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SPK zwrøci¬o si´ z proßbå do organizacji polonijnych o pomoc finansowa w zakupie nowego pianina do Domu Polskiego SPK. W opinii zarzådu SPK pianino s¬uΩyç b´dzie w wi´kszoßci organizacjom polonijnym, ktøre wynajmujå Dom Polski na organizowane przez siebie imprezy. Koszt zakupu instrumentu szacuje si´ na 3,500 dolarøw.
Stan finansowy wielu organizacji, do ktørych zwrøci¬ si´ zarzad SPK, w tym røwnieΩ SIP’u nie
pozwala na do¬åczenie si´ do projektu w sposøb znaczåcy. W tej sytuacji Zarzåd SIP proponuje
nast´pujåce rozwiåzanie:
-kaΩdy cz¬onek SIP z¬oΩy dotacj´ w wysokoßci nie niΩszej niΩ 10 dolarøw z adnotacjå, Ωe kwota
ta jest przeznaczona na zakup pianina,
-dotacje te zostanå przekazane do Fundacji Dziedzictwa Polskiego, co pozwoli na wystawienie
zaßwiadcze˜ podatkowych dla ofiarodawcøw,
-zebrane z tego tytu¬u fundusze zostanå przekazane w ca¬oßci do SPK z adnotacjå, Ωe jest to po¬åczony wk¬ad SIP’u i Fundacji na zakup pianina.
Bioråc pod uwag´ stan osobowy obu organizacji moΩemy zebraç sum´ oko¬o $800.00 co napewno stanowiç b´dzie liczåcy si´ wk¬ad do funduszu na zakup instrumentu.
Datki naleΩy wysy¬aç na adres SIP’u w terminie do 20 grudnia lub przekazaç skarbnikowi w
czasie najbliΩszego zebrania Zarzådu SIP.
Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa

Drogie KoleΩanki, Drodzy Koledzy
Rok 2002 rozpoczå¬ si´ na dobre. Mamy za sobå
niezwykle trudny rok 2001,ktørego tragiczne wydarzenia i ogølna koniunktura gospodarcza z
pewnoßciå b´då tematami analiz przez kolejne
lata. W takiej perspektywie wiele organizacji, w
tym i nasza, spoglådajå w przysz¬oßç analizujåc
to co zasz¬o i dostosowujåc formu¬´ dzia¬a˜ do
zmieniajåcych si´ okolicznoßci.
Ostatnie zebranie Zarzådu SIP w Ottawie
mia¬o charakter szczegølny. Postawilißmy sobie
za cel wypracowanie nowej strategii dzia¬ania
SIP; strategii zbudowanej przede wszystkim na
zrozumieniu potrzeb obecnych i przysz¬ych inΩynierøw polskiego pochodzenia z okolic Ottawy; strategii, u ktørej pod¬oΩa leΩy zrozumienie

skåd organizacja wywodzi swoje korzenie, ale
przede wszystkim zrozumienie potrzeb m¬odego pokolenia inΩynierøw pochodzenia polskiego, ktørych obecnoßç w organizacji jest kluczem
do przetrwania i utrzymania ciåg¬oßci tradycji.
Nadchodzåce miesiåce tego roku zaowocujå
szeregiem dzia¬a˜ i inicjatyw zmierzajåcych do
zmiany wizerunku oraz zwi´kszenia efektywnoßci i atrakcyjnoßci organizacji dla ßredniego i
m¬odego pokolenia inΩynierøw polskiego pochodzenia. Nie wszystkie inicjatywy så w pe¬ni
skrystalizowane i gotowe do wdroΩenia. Zarzåd
pracuje nad szczegø¬ami i b´dziemy o nich informowaç na bieΩåco.
Jednå z najwaΩniejszych inicjatyw zmierza-
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jåcych do zwi´kszenia zainteresowania organizacjå przez profesjonalistøw z røΩnych dziedzin
jest koncepcja utworzenia sekcji profesjonalnych. Mandat lidera sekcji przydzielony b´dzie
aktywnym cz¬onkom organizacji. Szeroko poj´ta rola lidera sekcji ma na celu utrzymanie aktywnych wi´zøw z pracujåcymi lub studiujåcymi
reprezentantami danej profesji. W ten sposøb
SIP zbuduje platform´ do profesjonalnej wymiany doßwiadcze˜, zwi´kszy moΩliwoßci dost´pu
do rynkøw pracy dla cz¬onkøw SIP a to zaowocuje zwi´kszeniem popularnoßci organizacji w
perspektywie d¬ugofalowej.
Pierwszå sekcjå tematycznå b´dzie sekcja
informatyki i telekomunikacji. Szczegø¬y dotyczåce tej i kolejnych zostanå opublikowane na
stronie internetowej SIP, w biuletynie lokalnym
i g¬øwnym SIP oraz w Komunikatach Ottawskich kol.Piasty. Propozycje zagadnie˜ czy technologii, ktøre wg Was sekcja powinna poruszaç
oraz generalnie wszelkie pytania na temat sekcji prosimy przesy¬ac do kol.Micha¬a Paducha
pod adresem e-mail:
Michael.Paduch@videotron.ca lub telefonicznie (819)595-9570.
Drugå istotnå inicjatywå jest zmiana wizerunku organizacji poprzez zmian´ naszej strony internetowej, by sta¬a si´ bardziej atrakcyjna
dla ßredniego i m¬odego pokolenie inΩynierøw.
Nowa strona b´dzie bardziej uΩyteczna, profe-

sjonalna i mamy ambicj´ by sta¬a si´ najlepszå
stronå spoßrød wszystkich stron jakie polonijne
organizacje z Ottawy publikujå w Internecie.
Mamy nadziej´, Ωe spodoba si´ Wam!
Trzeciå inicjatywå jest kontynuacja poprzednich dwøch. Realia ottawskiego rynku pracy
dla inΩynierøw, umiej´tnoßç znalezienia pracy
w zmieniajåcych si´ warunkach ekonomicznych, trendy i rozwøj kariery — to wszystko interesuje kaΩdego z nas, bo ma wp¬yw na nasze
indywidualne byç czy nie byç. Organizacja profesjonalna musi byç zainteresowania problemami rozwoju kariery (informacja o kursach
zawodowych, pomoc w ich organizowaniu, pomoc w znajdowaniu pracy przez cz¬onkøw SIP
poprzez informowanie o zwalniajåcych si´ miejscach pracy czy oferowanie referencji).
Sukces organizacji takiej jak nasza nie moΩe
byç pe¬ny bez dwustronnego dialogu Zarzådu z
cz¬onkami organizacji. Oczekujemy od Was odzewu. KaΩdy g¬os, temat, problem, wåtpliwoßç
dotyczåce tego co robimy, czego nie robimy a
co wg Was powinnißmy zrobiç, by lepiej sprostaç Waszym potrzebom jest dla nas ogromnie
waΩny. Prosimy o kontakt, czy to bedzie e-mail,
telefon czy zwyk¬y list do ktøregokolwiek z
cz¬onkøw Zarzådu.
Z koleΩe˜skim pozdrowieniem,
Zarzåd SIP, Ottawa

SPRAWOZDANIE z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP
w dniu 16 stycznia 2002 r.
Obecni: Jan Janeczek, Bogdan Kubicki
Stanis¬aw Ozorowski, Micha¬ Paduch,
Mieczys¬aw Piraszewski, Andrzej Go¬´biowski,
Czes¬aw Piasta, Darek Baingo goßç, kandydat
na cz¬onka SIP.
Przewodniczåcy, J. Janeczek, otworzy¬
zebranie, powita¬ zebranych i zaproponowa¬
porzådek zebrania.
Porzådek zosta¬ zatwierdzony bez zmian.
Sprawozdanie z zebrania z 4 grudnia 2001
zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
Poczta, komunikaty, sekretariat:
Komisja Charytatywna KPK
National Library - proßba, Ωeby im wyjaßniç,
dlaczego nie otrzymali Biuletynøw w lipcu i
sierpniu 2001 r. (sekretarz wyßle list).
Szeßciu cz¬onkøw SIP wp¬aci¬o datki na
pianino do Domu Polskiego SPK.
Film “Kochaj i røb, co chesz” b´dzie
wyßwietlony w dniu 29 stycznia b.r. w
Domu Polskim.
Potwierdzony
zosta¬
odczyt
kol.

Gajewskiego “Helikoptery na codzie˜ “ na
19 lutego 2002 r.
Op¬atek zosta¬ uznany za bardzo udanå
imprez´. Jakkolwiek zauwaΩono, Ωe by¬o
niewielu cz¬onkøw naszego Oddzia¬u.
Kontynuowano burzliwå dyskusj´ na
temat przysz¬oßci oraz planøw dzia¬ania dla
SIP Ottawa. Kol. Micha¬ Paduch przedstawi¬
pod dyskusj´ kilka swoich przemyßle˜.
Uzgodniono, Ωe zostanå przygotowane do
dyskusji na nast´pnym zebraniu nast´pujåce
tematy:
Utworzenie sekcji tematycznych - kol. M.
Paduch
Szkolenia, kursy - kol. A. Go¬´biowski
Networking, szukanie pracy - kol. C. Piasta
Nieformalne spotkania - kol. B. Kubicki
Koledzy przygotujå powyΩsze opracowana
i przeßlå cz¬onkom Zarzådu w celu dyskutowania tematøw na bieΩåco. Zako˜czenie
dyskusji oraz wnioski spodziewane så po
nast´pnym zebraniu Zarzådu.
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NOWA INICJATYWA
POLONIJNY OPÒATEK
Na listopadowym zebraniu Okr´g Sto¬eczny
KPK zadecydowa¬ zrealizowaç otrzymana w
ubieg¬ym roku sugesti´ wspølnego “Op¬atka”
dla wszystkich organizacji polonijnych naleΩåcych do Kongresu i powierzy¬ paniom Barbarze Brzezi˜skiej oraz Marii Zieli˜skiej zaj´cie si´ organizacjå tej
imprezy. Udzia¬
zg¬osi¬ SIP i SPK wraz z Ko¬ami Pa˜ , PINK,
Federacja Kobiet Polskich, Klub Seniorøw
“Ognisko”, Klub Sportowy “Bia¬e Or¬y” oraz
Klub Polsko-Kanadyjski. KaΩde Stowarzyszenie wydelegowa¬o jednego cz¬onka do Komitetu Organizacyjnego a dat´ spotkania ustalono na piatek, 4 stycznia, o godz. 18.30 w
Domu Polskim. Inicjatywa zosta¬a uwie˜czona pe¬nym sukcesem, gromadzåc blisko 150
osøb.
“Op¬atek” zaszczyci¬ røwnieΩ swå obecnoßciå Konsul Janusz Wach oraz Attaché
Wojskowy Ambasady RP gen. W. Saczonek z
ma¬Ωonkå.
Przemi¬å niespodziankå by¬ wyst´p zespo¬u p. Marii Knapik-Sztramko, za ktøry naleΩå si´ p. Marii specjalne s¬owa uznania. Doskona¬y, obficie zaopatrzony bufet, pi´kne
dekoracje przygotowane przez niezastapionå
GraΩynk´ Piasta i pe¬na humoru konferansjerka kol. Stasia Kielara przyczyni¬y si´ w
duΩej mierze do sukcesu wieczoru.
Cz¬onkowie SIP'u w¬åczyli si´ ca¬ym sercem w organizacj´ imprezy. Szczegølne podzi´kowania naleΩå si´ kol. Czesiowi Piasta i
jego niestrudzonej ma¬Ωonce GraΩynie za zorganizowanie bufetu, kol. Eli Kielar za t¬o muzyczne, kol. Micha¬owi Paduchowi za akompaniament przy ßpiewaniu kol´d i kol. J.B.
Kubickiemu za reprodukcje ßpiewnikøw. Oczywißcie nie moΩna pominåç wk¬adu pracy p.
Basi Brzezi˜skiej, ktøra, wraz ze swojå koleΩankå, pracowa¬a niezmordowanie od wczesngo popo¬udnia przy przygotowaniu a potem przy obs¬udze bufetu.
W sumie ten wspølny "Op¬atek" okaza¬
si´ doskona¬å inicjatywå i moΩna tylko wyraziç nadziej´, Ωe b´dzie ona kontynuowana
w nast´pnych latach dajåc cz¬onkom røΩnych organizacji polonijnych okazj´ do z¬oΩenia wzajemnych Ωycze˜ i sp´dzenia kilku
godzin w mi¬ej i serdecznej atmosferze.
Maria F. Zieli˜ska
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SIP - ODDZIAÒ OTTAWA
zaprasza na odczyt

HELIKOPTERY na
CODZIEÂ
Prelegent: dr

Bogdan Gajewski
Data: 19 lutego 2002 (wtorek)
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Odczyt b´dzie ilustrowany przezroczami
Tematem odczytu b´dzie rola
helikopterów w naszym codziennym Ωyciu:
bezpiecze˜stwo lotøw,
zastosowanie helikopterów w codzien
nym Ωyciu,
ciekawostki konstrukcyjne,
plotki helikopterowe,
przysz¬oßç helikopterøw.
odpowiedzi na pytania.

BOGDAN GAJEWSKI

Dyplom magistra inΩyniera mechanika uzyska¬
w 1974 roku, ko˜czåc Wydzia¬ Budowy Maszyn i
Okr´tøw Politechniki Szczeci˜skiej. Pierwsza
praca po studiach mia¬a miejsce w browarze
szczeci˜skim, ståd znajomoßç procesu warzenia piwa. Potem praca w Wytwørni Sprz´tu
Transportowego i posada asystenta na Wydziale
Mechanizacji Rolnictwa. Tam zajmuje si´ zastosowaniem sprz´tu lotniczego w rolnictwie.
W 1979 roku uzyskuje tytu¬ doktora nauk rolniczych z zastosowania samolotøw i helikopterøw w rolnictwie. Jest rzeczoznawcå do spraw
agrolotnictwa. Pod koniec 1979 wyjeΩdΩa do
Holandii do oßrodka badawczego w celu przygotowania pracy habilitacyjnej.
Wydarzenia roku 1980 i stan wojenny wprowadzony w 1981 roku, nie pozwoli¬ na aktywnå
kontynuacj´ pracy habilitacyjnej. Wielu wspø¬pracownikøw znalaz¬o si´ na Zachodzie. W
1984 roku wyjeΩdΩa z Polski by poprzez Grecj´
przyjechaç do Kanady w 1985 roku. Pracuje ponad trzy lata w firmie Filtran Microcircuits Ltd,
by w 1989 roku przejßç do pracy w Transport
Canada. Jego obecna funkcja brzmi: Senior
Corrective Action Engineer, Rotorcraft, a to oznacza, Ωe jest odpowiedzialny za bezpiecze˜stwo helikopterøw. Analizuje wypadki lotnicze
i na tej podstawie ustanawia zalecenia poprawy
bezpiecze˜stwa lotøw.
¸onaty, jeden syn.

IN MEMORIAM
Jerzy Andrzej Dobrodzicki
Zarzåd SIP ze smutkiem donosi, Ωe w dniu
26 grudnia 2001 r. zmar¬ w szpitalu nasz
Kolega, wieloletni cz¬onek SIP.
W czasie II WÍ zmar¬y s¬uΩy¬ Polskich
Si¬ach Zbrojnych w Polskiej i Brytyjskiej
Marynarce Wojennej. Bra¬ udzia¬ w konwojach atlantyckich na HMS Hartland,
oraz akcjach Polskiej Marynarki Wojennej
na ORP Krakowiak i ORP Burza. Od pa≈dziernika 1942 r. do ko˜ca wojny
dowodzi¬ ßcigaczyami S1 i S6.
Za czyny bojowe odznaczony KrzyΩem
Walecznym, Medalem Morskim z trzema
okuciami oraz odznaczeniami angielskimi
i francuskimi, norweskimi i holenderskimi.
Po zako˜czeniu wojny emigruje do Kanady, gdzie, ponad 30 lat, pracowa¬ w National Research Council.
Zarzåd SIP wyraΩa rodzinie Zmar¬ego
wyrazy serdecznego wspø¬czucia.
Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa

WSPOMNIENIA
o
JERZYM ANDRZEJU
DOBRODZICKIM
26 grudnia 2001 r. odszed¬ od nas Jerzy Andrzej
Dobrodzicki — oficer Polskiej Marynarki Wojennej, pracownik National Research Council of
Canada, wieloletni cz¬onek Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich w Kanadzie, Oddzia¬ Ottawa,
sportowiec, gaw´dziarz, przyjaciel.
J.A. Dobrodzicki urodzi¬ si´ 1 stycznia 1920
r. w Bochni. Gimnazjum im. Stefana Batorego w
Warszawie uko˜czy¬ w roku 1938. W czerwcu
tegoΩ roku zda¬ egzamin do podchoråΩøwki
Marynarki Wojennej. Wybuch wojny zasta¬ go
na okr´cie szkoleniowym O.R.P. “Iskra” w Casablance. Wraz z ca¬ym rocznikiem podchoråΩøwki, poprzez Francje, zosta¬ przetransportowany do Anglii. W listopadzie 1939 r. zosta¬
przydzielony na kontrtorpedowiec O.R.P. “B¬yskawica”, ktøry patrolowa¬ Morze Pø¬nocne.
Wiosnå 1940 r. O.R.P. “B¬yskawica” bra¬ udzia¬ w kampanii norweskiej - operacje w fiordach, bitwa o Narvik, wypady do Bergen, Trondheim.
Po zako˜czeniu norweskiej kampani udzia¬

w ewakuacji wojsk angielskich i polskich z Francji do Anglii z okolic Bordeaux i Dunkierki. Nast´pnie przydzia¬ na O.R.P. “Gdynia”, ktøry takΩe bierze udzia¬ w ewakuacji.
Po zako˜czeniu ewakuacji przydzia¬ na
H.M.S. Queen Elisabeth i udzia¬ w pogoni za
niemieckimi pancernikami Sharnhorst i Gneisenau, konwojami na Morze Írødziemne i przydzia¬ do Floty Írødziemnomorskiej, ktøra bierze udzia¬ w os¬onie Krety przed niemieckim
desantem
Po zako˜czeniu tego staΩu wrøci¬ do Anglii
z przydzia¬em na lotniskowiec HMS “Formidable”, ktøry bra¬ udzia¬ w operacjach na Morzu
Írødziemnym, op¬ynå¬ Afryk´ i zako˜czy¬ rejs w
Stanach Zjednoczonych, skåd wrøci¬ do Anglii.
Tu otrzyma¬ promocj´ na podporucznika z
przydzia¬em na kontrtorpedowiec O.R.P. “Krakowiak”, ktory patrolowa¬ Kana¬ Angielski oraz
os¬ania¬ konwoje na Antlantyku.
Nast´pny etap to przydzia¬ na angielskå frygat´ HMS Hartland, ktøry mia¬ zadanie os¬ony
konwojøw u vybrzeΩy Po¬udniowej Afryce i na
Oceanie Indyjskim.
Po zako˜czniu staΩu na HMS Hartland zg¬osi¬ si´ na ochotnika na polskie ßcigacze i otrzyma¬ przydzia¬ na ßcigacz artyleryjski “S1” i po
przeszkoleniu objå¬ na nim dowødztwo.
W pa≈dzierniku 1943 r. pp. Dobrodzicki otrzyma¬ przydzia¬ na O.R.P. “Burza” na stanowisko oficera artylerii. Zadaniem “Burzy” by¬a os¬ona konwojøw na Atlantyku, u brzegøw Zachodniej Afryki oraz Gibraltaru. Wiosnå 1944 r.
zosta¬ dowødcå nowoczesnego ßcigacza “S6”.
Nast´pnie udzia¬ w inwazji Normandii, os¬ona
alianckich okr´tøw i statkøw przed niemieckimi ßcigaczami.
W maju 1945 r. flota niemiecka poddaje si´
Aliantom. AbordaΩem pierwszej niemieckiej
¬odzi podwodnej dowodzi ppor. J.A. Dobrodzicki.
Ppor. Dobrodzicki na ßcigaczach z s¬uΩy¬ 2
lata, odby¬ 200 patroli i wypadøw. Wojn´ zako˜czy¬ w randze porucznika. W latach 90. zosta¬
mianowany kolejno na kapitana i komandora
ppor. w stanie spoczynku przez prezydenta RP.
Za udzia¬ w dzia¬aniach wojennych otrzyma¬ KrzyΩ Walecznych, Medal Morski z trzema
okuciami oraz angielskie, norweskie, francuskie
i holenderskie odznaczenia bojowe.
W grudniu 1944 r. poßlubia Hann´ Krzyskå,
a w rok pø≈niej rodzi si´ ich jedyny syn Andrzej.
W roku 1949 decydujå si´ na emigracj´ do
Kanady. Poczåtki emigracji nie så ¬atwe. Przez 3
lata gospodaruje na w¬asnej farmie w okolicach 4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Luty 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

Ważne: Podczas nieobecności H. Celińskiej i Z. Pierścianowskiego (8.2. – 12.3.2002) organizatorzy
proszeni są o zgłoszenie zmian i nowych imprez do Kalendarza
do J.A. Dobrowolskiego tel. 733-5161
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

29. 1.
2. 2.
5
9
13
17
19
21
28
2-8. 3.
5
14 ? 15

17
21
2. 4.
21
5. 5.
11
12
26

Impreza

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
Targi Książki
„Helikoptery na co dzień” – Dr Bogdan Gajewski
Film: „Ajnowie a sprawa polska – Bronisław Piłsudski”
Spotkanie z Balladą

Rekolekcje Wielkopostne - O. J. Niesłony, OMI
”Aresztowanie w Krakowie i ciąg dalszy”
Bierzmowanie – Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz
Zebranie Sprawozdawcze SPK
Film: „Modjeska Canyon”
„Samodzielna Brygada Spadochronowa w
operacji Market Garden” - Władysław Tabaka
XX Konkurs Recytatorski
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
Koncert Jazz-owy
Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki
Targi Książki

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

SIP
Kom. Rodzic. ZHP
Koło SPK Nr 8
Leut. Col. R. Williams
Nelson Travel
Parafia Św. Jacka
MAK Entertainment
SIP
Ambasada RP, SPK
MAK Entertainment
Parafia Św. Jacka
SPK: p. T. Duncan
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
Ambasada RP, SPK
Koło SPK Nr 8

J. Janeczek
B. Rudak
J.A. Dobrowolski

736-1620
248-8590
733-5161

M. Baraniak
Sekretariat
W. Żubr
J. Janeczek
J. Rudowicz
W. Żubr
Sekretariat
J.A. Dobrowolski
Sekretariat
P. Nawrot
J. Rudowicz
J.A. Dobrowolski

789-5228
230-0804
241-1072
736-1620
728-1375
241-1072
230-0804
733-5161
230-0804
820-7582
728-1375
733-5161

Federacja Polek
Pol. Szkoła Licealna
Federacja Polek
Parafia Św. Jacka
MAK Entertainment

E. Zadarnowska
K. Wiśniewska
E. Zadarnowska
Sekretariat
W. Żubr

739-8663
823-5998
739-8663
230-0804
241-1072

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

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

Brantford, nast´pnie przez 2 lata pracuje w fabryce maszyn rolniczych oraz rok, jako kreßlarz,
w fabryce okien w Toronto. W roku 1956 otrzymuje prac´ w National Research Council of Canada w Laboratorium Aerodynamiki, gdzie specjalizuje si´ w prowadzeniu doßwiadzcze˜ w
tunelu hydrodynamicznym. Badania obejmujå
zarøwno samoloty jak i narciarzy zjazdowych
celem znalezienia strojøw z najmniejszym oporem. Rezultatem tych doßwoadcze˜ jest raport
“Flow Visualization in the National Aeronautical Establishment’s Water Tunel”. W roku 1984
przechodzi na emerytur´.
Po przyje≈dzie do Ottawy kol. Dobrodzicki
w¬åcza si´ aktywnie w Ωycie ottawskiej spo¬ecznoßci polonijnej. Zostaje cz¬onkiem ottawskiego klubu teatralnego (bierze udzia¬ w szeregu przedstawie˜), wst´puje do Stowarzyszenia Technikøw Polskich (obecnie Stowarzyszenie InΩynierøw Polskich), bra¬ czynny udzia¬ w
organizacji “Sympozjum 50” , konferencji polskich naukowcøw, ktøra mia¬a miejsce w Barrys
Bay On. w 1972 r.
NaleΩa¬ do Zwiåzku Marynarki Wojennej w
Londynie (W. B.) i pisywa¬ do “Sygna¬øw”, pisma Zwiåzku. Bra¬ Ωywy udzia¬ w wielu spotkaniach b. marynarzy na terenie Kanady, St. Zjednoczonych, Anglii oraz by¬ uczestnikiem Zjazdu
Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 1995 z okazji 75-lecia Polskiej Marynarki Wojennej.
Kocha¬ sport. Uprawia¬ z zami¬owaniem narciarstwo, Ωeglarstwo, gra¬ w tenisa i siatkøwk´.
By¬ wspania¬ym gaw´dziarzem. Cz´stym tematem gaw´d by¬y czasy wojny i s¬uΩby w marynarce wojennej.
26 grudnia ub. r. odszed¬ od nas towarzysz
m¬odocianych zabaw, kompan narciarski, dobry przyjaciel. Wszyscy, ktørzy znalißmy Jurka,
odczujemy duΩå luk´ w naszym Ωyciu spowodowanå Jego ßmierciå. Brak nam b´dzie Twego
towarzystwa i Twej przyja≈ni, Jurku. Wieczory w
Barrys Bay bez Twej gaw´dy nigdy juΩ nie b´då
takie same. JednakΩe pami´ç o Tobie i o Twych
opowießciach pozostanie z nami na zawsze.
Danuta Tabaka
Przy opracowywaniu historii wojennej
Zmar¬ego korzysta¬am z Jego wspomnie˜, ktøre
ukaza¬y si´ Kwartalniku SPK w Kanadzie,
kwiecie˜ 1988 r., oraz w Kurierze nr 16(742), 1531/08/1999.
Informacje dotyczåce pracy w NRC dostarczyli dr K. Orlik-Rückeman oraz dr J. Òukasiewicz.

¸YCZENIA
Zarzåd Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich w Ottawie sk¬ada najserdeczniejsze
Ωyczenia i gratulacje z okazji 50-tej rocznicy ßlubu dla Pa˜stwa

Iwony i Jana Gadomskich.
Celebracj´ tej wspania¬ej rocznicy rozpocz´¬a uroczysta Msza Íw. w intencji jubilatøw 26 grudnia 2001 roku w koßciele
ßw. Jacka w Ottawie, dok¬adnie w tym samym dniu kiedy to przed 50 laty pa˜stwo
Gadomscy zawierali zwiåzek ma¬Ωe˜ski w
Londynie w Anglii.
Jan Janeczek
Przewodniczåcy
SIP -0ddzia¬ Ottawa

Myßli i przeΩycia

Szpakowski, Bronis¬aw

Ottawa, 2001 r.
Z prawdziwå przyjemnoßciå odebra¬am, wraz z
Ωyczeniami noworocznymi, ßliczny prezent: broszurk´ wydanå przez naszego Koleg´, wielokrotnego prezesa i cz¬onka Zarzådu, o najd¬uΩszym
chyba staΩu w Zarzådzie, Bronis¬awa Szpakowskiego. Broszurka niewielka, bo liczy zaledwie
17 stron, i obejmuje wiersze o rozmaitej tematyce, satyry, aforyzmy i nawet jedno t¬umaczenie. Czyta si´ jå jednym tchem, Ωa¬ujåc, Ωe lektura ko˜czy si´ tak szybko. Kto pami´ta zagadki
matematyczne zamieszczane na poczåtku kaΩdego roku w naszym biuletynie z przyjemnoßciå odkrywa, Ωe kol. Bronek ma røwnieΩ wspania¬e wyczucie pi´kna i urokøw przyrody nie
møwiåc juΩ o g¬´bi uczuç religijnych.
Gratulujemy uroczej broszurki!
PoniewaΩ wyglada z tekstu ze zbiorek by¬
wydany nak¬adem autora, mam nadziej´, Ωe nie
przekrocz´ moich uprawnie˜ sugerujåc by zainteresowani zwrøcili si´ o egzemplarz bezpoßrednio do kol. Szpakowskiego.
Maria F. Zieli˜ska

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI 6

JUBILEUSZ MECHANIKØW
Zako˜czy¬y si´ obchody 75-lecia Stowarzyszenia InΩynierøw i Technikøw Mechanikøw Polskich. Na plenarnå sesj´ jubileuszowå w Warszawskim Domu Technika przybyli licznie cz¬onkowie i dzia¬acze stowarzyszenia, jego sympatycy oraz zaproszeni goßcie honorowi. Byli wßrød
nich przedstawiciele ministerstw i urz´døw
centralnych, placøwek naukowych, uczelni, instytucji oraz w¬adz FSNT NOT i stowarzysze˜
naukowo-technicznych. Goßçmi uroczystoßci
byli teΩ potomkowie prof. Henryka Mierzejewskiego, za¬oΩyciela SIMP oraz delegacja stowarzyszenia inΩynierøw w´gierskich z Debreczyna
Prezydenta RP, A. Kwaßniewskiego, ktøry
sprawowa¬ patronat honorowy nad obchodami
jubileuszu, reprezentowa¬a szefowa kancelarii
prezydenckiej, Jolanta Szymanek-Deresz, ktøra
odczyta¬a pos¬anie do uczestnikøw sesji. Zawiera¬o ono serdeczne gratulacje i Ωyczenia Prezydenta RP, wyrazy ho¬du pami´ci za¬oΩycieli
stowarzyszenia oraz podzi´kowania dla spo¬ecznoßci inΩynierskiej, w tym mechanikøw za wk¬ad
w rozwøj polskiego przemys¬u i techniki.
W imieniu Prezydenta RP, Jolanta SzymanekDeresz wr´czy¬a zas¬uΩonym cz¬onkom SIMP
odznaczenia pa˜stwowe. KrzyΩe Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Edmund
¸ent i Jerzy Rzetelski, a KrzyΩe Kawalerskie: Andrzej Ciszewski, Janusz Dobrza˜ski, Piotr Janicki, Tadeusz Nowak i Lubos¬aw Pruszkowski.
Szeßç osøb otrzyma¬o Z¬ote I Srebrne KrzyΩe
Zas¬ugi.
Histori´ i dorobek SIMP przypomnia¬ prezes Andrzej Ciszewski. Jej poczåtki si´gajå 1926
r. i wiåΩå si´ z osobå prof. Henryka Mierzejewskiego. 120 rocznica Jego urodzin przypad¬a
w¬aßnie w roku 75-lecia SIMP, co Stowarzyszenie uczci¬o wybiciem medalu okolicznoßciowego z podobiznå Profesora. Z okazji jubileuszu medale te otrzyma¬o kilkadziesiåt osøb, a
ich list´ otwiera Prezydent RP.
Pami´ci Henryka Mierzejewskiego, wybitnego inΩyniera - naukowca, poßwi´cono wiele
uwagi w programie obchodøw jubileuszu, przypominajåc Jego dorobek naukowy, zas¬ugi dla
rozwoju polskiej mechaniki oraz rol´ w zintegrowaniu ßrodowiska mechanikøw. Za¬oΩywszy
Stowarzyszenie InΩynierøw Mechanikøw Polskich, przez kilka poczåtkowych lat, aΩ do ßmierci w 1929 r., by¬ jego prezesem. Dzi´ki swemu
patriotyzmowi, postawie moralnej, aktywnoßci
zawodowej i spo¬ecznej cieszy¬ si´ niekwestio7

nowanym autorytetem. Idea¬y, jakie wyznawa¬
uczyni¬ dewizå Stowarzyszenia. “Wyt´Ωonå pracå na polu techniki i wytwørczoßci.. mia¬o ono
s¬uΩyç... zapewnieniu najwi´kszego rozwoju
gospodarczego i bezpiecze˜stwa Rzeczypospolitej”.
Temu ideowemu przes¬aniu swego protoplasty, SIMP pozostaje wierny do dzisiaj. Jego
imi´ nosi teΩ odznaka stowarzyszeniowa, b´dåca cenionym wyrøΩnieniem. Podczas sesji
otrzyma¬o jå 11 SIMP-owcøw z ca¬ego kraju. W
przeddzie˜ delegacja Zarzådu G¬øwnego SIMP
z¬oΩy¬a wieniec na grobie Profesora na warszawskich Powåzkach.
Prof. Mierzejewski ma røwnieΩ swøj rozdzia¬
w 135-letniej historii "Przeglådu Technicznego".
Przez kilka lat bowiem, poczynajåc od 1919 r.,
wspø¬redagowa¬ go i kszta¬towa¬ jego oblicze,
jako cz¬onek Komitetu Redakcyjnego, a takΩe
autor kilkudziesi´ciu fachowych referatøw z
dziedziny mechaniki.
Sesja jubileuszowa pos¬uΩy¬a røwnieΩ za okazj´ do wr´czenia zas¬uΩonym dzia¬aczom dyplomøw Cz¬onka Honorowego SIMP, ktørå to
godnoßç nadano 10 osobom.
InΩynierowie w´gierscy zabrali dla swojej
organizacji w Debreczynie Zbiorowå Odznak´
Honorowå SIMP.
Oficjalnå cz´ßç sesji zako˜czy¬y wyståpienia
goßci, ktøre rozpoczå¬ prof. Bogdan Ney, sk¬adajåc SIMP-owi w imieniu Akademii InΩynierskiej
gratulacje, wyrazy uznania i Ωyczenia dalszej
owocnej dzia¬alnoßci. Møwca skierowa¬ specjalne podzi´kowania do honorowego prezesa
SIMP, prof. Jana Kaczmarka za inspiracj´ powo¬ania do Ωycia przed 10 laty tej Akademii. W podobnym tonie utrzymane by¬y wyståpienia innych møwcøw, a przedstawiciel resortu kultury,
oprøcz Ωycze˜ przekaza¬ dyplom za zas¬ugi w
ochronie dziedzictwa narodowego, tzn. odbudow´ przez SIMP zamku w Rydzynie. Goråce
brawa towarzyszy¬y pojawieniu si´ na møwnicy
Janiny Dåbrowskiej, wnuczki prof. Mierzejewskiego, ktøra Ωyczy¬a Stowarzyszeniu i jego
dzia¬aczom takiej wytrwa¬oßci i determinacji,
jaka cechowa¬a jej dziadka.
Trudno o lepszå puent´ tej uroczystoßci.
jn
Przeglåd Techniczny nr 51-52/01 r.

NAJWI‰KSZE OSIÅGNI‰CIA
NAUKI w 2001 r.

Jeden z najpowaΩniejszych tygodnikøw naukowych - “Science” - opublikowa¬ list´ najwaΩniejszych osiågni´ç nauki w minionym roku. Na
pierwszym miejscu znalaz¬a si´ niezwykle dynamicznie rozwijajåca si´ dziedzina ¬åczåca fizyk´, chemi´ i biotechnologi´ - nanotechnologia.
Nanotechnologia umoΩliwia wytwarzanie
niezwykle ma¬ych urzådze˜ z pojedynczych
czåsteczek chemicznych. Mogå byç to zarøwno
niewielkie uk¬ady elektroniczne, jak i samodzielne roboty, ktøre mogå operowaç czåsteczkami.
Wytwory nanotechnologii przydatne b´då m.in.
w medycynie (diagnozowaniu i leczeniu), budowie szybkich superkomputerøw oraz przy wytwarzaniu nowych, wytrzymalszych i lΩejszych
materia¬øw.
Na kolejnych miejscach znalaz¬o si´ poznanie roli RNA w procesie “wyciszania” niektørych genøw, odkrycie przekszta¬cania si´ s¬onecznych neutrin w inne czåsteczki oraz poznanie wst´pnej sekwencji ludzkiego genomu.
Okaza¬o si´, Ωe ludzki genom jest w rzeczywistoßci duΩo krøtszy, niΩ si´ spodziewano - jest
porøwnywalny z genomami innych, prostszych
organizmøw. Oprøcz cz¬owieka, uda¬o si´ poznaç genomy jeszcze ok. 60 innych organizmøw.
Na lißcie tygodnika “Science” znalaz¬y si´
røwnieΩ odkrycia zwiåzane z nadprzewodnictwem w wysokich temperaturach, umoΩliwiajåce przesy¬anie prådu elektrycznego praktycznie bez strat oraz sterowaniem wzrostem neuronøw, co moΩe pomøc w odtwarzaniu uszkodzonych nerwøw. “Science” wyrøΩni¬o røwnieΩ
wysi¬ki zmierzajåce do opracowania nowych
lekøw na raka.
Zdaniem "Science" jednym z najwaΩniejszych wydarze˜ naukowych 2001 roku by¬o uzyskanie tzw. kondensatu Bosego-Einsteina. To
niezwyk¬y stan skupienia materii, osiågalny jedynie w bardzo niskich temperaturach - rz´du
miliardowych cz´ßci stopnia Kelwina. Za uzyskanie kondensatu z atomøw helu, litu i potasu
naukowcy Eric A. Cornell, Carl E. Wieman oraz
Wolfgang Ketterle otrzymali Nagrod´ Nobla.
Badania nad kondensatem Bosego-Einsteina
mogå zaowocowaç nowymi rodzajami laserøw i
bardziej precyzyjnymi pomiarami.
P. K., PAP
Rzeczpospolita nr. 1, 2002 r
Notka redakcji.
W nast´pnym numerze Biuletynu ukaΩe sie
wi´cej informacji o powyΩej wspomnianych
odkryciach naukowych.

WIEÍCI z KRAJU

u Najwybitniejsi Polacy. Jan Pawe¬ II (77%), A. Kwaßniewski (27%) i L. Wa¬´sa (15%) — to trzej najwybitniejsi
Ωyjåcy Polacy. Takie wyniki przyniøs¬ sondaΩ “Rzeczpospolitej”, w ktørym ankietowani sami uk¬adali ranking najwybitniejszych, a nie dokonywali wyboru z opracowanej juΩ
listy.
Odpowiadajåcy nie dostali Ωadnej sugestii, wed¬ug jakiego kryterium i w jakich dziedzinach szukaç tych najwybitniejszych. Mieli wskazaç najwyΩej trzy nazwiska (dlatego
odpowiedzi nie sumujå si´ do 100%). W pierwszej “10”
znale≈li si´ røwnieΩ: Wis¬awa Szymborska (13%), C. Mi¬osz
(11%), Z. Religa (9%), J. Kwaßniewska (7%), A. Ma¬ysz, A.
Wajda (obaj po 6%), A. Lepper i L. Miller (obaj po 4%).
u Podsumowanie roku wg firm sondaΩowych. Prezydent
A. Kwaßniewski i A. Ma¬ysz (skoczek narciarski) to wg
ankiety Pentora osoby, ktøre wywar¬y najwi´kszy wp¬yw na
rzeczywistoßç Polski i zas¬ugujå na miano Cz¬owieka Roku
2001.
Na zwyci´zcøw g¬osowa¬o 9,4% indagowanych. Nazwiska zg¬aszali sami ankietowani, a nie wybierali z przygotowanej listy. Na trzecim miejscu znalaz¬ si´ papieΩ Jan Pawe¬
II - 8,9% . Na dalszych miejscach: Andrzej Lepper 7,5%, Jolanta Kwaßniewska 4,3%, L. Miller 3,8%, L. Kaczy˜ski 1,1%.
W badaniach Pentora Cz¬owiekiem Roku 2000 zosta¬
takΩe A. Kwaßniewski (16%), a Cz¬owiekiem Roku 1999 Jan Pawe¬ II (15%).
u
Dla po¬owy ankietowanych Polakøw mijajåcy rok by¬
taki sam, jak poprzedni, dla co trzeciego - gorszy, a tylko co
10 Polak uwaΩa, Ωe by¬ lepszy - wynika z najnowszego
sondaΩu Demoskopu.
Zdecydowanej wi´kszoßci (83%) nie uda¬o si´ w 2001
r. poprawiç sytuacji materialnej w¬asnej rodziny ani sytuacji
zawodowej (86%). W odchodzåcym roku tylko 6% zarobi¬o
jakåß znacznå sum´ pieni´dzy - w tej grupie jednak nie by¬o
ani jednego rolnika.
Spoßrød bezrobotnych co 10 deklarowa¬, Ωe uda¬o mu
si´ poprawiç sytuacj´ materialnå rodziny, a co 20 zarobi¬ duΩo pieni´dzy. Optymistyczne wydaje si´, Ωe 64% Polakøw
potrafi¬o w tym roku zachowaç spokøj i pogod´ ducha (w roku ubieg¬ym 72%), a prawie co trzeci Polak w wieku 15-29
lat (29%) zakocha¬ si´ z wzajemnoßciå. Ponadto 73% respondentøw twierdzi, Ωe uda¬o im si´ zachowaç zdrowie, a 45%
zrobi¬o coß, z czego så dumni.
u Czego Polacy bojå si´ najbardziej w XXI wieku? K¬opotøw zdrowotnych spowodowanych dziurå ozonowå (69%),
nowych, nieuleczalnych chorøb (66%), zanieczyszczenia
ßrodowiska (60%) i wojny ßwiatowej (41%).
u “¸eby Polskå rzådzili mådrzy ludzie” - tak odpowiedzia¬o 45% ankietowanych przez Pentor Polakøw na pytanie:
czego naleΩa¬oby Ωyczyç Polsce i Polakom w Nowym Roku?
30% zapytanych Ωyczy, “Ωeby nie grozi¬o nam bezrobocie”, 19%, “Ωeby uda¬o si´ uniknåç n´dzy”. Rzadziej niΩ rok
temu pojawia¬y si´ Ωyczenia, “Ωeby by¬o mniej napadøw i
w¬ama˜” - 16% (w 2000 roku 21%) oraz “Ωeby Polska i Polacy byli szanowani w ßwiecie” - 4% (w 2000 roku 8%).
Wg analitykøw Pentora hierarchia Ωycze˜ wskazuje, Ωe
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Polakøw martwi sposøb rzådzenia pa˜stwem, a strach budzi
bezrobocie i pogarszajåce si´ materialne warunki Ωycia.
u
Wi´kszoßç Polakøw (60%) zgodzi¬a si´ z decyzjå pos¬øw o odwo¬aniu A.Leppera ze stanowiska wicemarsza¬ka
Sejmu - wynika z grudniowego sondaΩu Centrum Badania
Opinii Spo¬ecznej. Dwie piåte (40%) ankietowanych popar¬o jå w sposøb zdecydowany, a jedna piåta (20%) umiarkowanie. Przeciwnego zdania by¬o 29% badanych, a 11% nie
potrafi¬o zajåç stanowiska w tej sprawie. Wed¬ug ponad po¬owy respondentøw (55%), g¬øwnym powodem dymisji wicemarsza¬ka by¬y jego wypowiedzi obraΩajåce politykøw.
Co drugi badany (50%) uzna¬, Ωe odwo¬anie przewodniczåcego Samoobrony by¬o nast´pstwem jego zachowania, ktøre
kompromitowa¬o Sejm i pa˜stwo polskie. Inne przyczyny
by¬y rzadziej wskazywane.
Zdaniem 63% ankietowanych, styl uprawiania polityki
przez A. Leppera nie mießci si´ w tradycjach polskiej kultury, a 51% badanych uwaΩa, Ωe nie jest skuteczny.
Sejm pozbawi¬ A. Leppera imunitetu 25 stycznia b.r.
u GUS rejestruje systematyczny i dramatyczny spadek
tempa wzrostu produktu krajowego brutto - wynika z informacji prezesa G¬øwnego Urz´du Statystycznego i ministra
finansøw o sytuacji gospodarczej w kraju. Wzrost PKB wynosi obecnie zaledwie 0,8% w stosunku do roku ub. i w skali rocznej b´dzie prawdopodobnie najniΩszy od 1992.
u Trudnå sytuacj´ na rynku pracy pogarsza dodatkowo
nacisk rocznikøw wyΩu demograficznego. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekroczy¬a 3 mln, a stopa bezrobocia si´gn´¬a 17.4% co przek¬ada si´ na 3.1 mil. bezrobotnych.
u GUS i minister finansøw oceniajå, Ωe zwi´ksza si´ nadal zakres ubøstwa. PoniΩej minimum egzystencji Ωyje 8%
ludnoßci. Po raz pierwszy od 1992 b´då w tym roku niΩsze
realne dochody ludnoßci. Powi´ksza si´ zrøΩnicowanie dochodøw røΩnych grup spo¬ecznych.
u Obiecanki cacanki. SondaΩ PBS wykaza¬, Ωe 45% obywateli uwaΩa, Ωe SLD nie spe¬nia obietnic wyborczych, zaß
33% uwaΩa, Ωe spe¬nia. Nie ma opinii 22%. TakΩe 68% ankietowanych uwaΩa, Ωe Sojusz nie chroni najuboΩszych, co
deklarowa¬ w przedwyborczych obietnicach. Rzåd zwala win´ na poprzedni rzåd. SondaΩ z po¬owy stycznia b.r.
u Wzrost gospodarczy w Polsce spad¬ w po¬owie 2001 do
najniΩszego poziomu wßrød krajøw Europy Írodkowej i
Wschodniej kandydujåcych do UE i by¬ o po¬ow´ niΩszy niΩ
w samej Unii - wynika z danych opublikowanych w Brukseli. Wg unijnego biura statystycznego Eurostat, stopa
wzrostu w Polsce w II kwartale 2001 si´gn´¬a tylko 0,9%
wobec ßredniej 2,7% dla wszystkich 10 krajøw kandydujåcych z Europy Írodkowej i Wschodniej i 1,8% dla 15
pa˜stw UE. Wynika to z porøwnania produktu krajowego
brutto z wynikami w II kwartale 2000.
u Kto za integracjå z UE? W styczniu b.r. 57% ogø¬u ankietowanych Polakøw opowiedzia¬o si´ za przyståpieniem
Polski do UE, 22% by¬o przeciw, a 21% nie ma zdania w tej
sprawie - wynika z ostatniego sondaΩu CBOS. W styczniu
poparcie dla wejßcia do UE spad¬o o 3% w porøwnaniu z
grudniem ub. r., liczba przeciwnikøw Unii pozosta¬a bez
zmian, a o 3% wzros¬a liczba niezdecydowanych.
Jak komentujå autorzy sondaΩu, "otrzymane wyniki
9 potwierdzajå stabilnoßç spo¬ecznego poparcia dla cz¬onkost-

wa Polski w UE w ciågu ostatnich 2,5 roku. Liczba zwolennikøw integracji utrzymywa¬a si´ w tym okresie w granicach
oko¬o 55-60%, a przeciwnikøw - 22-30%. Ch´ç uczestniczenia w referendum akcesyjnym zadeklarowa¬o trzy czwarte
(75 %).
u Zdaniem ponad po¬owy respondentøw, rzåd L. Millera
nie wywiåzuje si´ z przedwyborczych obietnic. Jednoczeßnie 35% badanych uwaΩa, Ωe obecny rzåd dzia¬a lepiej od
poprzedniego - wynika z ostatniego sondaΩu OBOP. O tym,
Ωe obecny rzåd nie wywiåzuje si´ z przedwyborczych obietnic, jest przekonanych 51% ankietowanych. Wed¬ug 19 %
ankietowanych rzåd spe¬nia przedwyborcze obietnice. Na
pytanie jak dzia¬a nowy rzåd - lepiej czy gorzej - 20% ankietowanych odpowiedzia¬o, Ωe gorzej.
u Zaledwie jedna trzecia ankietowanych zadeklarowa¬a
pe¬nå gotowoßç do uczestniczenia w wyborach - wynika z
ostatniego sondaΩu OBOP. Gdyby wybory mia¬y si´ odbyç
w po¬owie grudnia ub. r. zdecydowanå gotowoßç do uczestniczenia w nich zadeklarowa¬o 34% pytanych. Jak zauwaΩa
OBOP, jest to wynik najniΩszy od wielu miesi´cy.spadek o
2% .
u Trzy piåte Polakøw (61%) jest za cz¬onkostwem Polski
w NATO, w tym ponad jedna czwarta (29%) spo¬ecze˜stwa
zdecydowanie popiera udzia¬ naszego kraju w Sojuszu, a
prawie jedna trzecia (32%) jest “raczej za”. Przeciwnicy udzia¬u Polski w NATO stanowiå 14% Polakøw. Prawie tyle
samo (15%) jest osøb, ktørym sprawa ta jest oboj´tna - wynika z najnowszego sondaΩu OBOP. Poparcie dla polskiego
cz¬onkostwa w NATO utrzymuje si´ na tym samym poziomie co w 1999 roku (Polska zosta¬a wtedy cz¬onkiem Sojuszu) niezaleΩnie od konfliktøw rozwijajåcych si´ na arenie
mi´dzynarodowej.
u Kogo i co Polacy lubiå? Uznaniem ponad po¬owy Polakøw cieszy si´ m.in. policja, wojsko i Koßciø¬. Niezmiennie
dobrze oceniane så: radio (86%) i telewizja (77%). Rada Polityki Pieni´Ωnej budzi zaufania u 19% pytanych - wynika z
sondaΩu CBOS.
62% Polakøw pozytywnie ocenia dzia¬alnoßç policji.
Niezadowolonych z pracy policji jest 30% o 13% mniej niΩ
w styczniu ubieg¬ego roku. Så to najlepsze wyniki policji od
wrzeßnia 1998 roku - wynika z sondaΩu CBOS. Natomiast
opinie negatywne przewaΩajå w ocenie prokuratury i sådøw.
Ponad po¬owa ankietowanych w grudniu ≈le oceni¬a dzia¬anie sådøw, a dobrze o wymiarze sprawiedliwoßci wypowiedzia¬o si´ tylko 25% pytanych. Niezadowolonych z funkcjonowania prokuratury jest o 6% mniej niΩ w ubieg¬ym roku
(53%), zadowolonych jest 26% zapytanych. Jednoznacznie
krytycznie oceniana jest dzia¬alnoßç NSZZ "S" (70% opinii
negatywnych). Po raz pierwszy zwiåzek ten ma mniej dobrych ocen (12%) niΩ OPZZ (17%). Uznaniem cieszå si´
wojsko i Koßciø¬ rzymsko-katolicki. 68% osøb dobrze ocenia ich dzia¬alnoßç instytucjonalnå, o 6% wi´cej niΩ w czerwcu 2000 roku.
u Inflacja. Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych w
grudniu ub. r. wzros¬y o 0,2% w stosunku do listopada, a w
porøwnaniu z grudniem 2000 roku wzros¬y o 3,6% - poda¬
GUS.
u 61% Polakøw jest usatysfakcjonowanych swoim Ωyciem, jednak tylko 10% jest z niego bardzo zadowolonych.
31% okreßla swoje zadowolenie z Ωycia jako ßrednie - wyni-
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ka z sondaΩu CBOS. Jedynie 7% ankietowanych nie jest
zadowolone ze swojej egzystencji, przy czym 6% stanowiå
ci, ktørzy så “raczej niezadowoleni” z tego, jak wyglåda ich
Ωycie. W stosunku do lat 1994 i 1997 zwi´kszy¬ si´ odsetek
osøb zadowolonych ze swego Ωycia. Jednak najwi´cej Polakøw odczuwajåcych zadowolenie odnotowano w pierwszej
po¬owie 1999 (zadowolonych z Ωycia by¬o wøwczas 64%
badanych przez CBOS).
“Zadowolenie z Ωycia jest takΩe w wyra≈ny sposøb zwiåzane z poziomem wykszta¬cenia. Zdecydowanie najcz´ßciej
wyraΩajå je respondenci z wyΩszym wykszta¬ceniem, natomiast do niezadowolonych cz´ßciej niΩ inni zaliczajå si´ osoby najgorzej wykszta¬cone” - dodaje CBOS.
Ponad po¬owa Polakøw (56%) uzna¬a rok 2001 za pomyßlny dla siebie osobißcie, przy czym tylko 5% wyda¬o oceny
bardzo dobre. Dla 39% by¬ to rok z¬y, w tym 13% ma bardzo z¬e wspomnienia. Za niepomyßlny dla Polski uzna¬o ubieg¬y rok 73% Polaków, w tym 21% za zdecydowanie z¬y - wynika z sondaΩu OBOP.
Respondenci OBOP pytani o wydarzenia i sytuacje niepomyßlne dla kraju, møwili o bezrobociu - 35% ogø¬u badanych, z¬ej sytuacji gospodarczej - 23%, z¬ej sytuacji bytowej
ludzi - 15% i ubieg¬orocznych powodziach - 10%. Z bada˜
OBOP wynika, Ωe odsetek osøb, ktøre stwierdza¬y, Ωe rok
2001 by¬ dla naszego kraju rokiem dobrym, stanowi¬ zaledwie 15%, w tym mniej niΩ jedna osoba na sto sk¬onna by¬a
wydawaç oceny bardzo dobre.
u Gdyby wybory odbywa¬y si´ w styczniu SLD otrzyma¬by 36% g¬osøw, PiS i PO - po 10%, PSL i Samoobrona - po
7% LPR otrzyma¬aby 6%, a UP - 3% g¬osøw - wynika z najnowszego sondaΩu CBOS. W porøwnaniu z poprzednim
miesiåcem nie zmieni¬ si´ stopie˜ poparcia dla partii tworzåcych koalicj´ rzådowå (SLD, PSL, UP) oraz LPR. Niewielki
spadek poparcia odnotowa¬y natomiast PiS, PO i Samoobrona.
W wyborach wzi´¬oby - wg w¬asnych deklaracji - 58%
ankietowanych, czyli dok¬adnie tyle, ile miesiåc wczeßniej.
u Z ostatniego sondazu PBS przeprowadzonego w styczniu b.r. na zlecenie “Rzeczpospolitej” wynika, Ωe “Samoobrona” w ciågu ostatniego miesiåca straci¬a oko¬o jedna czwarta
zwolennikøw. Poparcie dla ugrupowania A. Leppera spad¬o
z 13 do 9%. PSL ma natomiast o 3% mniej zwolennikøw niΩ
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w grudniu ubieg¬ego roku. Spad¬o takΩe - o 1% - poparcie
dla rzådzacej koalicji SLD-UP. Obecnie wynosi ono 44%.
Zyska¬y ugrupowania opozycyjne. Ch´ç g¬osowania na PO
deklarowa¬o w styczniu b.r. 14 % wyborcøw, o 3% wi´cej
niΩ w grudniu ub. r. Z 8 do 10% wzros¬o poparcie dla LPR,
a z 7 do 8% poparcie dla PiS.
W styczniu rzåd dobrze ocenia¬o 35% ankietowanych (o
3% mniej niΩ w grudniu), Sejm - 25% (7% mniej), Senat 26% (7% mniej), prezydenta 76% (5% mniej) - wynika z
sondaΩu CBOS. ≈le oceni¬o w styczniu b.r. rzåd 31% ankietowanych, 34% nie mia¬o zdania w tej sprawie. Z kolei
Sejm by¬ w styczniu ≈le oceniony przez 57% respondentøw,
Senat - 46%, a prezydenta - 17%
u Inflacja. Ceny w grudniu ub. r. by¬y o 3,6% wi´ksze niΩ
rok wczeßniej: jest to najniΩszy wska≈nik inflacji nie tylko w
okresie transformacji, ale od 1975 roku. W ubieg¬ym roku
minimalnie podroΩa¬a Ωywnoßç, stania¬ transport, wzros¬y
natomiast doßç znacznie op¬aty za energi´ i za mieszkanie. Inflacja ßrednioroczna wynios¬a w 2001 roku
5,5% wobec 10,1% w roku poprzednim.
u Lud niezadowolony. W styczniu b.r. 42% Polakøw ≈le
oceni¬o rzåd L. Millera (w grudniu 38%), premiera ≈le oceni¬o 29% (w grudniu 20%), prezydenta - 15% (w grudniu
12%) - wynika z ostatniego sondaΩu OBOP. Jednoczeßnie
dobrze rzåd w styczniu oceni¬o 33% respondentøw, 25% nie
mia¬o zdania w tej sprawie. W porøwnaniu z grudniem rzådowi przyby¬o zarøwno przeciwnikøw jak i zwolennikøw.
Zmniejszy¬a si´ liczba nizdecydowanych. W grudniu rzåd
dobrze ocenia¬o 30% pytanych, ≈le - 38%, zdania nie mia¬o 32%. Natomiast premier Miller w dalszym ciågu wyra≈nie
cz´ßciej oceniany jest dobrze - 46% (7% - zdecydowanie
dobrze, 39% - raczej dobrze) niΩ ≈le - 29% (20% - raczej
≈le, 9% - zdecydowanie ≈le), zdania na ten temat nie ma
25% badanych. W grudniu dobrze ocenia¬o dzia¬alnoßç
premiera 47% pytanych, ≈le 20%, zdania nie mia¬o 33%. W
styczniu nieznacznie pogorszy¬a si´ ocena dzia¬alnoßci
prezydenta Kwaßniewskiego. Dobrze jego dzia¬alnoßç
oceni¬o 74 respondentøw (26% zdecydowanie dobrze, 48%
raczej dobrze), ≈le 15% (12% - raczej ≈le, 3% - zdecydowanie ≈le). 11% respondentøw nie mia¬o zdania. W grudniu dzia¬alnoßç prezydenta dobrze ocenia¬o 78%, pytanych,
≈le 12%.

10

