci;
. pomys¬y na uzdrowienie SIP.
Kol. Micha¬ Paduch ma napisaç osobne sprawozdanie
z tej cz´ßci zebrania.
9. Data i miejsce nast´pnego zebrania nie zosta¬a ustalona (luty 2002 r.).
10. Zako˜czenie zebrania o godz. 21:55.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska,
sekretarz.

LAUREACI NAGRØD FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ 2001 r.

Nota od redakcji Biuletynu. PoniΩszy artyku¬ jest rozwini´ciem informacji zamieszczonej w
Wießciach z Kraju w numerze 103 Biuletynu.
Przyznawane co roku juΩ od dziesi´ciu lat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej naleΩå
do najbardziej prestiΩowych wyrøΩnie˜ za dokonania naukowe w Polsce. Otrzymaç je mogå polscy uczeni za osiågni´cia i odkrycia (z ostatnich
czterech lat) b´dåce istotnym wk¬adem w Ωycie
duchowe i post´p cywilizacyjny naszego kraju
oraz zapewniajåce Polsce miejsce w nauce ßwiatowej. Nagrody Fundacji przyznaje si´ w dziedzinie nauk humanistycznych i spo¬ecznych,
nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ßcis¬ych oraz technicznych. Laureatami Nagrody
FNP w 2001 r. zostali:
w dziedzinie nauk humanistycznych i spo¬ecznych:
prof. dr hab. Stefan SWIE¸AWSKI, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegoza dzie¬o "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", b´dåce donios¬ym wk¬adem w badania nad przemianami
europejskiej myßli filozoficznej antyku i ßred-

niowiecza;
w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych: prof. dr hab. Zbigniew Maciej GLIWICZ z
Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego
za wykazanie roli drapieΩnictwa w kszta¬towaniu historii Ωycia i zachowa˜ zwierzåt;w dziedzinie nauk ßcis¬ych: prof. dr hab. Ludomir NEWELSKI z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wroc¬awskiego za prace w dziedzinie logiki matematycznej stanowiåce prze¬om w teorii modeli oraz w algebrze; w dziedzinie nauk
technicznych: prof. dr hab. Micha¬ KLEIBER z
Instytutu Podstawowych Problemøw Techniki
PAN za opracowanie nowych metod analizy i
optymalizacji w nieliniowej termomechanice
cia¬ odkszta¬calnych.
Wysokoßç tegorocznej nagrody wynosi 60
tys. z¬ (zwolnionych od podatku dochodowego).
Uroczyste wr´czenie nagrød odby¬a si´ 6
grudnia br. na Zamku Krølewskim w Warsza-
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wie.
Prof. dr hab. Stefan SWIE¸AWSKI (ur.1907 r.
w Ho¬ubiu) jest ßwiatowej s¬awy historykiem
filozofii ßredniowiecznej.
Studia odby¬ w latach 1925-32 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, u profesorøw
K. Twardowskiego, K. Ajdukiewicza i J. Ptaßnika.
TamΩe pracowa¬ jako asystent prof. Ajdukiewicza, doktoryzujåc si´ w 1932 r. Habilitacj´, rozpocz´tå podczas wojny w podziemnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, uko˜czy¬ w 1946 r. na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a nast´pnie objå¬ kierownictwo Katedry Historii Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pozostajåc na tym stanowisku do przejßcia na emerytur´ w 1976 r. By¬ wyk¬adowcå Uniwersytetu Jagiello˜skiego, Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie i wielu innych uczelni,
takΩe za granicå (College de France, Sorbona,
uniwersytety we W¬oszech). Wspø¬pracowa¬ m.
in. z Etienne Gilsonem. Jest wychowawcå i mistrzem ca¬ego pokolenia mediewistøw polskich.
G¬øwnym przedmiotem bada˜ prof. SwieΩawskiego by¬y dzieje filozofii ßredniowiecznej,
w szczegølnoßci filozofia bytu i antropologia filozoficzna w XV w. Badaniom XIII-wiecznej metafizyki i antropologii poßwi´cone zosta¬y dwie
monografie: Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej oraz Traktat o cz¬owieku. Ogø¬em og¬osi¬ ponad 250 prac, w tym ponad 40 ksiåΩek. Najwi´kszym wk¬adem w badania nad ßredniowieczem jest oßmiotomowe dzie¬o Dzieje filozofii
europejskiej XV wieku, najobszerniejsza i najbardziej wyczerpujåca monografia tego okresu
w literaturze ßwiatowej.
Prof. SwieΩawski jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiello˜skiego oraz cz¬onkiem honorowym i rzeczywistym kilku polskich
i zagranicznych towarzystw naukowych.
Ponadto prof. SwieΩawski bra¬ udzia¬, jako
ßwiecki audytor, w pracach Soboru Watyka˜skiego II.
Dzieje europejskie filozofii klasycznej, wydane w 2000 r., så wielkå syntezå tej filozofii obejmujåcå czasy greckie od ich poczåtkøw, okres
Ojcøw Koßcio¬a i ßredniowiecze do ko˜ca czternastego wieku, uwzgl´dniajåcå szerokie t¬o kulturowo-historyczne. KsiåΩka jest spisanå wersjå
wyk¬adøw prowadzonych w ciågu 30 lat przez
znakomitego filozofa na wielu uniwersytetach,
wyk¬adøw opartych, zw¬aszcza gdy chodzi o ßredniowiecze, na w¬asnych badaniach autora.
Jest pracå wyjåtkowå w polskiej humanistyce,
nie ust´pujåcå, jeΩeli chodzi o szczegø¬owoßç
zakresu i wnikliwoßç bada˜, klasycznym ßwiatowym opracowaniom Gilsona, de Wulfa lub
Greyera.
Nie jest to tylko dzie¬o historyczne - autor
wyra≈nie okreßla w niej bowiem za¬oΩenia me3

todologiczne przyjmowane w badaniach i tworzeniu ksiåΩki, nasyca jå teΩ refleksjå filozoficznå. KsiåΩka niesie ze sobå waΩne i bardzo aktualne przes¬anie: przypomina o istnieniu fundamentalnych pyta˜ o cz¬owieka i o tym, Ωe juΩ w
przesz¬oßci, zw¬aszcza w wiekach ßrednich, rozpatrywano je z najwi´kszå wnikliwoßciå.
Prof. dr hab. Zbigniew Maciej GLIWICZ (ur.
1939 r. w Warszawie) jest zwiåzany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie uko˜czy¬ studia, uzyska¬ stopie˜ doktora oraz - w 1988 r. - tytu¬ profesora.
Jest
kierownikiem
Zak¬adu
Hydrobiologii Instytutu Zoologii tej uczelni.
Jest cz¬onkiem zespo¬øw redakcyjnych
trzech mi´dzynarodowych czasopism ekologicznych, cz¬onkiem-korespondentem PAN i
PAU, cz¬onkiem honorowym Ecological Society
of America oraz cz¬onkiem innych towarzystw
naukowych.
W 1998 r. otrzyma¬ dwie prestiΩowe nagrody: mi´dzynarodowego Instytutu Ekologii w Oldenburgu, Niemcy ("Ecology Institute Prize in
Limnetic Ecology for 1997") oraz Medal Societas Internationalis Limnologiae im. Einara Naumanna & Augusta Thienemanna ("De limnologia optime merito").
Zajmuje si´ ekologiå planktonu i ryb oraz
ekologiå behawioralnå i ewolucyjnå, od lat badajåc zwierz´ta wød otwartych, zooplankton i
ryby.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyrøΩni¬a
go swojå nagrodå za wykazanie roli drapieΩnictwa w kszta¬towaniu historii Ωycia i zachowa˜
zwierzåt. W poßwi´conym tej problematyce cyklu publikacji Laureat ukaza¬, w jaki sposøb drapieΩnictwo i konkurencja o zasoby wspø¬decydujå o zachowaniach, liczebnoßci i gatunkowej
røΩnorodnoßci zwierzåt.
Specyfika obserwowanych przez prof. Gliwicza zwierzåt oraz prostota ich ßrodowiska pozbawionego trwa¬ej struktury przestrzennej pozwoli¬a udowodniç, Ωe pewne prawid¬owoßci
zachowa˜ zwierz´cych så wynikiem kompromisu mi´dzy koniecznoßciå zdobywania niezb´dnego dla wzrostu i rozrodu poΩywienia oraz
koniecznoßciå zapewnienia sobie przeΩycia aΩ
do chwili wydania na ßwiat potomstwa.
Obserwowane w terenie i analizowane u
zwierzåt eksperymentalnych prawid¬owoßci
pozwoli¬y na ustalenie nowego sposobu pojmowania roli drapieΩnictwa w wodach otwartych, jak røwnieΩ w innych ßrodowiskach.
Prof. dr hab. Ludomir Newelski (ur. w 1960
r.) uko˜czy¬ studia matematyczne na Uniwersytecie Wroc¬awskim, nast´pnie uzyska¬ stopie˜ doktora w Instytucie Matematycznym
PAN, gdzie pracowa¬ do 1994 r., i habilitowa¬ si´
w 1991 r. Od 1994 r. do chwili obecnej pracuje
na Uniwersytecie Wroc¬awskim, gdzie w 1998 r.

uzyska¬ tytu¬ profesora.
Jego zainteresowania badawcze to przede
wszystkim teoria modeli, a takΩe teoria mnogoßci, podstawy matematyki, algebra.
Nagrodzone przez Fundacj´ prace dotyczå
logicznych podstaw matematyki, a wiåΩå si´ z
klasyfikacjå modeli teorii pierwszego rz´du. Ich
g¬øwnym przedmiotem jest hipoteza Vaughta,
odnoszåca si´ do liczby modeli przeliczalnych
teorii matematycznej. Wspø¬czesna teoria modeli jest ßcißle zwiåzana z takimi klasycznymi
dzia¬ami matematyki, jak algebra i analiza. Decydujåcå rol´ w powstaniu tej teorii w latach
50. ubieg¬ego wieku odegra¬ jeden z najwybitniejszych logikøw na ßwiecie, Polak Alfred Tarski.
Wyniki prac prof. Newelskiego, jak røwnieΩ
rozwini´te przez niego w ich trakcie narz´dzia,
pozwalajå lepiej zrozumieç natur´ pewnych
podstawowych struktur wyst´pujåcych w matematyce, takich jak np. grupy, cia¬a i zwiåzane z
nimi geometrie. Stanowiå istotny post´p na drodze do dowodu hipotezy Vaughta.
Prof. dr hab. inΩ. Micha¬ KLEIBER (ur. 1946
r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej
(Wydzia¬ InΩynierii Lådowej) i Uniwersytetu
Warszawskiego (Wydzia¬ Matematyki, Informatyki i Mechaniki). W 1972 r. uzyska¬ doktorat na
Politechnice Warszawskiej, habilitowa¬ si´ w
Instytucie Podstawowych Problemøw Techniki
PAN w roku 1978. W 1984 r. zosta¬ profesorem
nadzwyczajnym, zaß w 1989 r.- profesorem zwy-

czajnym.
Jest cz¬onkiem-korespondentem PAN, od
1995 r. pe¬ni funkcj´ dyrektora Instytutu Podstawowych Problemøw Techniki PAN. Jest takΩe
sekretarzem generalnym Europejskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Naukach
Stosowanych oraz prezesem Írodkowoeuropejskiego Towarzystwa Metod Komputerowych
Mechaniki.
W nowym rzådzie objå¬ stanowisko ministra
nauki.
Zasiada w radach redakcyjnych kilkunastu
mi´dzynarodowych czasopism naukowych, jest
m.in. redaktorem naczelnym prestiΩowego czasopisma o zasi´gu mi´dzynarodowym - Archives of Computational Methods in Engineering .
Nagrod´ FNP otrzyma¬ za osiågni´cia w zakresie tworzenia modeli matematycznych zjawisk towarzyszåcych zachowaniu si´ materia¬øw i konstrukcji, poddanych oddzia¬ywaniom
mechanicznym i termicznym oraz ich wykorzystywania do precyzyjnej analizy i optymalizacji realnych problemøw inΩynierskich za pomocå nowoczesnych technik informatycznych.
Opracowane przez niego metody så szeroko
wykorzystywane przy rozwiåzywaniu z¬oΩonych zagadnie˜ zwiåzanych z projektowaniem
w obszarze budowy maszyn, inΩynierii lådowej
i chemicznej, przemys¬u samochodowego, lotniczego, okr´towego.
Przeglåd Techniczny nr 48-49/01 r.

POLSKA SZKOÒA LATANIA
Nagrod´ Prezesa Rady Ministrøw I stopnia za
wybitne osiågni´cie naukowo-techniczne zdoby¬ Zespø¬ z Politechniki Warszawskiej za opracowanie konstrukcji i wdroΩenie do produkcji
dwumiejscowego szybowca PW-6.
W uzasadnieniu podkreßlono innowacyjny
charakter programu budowy szybowca, prowadzony przez zespø¬ pod kierunkiem dr inΩ. Romana Íwitkiewicza. PW-6 jest pierwszym od ponad 20 lat nowo certyfikowanym na ßwiecie
dwumiejscowym szybowcem szkolno-treningowym.
- W ostatnich latach odkryto ponownie, Ωe
najta˜szå i najbardziej skutecznå metodå naturalnej selekcji pilotøw do lotnictwa zawodowego jest szkolenie i sport szybowcowy. Szybownictwo stanowi bowiem podstaw´ tzw. piramidy
lotniczej, zapewniajåc nie tylko rekreacj´, ale
takΩe przygotowanie pilotøw samolotøw komunikacyjnych i wojskowych, a nawet astronautøw do wykonywanego zawodu. Tak - astronautøw - gdyΩ na szczycie owej piramidy så szybowce: wahad¬owce kosmiczne, ktøre wracajå z
orbity na ziemi´ lotem ßlizgowym! - powiedzia¬

"Rz" inΩ. Przemys¬aw Pleci˜ski z nagrodzonego
zespo¬u. - Nie by¬oby dziß konstrukcji PW- 6,
gdyby przed 9 laty ten sam zespø¬ nie wygra¬
konkursu na szybowiec klasy ßwiatowej. Wtedy
powsta¬ s¬ynny PW-5 “Smyk”. Dziß obie konstrukcje tworzå wyjåtkowy w skali ßwiatowej,
atrakcyjny i tani zestaw do szkolenia pilotøw
szybowcowych - doda¬ inΩ. Pleci˜ski.
W 1989 roku Mi´dzynarodowa Federacja
Lotnicza FAI og¬osi¬a konkurs na szybowiec
“klasy ßwiatowej”. Tani, ¬atwy w pilotaΩu, lekki,
o doskona¬ych w¬aßciwoßciach aerodynamicznych. Zwyci´ska konstrukcja mia¬a byç skierowana do produkcji, a dokumentacja udost´pniona w ramach licencji za niewielkå op¬atå. Do
konkursu zg¬oszono 42 projekty z 22 krajøw
ßwiata. W finale, przeprowadzonym na jesieni
1992 roku w Niemczech, zwyci´Ωy¬ PW-5, wykonany ca¬kowicie z kompozytøw. Nowoczesny
profil skrzyd¬a zaprojektowa¬ nieΩyjåcy juΩ prof.
Jerzy Ostrowski. W skrzyd¬ach zastosowano
struktur´ przek¬adkowå i d≈wigar zbrojony; metalowe by¬y jedynie okucia. PW-5 o rozpi´toßci
skrzyde¬ 13,44 m i d¬ugoßci 6,22 m, powierzchni
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Styczeń 2002 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” - zbiórka
A. Trzcionka
ZHP „Zuchy” - zbiórka
K. Kijak
ZHP „Kwiaty Polskie” - harcerki, zbiórka
L. Gliwny
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.)
S. Kielar
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)
J. Semrau
Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

Telefon
799-8494
596-9753
739-7301
726-7342
721-0275
823-2346
733-5161
721-8238
567-1939
599-8072
523-5174
820-7582
829-8309
726-6723
728-1375
728-1375
828-0225
741-5465

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2002
Data

4.1.
6
8
11
13
14,16,17

17
20
24
29
2.2.
5
9
13
21
5.3.
21
5.5.
12

Impreza

Opłatek Polonii Ottawskiej
„Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko
„Dziennik Żołnierza – Pierwsza polska gazeta w
Wielkiej Brytanii w 1940 r.” Dr J. Łukasiewicz
Świąteczne spotkanie wolontariuszy
Kolędy przy świecach
Film „Quo Vadis”
Film:„Sprawa gen. Andersa - Proces w lutym 1960 r.”
Konkurs Talentów Polskich w Ottawie
Zebranie Sprawozdawcze – Okręg Stołeczny
Film polski: „Kochaj i rób co chcesz” – R. Gliński
„Śledzik Harcerski ZHP”
„Walki 1-szej Dywizji Pancernej gen. Maczka w
składzie 2-go Korpusu Kanadyjskiego”
Walentynkowa Gala

Środa Popielcowa
Film: „Ajnowie a sprawa polska – Bronisław Piłsudski”

”Aresztowanie w Krakowie i ciąg dalszy”
Film: „Modjeska Canyon”
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki

Kontakt

Telefon

KPK Okręg Ottawa
Ott. Klub Teatralny
Koło SPK Nr 8

Organizatorzy

M. Zielińska
M. Gawalewicz
J.A. Dobrowolski

237-4517
834-8428
733-5161

Parafia Św. Jacka
Chór Paderewskiego

Sekretariat
M. Jastrzębski
W. Żubr
J. Rudowicz
A. Gołębiowski
J. Zarzycki
J. Janeczek
B. Rudak
J.A. Dobrowolski

230-0804
799-8494
863-1072
728-1375
825-7774
592-2313
736-1620
248-8590
733-5161

M. Baraniak
Sekretariat
J. Rudowicz
J.A. Dobrowolski
J. Rudowicz
K. Wiśniewska
Sekretariat

789-5228
230-0804
728-1375
733-5161
728-1375
823-5998
230-0804

Katol. Studium Młodych

Ambasada RP, SPK
Fund. Dziedzictwa Pol.

Kongres Pol. Kan.
SIP
Kom. Rodzic. ZHP
Koło SPK Nr 8
Leut. Col. R. Williams
Nelson Travel
Parafia Św. Jacka
Ambasada RP, SPK
SPK: p. T. Duncan
Ambasada RP, SPK
Pol. Szkoła Licealna
Parafia Św. Jacka

„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.

Gospodarze: pp. K. i R. Kuźmin: tel. 738-0463.

W imieniu Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Stołecznego, oraz własnym,
składam Polonii Ottawskiej najserdeczniejsze życzenia Pogodnych i Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia oraz zdrowia, radości i pomyślności w Nowym Roku,
Jerzy M. Zarzycki, Prezes.

ZARZÅD KPK
OKR‰G OTTAWA
oraz

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

OPÒATEK
Data: 4 stycznia (piåtek) 2002 r.
Godz.: 18.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
W programie wspølne ßpiewanie kol´d oraz okolicznoßciowy pocz´stunek
skrzyde¬ -10,16 mkw., waΩy¬ zaledwie 185 kg, a
møg¬ unießç pilota o maksymalnej wadze 115
kg (wraz ze spadochronem). W roku 1994 otrzyma¬ wymagany certyfikat. W tym samym roku
FAI podpisa¬a z Politechnikå Warszawskå porozumienie gwarantujåce uΩytkowanie zwyci´skiej konstrukcji w zawodach ßwiatowych co najmniej do roku 2009. Szybowiec produkowany
by¬ przez zak¬ady PZL Íwidnik
W roku 2001 powsta¬a udoskonalona wersja
szybowca B1-PW-5 wykonano pod nadzorem
FAI. Produkowana jest przez PZL- Bielsko 1 z
miejscowoßci Gørki Wielkie, ko¬o Bielska-Bia¬ej.
Cena szybowca w roku 2001 wynosi - 66 tys. z¬.
Dzi´ki sukcesom PW-5, ktøry jest obecny na
wszystkich liczåcych si´ zawodach szybowcowych ßwiata, powsta¬ dwumiejscowy PW-6. Jego
konstrukcja jest pochodnå szybowca jednomiejscowego. Za¬oΩeniem by¬o zbudowanie takiej
maszyny do nauki latania, ktøra by¬aby maksymalnie zbliΩona do wyczynowej, tak aby ucze˜,
ktøry wyszkoli si´ na PW-6 møg¬ bez stresu przesiåßç si´ do PW-5.
PW-6 po raz pierwszy wzbi¬ si´ w powietrze
w roku 1998, a certyfikat otrzyma¬ w 2000 r. Jest
wi´kszy od jednomiejscowego: rozpi´toßç skrzyde¬ wynosi 16 metrøw, ich powierzchnia 15,3 m
kw., d¬ugoßç 7,85 m. Masa maszyny wynosi 350
kg, maksymalny ud≈wig 220 kg (dwøch pilotøw
ze spadochronami). Produkcj´ szybowcøw PW6 od roku prowadzå zak¬ady PZL Íwidnik. Cena
- ok. 80 tys. marek (ok. 160 tys. z¬).
Warto przypomnieç, Ωe szybowiec PW-6 jest
szøstå konstrukcjå, ktøra powsta¬a w ramach
edukacyjnego programu ULS (ultralekkie szybowce i motoszybowce), realizowanego od po-

SPK - KOÒO NR.8
oraz

PINK
zapraszajå na pogadank´

dra Juliusza Òukasiewicza
DZIENNIK ¸OÒNIERZA
Pierwsza polska gazeta w
Wielkiej Brytanii w 1940 r.
Data: 8 stycznia (wtorek) 2002 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po odczycie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza na
kaw´ i ciastka

AMBASADA RP
oraz

SPK - KOÒO NR.8
zapraszajå na pokaz filmu

SPRAWA ANDERSA
Jest to odtworzony przebieg, chwilami groteskowego procesu, jaki Gen. W. Anders
wytoczy¬ w 1960 r. przedstawicielom londy˜skiej emigracji polskiej o znies¬awienie.
Data: 17 stycznia (czwartek) 2002 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, SPK 379 Waverley St.
nad 20 lat na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W pracach badawczych oraz w
budowie prototypøw uczestniczå studenci. Dzi´ki temu majå oni moΩliwoßç zapoznania si´ z
procesem powstawania konstrukcji lotniczych
“od pomys¬u do przemys¬u”. Program ULS nawiåzuje do najlepszych tradycji z okresu mi´dzywojennego, gdyΩ konstruktorzy z Wytwørni
RWD swoje pierwsze samoloty budowali w¬aßnie na Politechnice Warszawskiej. W opracowaniu szybowca PW-6 i oprzyrzådowania do jego
produkcji oraz w budowie pierwszego prototypu wzi´¬o udzia¬ oko¬o 20 inΩynierøw i technikøw oraz kilkunastu studentøw Wydzia¬u MEiL,
z ktørych kilku pod kierunkiem dr Íwitkiewicza
wykona¬o w tym czasie prace dyplomowe.
Krzysztof R. Urba˜ski
Rzeczpospolita nr 281/2001 r.
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Z KART HISTORII
IN¸YNIER PANCER
W dorobku pisarskim Feliksa Kucharzewskiego,
pioniera historii techniki w naszym kraju, znajduje si´ m.in. rozprawa opublikowana w 1900 r.
na ¬amach Przeglådu Technicznego pt. "InΩynier polski Feliks Pancer i jego prace", poßwi´cona Ωyciu i osiågni´ciom tego wybitnego przedstawiciela ßwiata techniki, który naleΩa¬ do pierwszej generacji inΩynierskiej, pos¬ugujåcej si´
w dzia¬aniach nowymi zasadami, opartymi na
wiedzy teoretycznej, przede wszystkim z zakresu mechaniki i matematyki. Wybør bohatera rozprawy wynika¬ z jego Ωyciowych dokona˜, natomiast tytu¬ akcentujåcy polski rodowød Pancera, mia¬ niewåtpliwie na celu podkreßlenie, Ωe
w Polsce, mimo niesprzyjajåcych warunkøw,
zw¬aszcza politycznych, byli juΩ w pierwszej
po¬owie XIX w. znakomici inΩynierowie, pracujåcy nowoczesnymi metodami. Rzeczywißcie
Feliks Pancer jawi si´ jako postaç nieprzeci´tna.
Urodzony w 1798 r., a wi´c røwießnik Mickiewicza, by¬ w pewnym sensie romantykiem, o czym
ßwiadczå jego pe¬ne inΩynierskiej fantazji projekty, ale romantykiem trze≈wym, dzia¬ajåcym
pragmatycznie, o imponujåcym zakresie prac i
jeszcze szerszych zainteresowaniach. Projektowa¬ drogi i wodociågi, prowadzi¬ roboty inΩynierskie w Twierdzy Modlin, wyk¬ada¬ budownictwo lådowe i wodne w Szkole Aplikacyjnej Artylerii i InΩynierøw, kierowa¬ produkcjå broni w
czasie Powstania Listopadowego, zajmowa¬ si´
teoriå wiatrakøw, ale w historii techniki zapisa¬
si´ przede wszystkim jako projektant i budowniczy mostøw oraz innych konstrukcji inΩynierskich. Mosty przez Wis¬´ Wßrød prac F. Pancera z
dziedziny mostownictwa szczegølne miejsce
zajmujå jego projekty mostøw przez Wis¬´. Przygotowa¬ je wobec coraz bardziej odczuwalnej
potrzeby zapewnienia w Warszawie sta¬ej przeprawy, zw¬aszcza po 1820 r., co wiåza¬o si´ z intensywnym rozwojem miasta. Jeden z tych projektøw odznacza¬ si´ wyjåtkowym rozmachem
konstrukcyjnym. InΩ. Pancer zaprojektowa¬ mianowicie most w postaci jednego, Ωeliwnego ¬uku o rozpi´toßci 576 m i imponujåcej wysokoßci
130 m. ¬uk ten, oparty o przyczø¬ki - warszawski
i praski - mia¬ podtrzymywaç jezdni´ o szerokoßci 16 m, zawieszonå na stalowych pr´tach.
Projekt oceniono wspø¬czeßnie jako wyrøΩniajåce si´ dzie¬o inΩynierskie, ale røwnoczeßnie
trudne i kosztowne w realizacji. Autor musia¬
sobie zdawaç spraw´ z tych warunkøw, skoro
opracowa¬ røwnolegle inny projekt: mostu trøjprz´s¬owego z prz´s¬ami ¬ukowymi opartymi o
dwa filary, a pø≈niej projekt mostu pi´cioprz´7

s¬owego, przypominajåcego sylwetkå dzisiejszy
most Poniatowskiego. Niestety, Ωaden z tych
projektøw nie zosta¬ zrealizowany, oczywißcie
nie z powodu ich niedoskona¬oßci. Natomiast
pod kierunkiem Pancera powsta¬ most przez
niego zaprojektowany przez Wieprz pod Koßminem. By¬a to drewniana konstrukcja o rozpi´toßci 76,8 m, z¬oΩona z 3 ¬ukøw, z jezdniå o szerokoßci 12,6 m. Most ten oceniono jako bardzo
udany, poza konstrukcjå chwalono jego efektowny wyglåd. O szczegølnym zainteresowaniu
Pancera budownictwem mostowym ßwiadczy
teΩ jego udzia¬ w konkursie na projekt mostu
przez Ren w Kolonii.
Stosunkowo nied¬ugie Ωycie Feliksa Pancera
(zmar¬ w 1851 r.), ale zawodowo bardzo czynne,
zosta¬o niejako uwie˜czone w sposøb, ktørego
dost´pujå tylko bardzo nieliczni inΩynierowie:
otøΩ jedna z najwi´kszych budowli w Warszawie, ktørå zaprojektowa¬, i ktørej wykonaniem
kierowa¬, wiadukt prowadzåcy z placu Zamkowego ku Wißle zyska¬ nazw´ wiaduktu Pancera.
Ta monumentalna budowla o ¬åcznej d¬ugoßci
675 m, rozplanowana na ¬uku, s¬uΩy¬a miastu aΩ
do 1944 r. zapewniajåc dogodny dojazd zrazu
do mostu ¬yΩwowego na linii ul. Bednarskiej, a
nast´pnie, od 1864 r. do mostu Kierbedzia. Wiadukt, ktøry wspomniany juΩ Feliks Kucharzewski okreßla¬ jako budowl´ pi´knå przy swej powadze i prostocie, sta¬ si´ trwa¬ym elementem
krajobrazu Warszawy i zosta¬ rozebrany dopiero
po II wojnie ßwiatowej, ust´pujåc miejsca Trasie
W-Z. Feliks Pancer by¬ røwnieΩ autorem licznych artyku¬øw publikowanych we wspø¬czesnych mu czasopismach. Niektøre z tych artyku¬øw zawiera¬y myßli nowatorskie, jak np. rozprawa pt. "Wiadomoßç o robieniu i uΩyciu sztucznego wapna wodotrwa¬ego przy Kanale Augustowskim", czy doniesienie pt. "Nowy sposøb
uΩycia si¬y wiatru do machin". Pancer zajå¬ trwa¬e miejsce w historii techniki polskiej, gdyΩ
"wzniøs¬ si´ na wyΩyny niedost´pne wielu", jak
trafnie pisa¬, juΩ z perspektywy czasu, F. Kucharzewski.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 00/34-35

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI

OPTYMISTYCZNIE, CHOÇ BEZ ZÒUDZEÂ
Z prof. Micha¬em KLEIBEREM, ministrem nauki (w obecnym rzådzie), rozmawia Anna Leszkowska.
- Panie Ministrze, dotychczas by¬o tak, Ωe faworyzowanie nießmiertelnych "pionøw" nauki w
Polsce w pewnej mierze zaleΩa¬o od tego, skåd
wywodzi¬ si´ przewodniczåcy KBN, minister
nauki. Pan jest pierwszym ministrem nauki wywodzåcym si´ z placøwki zajmujåcej si´ naukami podstawowymi, ale w aspekcie ich stosowania. Jakie ßrodowiska naukowe powinny si´ cieszyç z takiego wyboru?
- Czuj´ si´ odpowiedzialny za losy bada˜ naukowych w ca¬ym kraju i wsz´dzie, gdzie si´ je uprawia. Fakt przynaleΩnoßci do jakiegokolwiek "pionu" nauki nie oznacza, Ωe b´d´ kogokolwiek faworyzowaç, czy odnosiç si´ z rezerwå, båd≈ niech´ciå. To jest po prostu wykluczone. Nawiasem møwiåc, gdyΩ naleΩ´ do ludzi, ktørzy reprezentujå wszystkie trzy piony nauki. Jestem bowiem nie tylko dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemøw Techniki PAN, ktøry ma prowadzi szerokå wspø¬prac´ z przemys¬em i jednostkami badawczo-rozwojowymi, ale røwnoczeßnie prowadz´ zaj´cia na Politechnice Warszawskiej. Sådz´, Ωe daje to dobre podstawy do
røwnowagi w dzia¬aniach na rzecz ca¬ej polskiej
nauki.
- Czy uwaΩa Pan, Ωe naleΩy godziç si´ na sta¬e
obniΩanie ßrodkøw na nauk´?
- Nauka polska jest niedofinansowana i to jest
fakt znany wszystkim, nie tylko naukowcom.
Nie jestem pewien, czy nie potrafi¬aby w rozsådny sposøb wykorzystaç wi´kszych ßrodkøw niΩ
obecnie, ale faktem jest, Ωe nie tylko finansowi
decydenci i stan budΩetu decydowa¬ o nak¬adach na nauk´. Niewåtpliwie jest tak, Ωe polska
nauka nie jest dostatecznie wyposaΩona w nowoczesne mechanizmy i struktury, ståd z jednej
strony trzeba staraç si´ o wi´ksze jej dofinansowanie, ale z drugiej - warto teΩ uderzyç si´ w
piersi i uznaç, Ωe jest wiele do zrobienia we
wszystkich pionach nauki. Wydaje mi si´, Ωe obie te sprawy så røwnowaΩne.
Jeßli chodzi o finansowanie, nie ukrywam,
Ωe z ch´ciå przywita¬bym znacznie wi´kszy odsetek PKB na nauk´ ze ßrodkøw budΩetowych
niΩ dotåd. W obecnej sytuacji budΩetowej jednak nawet 0,5% PKB jest raczej abstrakcjå. JuΩ

zresztå w propozycji poprzedniego rzådu by¬o
to znacznie mniej niΩ w tym roku - ok. 0,40%
PKB. A przecieΩ w 2000 r. ßrodki budΩetowe na
nauk´ wynios¬y 0,41% PKB, czyli by¬y dramatycznie niskie. Oczywißcie b´d´ stara¬ si´ o podwyΩszenie ßrodkøw na nauk´, nie tylko budΩeowych. Sytuacja gospodarcza nie jest taka, Ωeby
nie moΩna by¬o wprowadziç mechanizmøw
sprzyjajåcych poprawie innowacyjnoßci gospodarki.
- Ma Pan sprzymierze˜cøw w tej walce wßrød
ministrøw?
- To jest o tyle trudne pytanie, Ωe ministrowie w
obecnym rzådzie så bardzo lojalni w stosunku
do premiera i chcå w jak najkrøtszym czasie doprowadziç finanse publiczne do stanu røwnowagi. Trzeba zdawaç sobie spraw´ z tego, Ωe potrzeby s¬uΩby zdrowia czy wymiaru sprawiedliwoßci så kolosalne. TakΩe resortu obrony - wynikajåce z zobowiåza˜ wobec NATO. W tej sytuacji g¬os przedstawiciela nauki nie jest najdonoßniejszy. Sådz´ jednak, Ωe mam sprzymierze˜cøw w Radzie Ministrøw, zw¬aszcza Ωe KBN nie
konsumuje tych pieni´dzy na w¬asny uΩytek.
PrzecieΩ prowadzimy badania røwnieΩ dla ochrony zdrowia, resortu gospodarki, infrastruktury, rolnictwa.
Jednak niezaleΩnie od tego, Ωe 0,41% PKB na
nauk´ to za ma¬o jak na poziom wielu zespo¬øw
naukowych i ambicje ßrodowiska - w krajach o
zbliΩonym do nas dochodzie narodowym jest to
doßç typowy wska≈nik.
- Ale inne gospodarki så od nas bardziej innowacyjne. Natomiast w Polsce zawodzå nawet tak
korzystne rozwiåzania, jak realizacja projektøw
celowych. Brakuje i dobrych pomys¬øw naukowych, i ch´ci przedsi´biorstw do wdroΩenia
tych, ktøre så.
- System grantøw celowych - jedno z lepszych
rozwiåza˜ dotyczåcych powiåzania nauki z gospodarkå - niestety, nie dzia¬a tak, jak powinien.
I jeßli uczeni nie zdecydujå si´, aby robiç rzeczy
bardziej atrakcyjne dla gospodarki, a przedsi´biorstwa nie wykaΩå zainteresowania wdroΩeniami - to nic si´ nie da zrobiç. Tu musi byç zainteresowanie obu stron. Do rzådu naleΩy tylko
stworzenie mechanizmøw wspomagajåcych takie dzia¬ania.
Przeglåd Techniczny nr 48-49/01

KOMPUTER BIOLOGICZNY
Naukowcy z izraelskiego Instytutu Weizmanna
opracowali pierwszy funkcjonujåcy komputer
skonstruowany z moleku¬ DNA. MoΩe on przechowywaç i przetwarzaç dane w podobny spo-

søb, w jaki odbywa si´ to w Ωywych organizmach. To kolejny krok w kierunku skonstruowania ca¬kowicie nowej generacji maszyn przetwarzajåcych dane nie opierajåcych si´ na krzemie,

8

lecz na DNA.
O powodzeniu prac zespo¬u prof. Ehuda
Shapiro z Instytutu Weizmanna informuje pismo “Nature”. Na razie, izraelska maszyna, wykorzystujåca czåsteczki DNA, jest bardzo prosta wykonuje tylko kilka nieskomplikowanych zada˜. Jest jednak pierwszå, ktøra w ca¬oßci opiera si´ na czåsteczkach DNA. Od “urzådze˜” wejßcia, czyli wprowadzania danych, przez ich przechowywanie i przetwarzanie, a sko˜czywszy na
przekazywaniu wynikøw dzia¬a˜. Sam “komputer” røwnieΩ nie przypomina wyglådem urzådze˜, ktørymi zwykle si´ pos¬ugujemy. P¬yn w
probøwce potrafi wykonywaç miliardy operacji
w ciågu sekundy. Dok¬adnoßç dzia¬a˜ i pewnoßç
wynikøw, w odrøΩnieniu od wynikøw zwyk¬ych
komputerøw, nie jest stuprocentowa - wynosi
jak oceniajå izraelscy naukowcy 99,8 proc.
Informacje przechowywane så dzi´ki czterem zasadom kwasøw nukleinowych - oznaczanych A, T, C i G. “Komørki Ωywych organizmøw
zawierajå niesamowite molekularne maszyny,
ktøre mogå przetwarzaç dane zawarte W DNA i
RNA bardzo podobnie jak maszyny obliczeniowe. Ale poniewaΩ nie wiemy, w jaki sposøb budowaç takie maszyny, naszym celem jest odnalezienie istniejåcych juΩ, naturalnych “maszyn”,
ktøre mogå wykonaç zadane przez nas obliczenia” - t¬umaczy prof. Ehud Shapiro.
Naukowcy od lat starajå si´ znale≈ç alternatyw´ dla obecnie wykorzystywanych metod
przechowywania danych i manipulowania nimi. Wiadomo bowiem, Ωe za kilka - kilkanaßcie
lat technologia wykorzystujåca uk¬ady krzemowe przestanie byç wystarczajåca do konstruowania coraz szybszych i pojemniejszych systemøw. Barierå dalszej miniaturyzacji, a co za
tym idzie wzrostu wydajnoßci, pojemnoßci i oszcz´dnoßci, b´då rozmiary pojedynczych czåsteczek. Jednym z alternatywnych pomys¬øw
jest w¬aßnie komputer biologiczny, ktøry moΩe
wykonywaç miliardy zada˜ jednoczeßnie, niemal nie zuΩywajåc przy tym energii. Jak uwaΩajå naukowcy z Instytutu Weizmanna, jeden centymetr szeßcienny zawierajåcy spirale DNA moΩe przechowywaç wi´cej danych niΩ miliardy
p¬yt CD-ROM.
P.K.
Rzeczpospolita nr 275/01

WIEÍCI z KRAJU
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u Dwadzießcia lat pø≈niej. 13 grudnia ub. r. min´¬o
20 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
By¬a to okazja do spojrzenia wstecz. “Rzeczpospolita”
poprosi¬a PBS do zadania Polakom kilka pyta˜ na temat stanu wojennego.
Na pytanie czy decyzja o wprowadzeniu stanu
wojennego przynios¬a Polsce wi´cej dobrego niΩ

z¬ego 53% respondentøw pochwali¬o decyzj´, 33%
skrytykowa¬o jå, a 14% nie mia¬o opinii. Na pytanie
czy wtedy zosta¬o skrzywdzonych nies¬usznie wiele
osøb 73% odpowiedzia¬o pozytywnie, 18% negatywnie, a 8% nie mia¬o zdania. 46% badanych wyrazi¬o
przekonanie, Ωe w¬adza dåΩy¬a do likwidacji
niezaleΩnego zwiåzku zawodowego, w opinii 23%
respondentøw w¬adza mia¬a intencje przestrzegania
ustale˜, 31% nie mia¬o zdania.
SondaΩ CBOS, przeprowadzony w pierwszej dekadzie listopada ub. r, wykaza¬, Ωe 51% popiera decyzj´ wprowadzenia stany wojennego, a 25% pot´pia
jå.
49% Polakøw uwaΩa za s¬usznå decyzj´ sprzed
20 lat o wprowadzeniu stanu wojennego; za nieuzasadnionå uwaΩa jå 27% badanych - wynika z sondaΩu
OBOP. 61% badanych uwaΩa, Ωe stan wojenny
uchroni¬ Polsk´ przed zbrojnå interwencjå Zwiåzku
Radzieckiego, a 51% - Ωe przed wojnå domowå.
Jednoczeßnie 57% respondentøw OBOP uwaΩa, Ωe
stan wojenny pozwoli¬ osobom b´dåcym wøwczas na
wysokich stanowiskach utrzymaç w¬adz´.
Kapral zwyci´Ωa genera¬a. Na pytanie kto bardziej zas¬uΩy¬ si´ Polsce 39% respondentøw uwaΩa,
Ωe L. Wa¬´sa, a 27%, Ωe gen. W. Jaruzelski, wg 12%
zas¬ugi så røwne, w opinii 13% Ωaden z nich, a 9%
nie by¬o pewnymi.
u 54% Polakøw uwaΩa, Ωe partie tworzåce koalicj´
rzådowå røΩniå si´ w swoich poglådach na najwaΩniejsze sprawy kraju. Jednoczeßnie 43% badanych z
optymizmem patrzy na jej przysz¬e funkcjonowanie wynika z sondaΩu CBOS. Przeciwnego zdania jest
31% badanych, a 26% nie podejmuje si´ oceniaç, jak
b´dzie si´ uk¬ada¬o wspø¬dzia¬anie partii tworzåcych
nowå koalicj´ rzådowå. 8% badanych jest zdania, Ωe
SLD, UP i PSL zdecydowanie røΩniå si´ w poglådach
na najwaΩniejsze sprawy kraju. 46% uwaΩa - Ωe
raczej si´ røΩniå.
u Z sondaΩu przeprowadzonego przez PBS na zlecenie "Rzeczpospolitej" w pierwszej po¬owie grudnia
br. wynika, Ωe na na koalicj´ SLD/UP chce g¬osowac
45% wyborcøw. To o 3% wi´cej niΩ przed miesiåcem, kiedy koalicja zanotowa¬a najgorszy wynik w
swojej historii. Na drugim miejscu jest
"Samoobrona" z 13% poparciem. Wynik ten
“Samoobrona” uzyska¬a juΩ po odwo¬aniu jej przewodniczacego, A. Leppera, ze stanowiska wicemarsza¬ka sejmu. ZniΩk´ notowa˜ - o 2% - zanotowa¬a natomiast PO. Obecnie chce na niå g¬osowaç
11% Polakøw. Minimalnie poprawi¬o notowania PSL
— 10%. Na niezmienionym poziomie utrzyma¬y si´
wyniki dwøch pozosta¬ych partii parlamentarnych:
PiS oraz LPR - uzyska¬y odpowiednio 8 i 7%. W dalszym ciågu s¬abo wypada opozycja pozaparlamentarna: RS AWS moΩe liczyç na 3%, UW na 2%. PPChD
i ZChN majå poparcie bliskie zeru. Inne partie mogå
liczyç na nie wi´cej niΩ 1% poparcia.
u Koniec euforii? Grudzie˜ przyniøs¬ gwa¬towne
za¬amanie si´ nastrojøw spo¬ecznych. Po lekkiej po-
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prawie po wyborach parlamentarnych (co ujawni¬o
si´ w badaniach w pa≈dzierniku i listopadzie) obecnie aΩ dwie trzecie badanych (64%) uwaΩa, Ωe sytuacja w kraju idzie w z¬ym kierunku, a tylko jedna piåta
(19%), Ωe w dobrym. W ciågu ledwie miesiåca przyby¬o 14% pesymistøw, a liczba optymistøw zmala¬a
o 11%.
Pogorszy¬a si´ teΩ, choç w mniejszej skali, ocena
sytuacji gospodarczej. Tylko 2% badanych jest zdania, Ωe sytuacja jest dobra. 39% ma krytycznå opini´ o
przysz¬oßci zak¬adu, w ktørym pracuje (wzrost aΩ o
7%). Towarzyszy temu z¬a ocena sytuacji na rynku
pracy (95%). Co ciekawe, utrzymuje si´ poczucie zagroΩenia utratå pracy, ale odrobin´ mniejsze niΩ miesiåc wczeßniej (52% w grudniu, 56% w listopadzie).
Pesymistyczne nastroje spo¬ecze˜stwa potwierdzi¬ sondaΩ Demoskopu. "˛le" dzia¬alnoßç rzådu oceni¬o 44% badanych (w porøwnaniu z listopadem wzrost o 14%), "dobrze" - 32% (w listopadzie 33%).
Dzia¬alnoßç premiera "≈le" ocenia 29% badanych
(w listopadzie - 25%). "Dobrze" prac´ szefa rzådu
oceni¬o 45% ankietowanych (w listopadzie - 47%).
Pogorszy¬y si´ notowania prezydenta: "≈le" jego
dzia¬alnoßç oceni¬o 18% ankietowanych (w listopadzie - 15%). O 8% spad¬ poziom ocen "dobrych" pracy prezydenta - w grudniu "dobrze" prac´ g¬owy pa˜stwa oceni¬o 67% uczestnikøw sondaΩu (w listopadzie 75%).
Poparcie dla SLD i UP spad¬o w stosunku do listopada ub. r. Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´
w grudniu, na SLD g¬osowa¬oby 36% badanych
przez CBOS Polaków, a na Uni´ Pracy - 3%. W
listopadzie - gdy CBOS analizowa¬ ¬åczne poparcie
dla koalicji SLD-UP - ch´ç g¬osowania na te
ugrupowania deklarowa¬o 45% badanych.
u Dlaczego jest ≈le? Wg sondaΩu przeprowadzonego na poczåtku grudnia br. przez PBS dla “Rzeczpospolitej” dla ponad 68% badanych najistotniejszå
przyczynå z¬ej sytuacji budΩetu jest nieudolnoßç i
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b¬´dy rzådzåcych: na oszustwa i korupcj´ wskazuje
niewiele mniej, bo 66%. TakΩe sondaΩ przeprowadzony 3 miesiåce wczeßniej wykaza¬ podobne wyniki.
Dla 24% uczestnikøw sondaΩu (to nieco wi´cej niΩ w
sierpniu) przyczynå k¬opotøw budΩetu jest z¬a sytuacja gospodarcza, przy czym wskazuje na to prawie
38% z wyΩszym wykszta¬ceniem i tylko 17% z
podstawowym.
u Kto chce do Unii Europejskiej? Tylko 54% Polakøw jak wykaza¬ sondaΩ “Eurobarometru” przeprowadzony na zlecenie Komisji Europejskiej. Najwi´kszym poparciem akces do UE cieszy si´ w Rumunii
(85%), a najmniejszym w Estonii (38%).
Natomiast sondaΩ PBS przeprowadzony na poczåtku grudnia ub. r., na zlecenie “Rzeczpospolitej”, wykaza¬, Ωe za wståpieniem do UE g¬osowa¬oby 75%,
20% przeciw, a 6% nie by¬o pewnymi. Wzi´cie
udzia¬u w referendum zg¬osi¬o 66%, zaß 19% nie
wzi´¬oby udzia¬u, a 15% waha¬o si´.
u Cena 1 metra kwadratowego powierzchni uΩytkowej budynku mieszkalnego w III kwartale 2001 roku
zosta¬a ustalona na 2.700 z¬ - poinformowa¬ Urzåd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
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