
Przewodniczåcy: J. Janeczek tel.: 736-1620 Sekretarz:  L. Zieli˜ska tel.: 721-8238
Skarbnik: S. Ozorowski tel.: 225-3948 Redaktor:  K. Styß tel.: 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski  tel.: 565-3272; J.Taracha  tel.:225-4678
Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, Stn "T", Ottawa  ON  K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/
ISSN 1496-7251 Redakcja- e-mail:

NNrr..  110066 OODDDDZZIIAAÒÒ    OOTTTTAAWWAA MMAARRZZEECC    22000022  rr..

Co przeszkadza w szybszym rozwoju

NIEBEZPIECZEÂSTWO ZBYT MAÒEJ WIEDZY
Snujåc refleksje nad niedoskona¬oßciami natury
ludzkiej, osiemnastowieczny poeta Alexander
Pope napisa¬: "Odrobina nauki jest rzeczå nie-
bezpiecznå". Niemal cztery wieki pø≈niej  do-
ßwiadczenia wskazujå, Ωe "nauka" - czy raczej
jej wspø¬czesny ekwiwalent - "wiedza" waΩniej-
sza jest dla dobrobytu ludzi niΩ kapita¬, si¬a ro-
bocza czy inne czynniki powodujåce wzrost go-
spodarki.

W przededniu rozszerzenia Unii Europej-
skiej na wschød, wyzwania zwiåzane ze zdoby-
waniem i wykorzystaniem wiedzy oraz nowych
technologii informacyjnych så sprawå kluczo-
wå dla krajøw pragnåcych przy¬åczyç si´ do
Unii, jeßli majå one po przy¬åczeniu osiågnåç
standard Ωycia panujåcy w obecnych krajach
cz¬onkowskich.

W krajach OECD wiedza mia¬a znaczny
wk¬ad w "dywidendy wzrostu" w latach dziewi´ç-
dziesiåtych, kiedy gospodarki rozwija¬y si´ dy-
namicznie w miar´ wprowadzania na rynek i do
miejsc pracy nowych technologii. Mia¬o to bez-
poßredni wp¬yw na wyΩszå wydajnoßç, mniejsze
koszty, szybsze reakcje na potrzeby klientøw
oraz nowe produkty.

PPrrzzyykk¬¬aadd  IIrrllaannddiiii  ii  FFiinnllaannddiiii
Irlandia i Finlandia så dobrymi przyk¬adami kra-
jøw, ktøre odmieni¬y swøj los dzi´ki mådremu
wykorzystaniu wiedzy. Nacisk po¬oΩony przez
Irlandi´ na oßwiat´ oraz technologie informaty-
czne by¬ kluczowym czynnikiem przekszta¬ce-
nia kraju o rolniczej gospodarce w najwi´ksze-
go europejskiego eksportera oprogramowania.
Finlandia w ciågu jednej dekady zmieni¬a si´ z
przeΩywajåcego trudnoßci eksportera drewna i
papieru w gospodark´ opartå na wiedzy, ktørej

wiodåca firma - producent telefonøw Nokia -
¬åczy Finøw z miliardem ludzi na ca¬ym ßwiecie.

Znacznå rol´ w niezwyk¬ej odmianie losu
Irlandii i Finlandii odegra¬o umiej´tne zastoso-
wanie wiedzy. Z ich przyk¬adu wynikajå wnioski
waΩne dla krajøw Europy Írodkowej znajdujå-
cych si´ w "poczekalni" Unii Europejskiej. Obe-
cnie wi´kszoßç z nich pozostaje w tyle za kraja-
mi cz¬onkowskimi w zakresie kluczowych wska-
≈nikøw mierzåcych poziom wiedzy, takich jak
liczba osøb podejmujåcych studia wyΩsze, do-
st´pnoßç komputerøw, obecnoßç witryn inter-
netowych oraz wydatki na badania i rozwøj.

Wyzwania så ogromne. Spø¬ki i ich produkty
b´då musia¬y konkurowaç na europejskim
wspølnym rynku i na rynku ßwiatowym. Aby
spe¬niç oczekiwania mieszka˜cøw krajøw ßrod-
kowoeuropejskich odnoßnie zwi´kszenia docho-
døw i podniesienia standardu Ωycia tak, by by¬
on bliΩszy poziomowi europejskiemu, b´dzie
konieczna wysoka stopa wzrostu. Borykajåc si´
z tymi wyzwaniami, kraje oczekujåce na wstå-
pienie do UE zwracajå coraz baczniejszå uwag´
na zastosowanie wiedzy w swoich gospodar-
kach.

Wiele z nich ma pozycj´ korzystnå, ponie-
waΩ posiadajå dobrze wyszkolonå si¬´ roboczå,
znaczny potencja¬ naukowy i technologiczny,
stosunkowo dobrze rozwini´tå infrastruktur´
komunikacyjnå, så teΩ coraz bardziej otwarte
na zagraniczne technologie.

WWiieeddzzaa  ii  ggoossppooddaarrkkaa
Rozsådne så w tej sytuacji oczekiwania odno-
ßnie "dogonienia'' poziomu Ωycia innych kra-
jøw, o ile zastosowane zostanå odpowiednie
mechanizmy. Niezb´dnym ich elementem så
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ramy gospodarcze i instytucjonalne promujåce
efektywne wykorzystanie wiedzy i zach´cajåce
do przedsi´biorczoßci. Niska inflacja, dobra po-
lityka fiskalna i monetarna oraz uregulowania
sprzyjajåce inwestycjom i transferowi techno-
logii så nieodzownymi cechami gospodarki
opartej na wiedzy.

To samo dotyczy systemøw wolnego handlu
i inwestycji. Swobodny handel tworzy zapotrze-
bowanie na technologie, natomiast bezpoßred-
nie inwestycje zagraniczne sprzyjajå zmianom
technologicznym. Skuteczne banki i zdrowy se-
ktor finansowy decydujå o zdolnoßci kraju do
tworzenia innowacyjnych firm. Jasne prawa w¬a-
snoßci intelektualnej stanowiå bod≈ce dla ba-
da˜ i rozwoju, promujå teΩ udost´pnianie wie-
dzy. Z kolei konkurencja zapewnia nowym fir-
mom, krajowym i zagranicznym, wejßcie na ry-
nek i wniesienie w¬asnej wiedzy i technologii.

Jak wykaza¬ przyk¬ad Irlandii, dobrze wyksz-
ta¬cone i posiadajåce odpowiednie umiej´tnoß-
ci spo¬ecze˜stwo jest warunkiem niezb´dnym
dla rozbudowy zdolnoßci pozwalajåcych na two-
rzenie, udost´pnianie i wykorzystywanie w pe¬-
ni potencja¬u wiedzy. Wymaga to funkcjonowa-
nia systemu edukacji dostosowanego do po-
trzeb firm i zdolnego do reagowania na zmieni-
ajåce si´ potrzeby.

WaΩna jest røwnieΩ dynamiczna infrastruk-
tura informacyjna, u¬atwiajåca komunikacj´,
rozpowszechnianie i przetwarzanie informacji.
Niezb´dne jest poszerzenie dost´pu w szczegøl-
noßci do niezawodnych systemøw komunikacji
bezprzewodowej, Internetu, sieci satelitarnych,
oßrodkøw przechowywania danych oraz urzå-
dze˜ nadawczych.

WWaaΩΩnnaa  iinnnnoowwaaccyyjjnnooßßçç
Innym waΩnym warunkiem jest stymulowanie
innowacyjnoßci poprzez stymulowanie kontak-
tøw pomi´dzy badaczami a przedsi´biorcami
tak, by wiedz´ moΩna by¬o przekszta¬caç w te-
chnologi´, a technologi´ w produkty i us¬ugi.
Konieczne jest wspieranie bada˜ zarøwno ze
≈røde¬ prywatnych, jak i publicznych tak, by wy-
korzystywaç rosnåcy globalny potencja¬ wiedzy
i znajdowaç nowe sposoby zaspokajania lokal-
nych potrzeb. Ten rodzaj wspø¬pracy nap´dza
innowacje i konkurencj´, obiecuje teΩ bardziej
zintegrowane spo¬ecze˜stwo, w ktørym zmniej-
szone b´då nierøwnoßci i osiågni´ta zostanie
wi´ksza spøjnoßç spo¬eczna.

Kilka krajøw Europy Írodkowej, zach´ca-
nych przez UE, Bank Íwiatowy i inne instytucje,
opracowuje strategie gospodarki narodowej o-
partej na wiedzy. Jeßli majå one przynießç suk-
ces, muszå pøjßç dalej niΩ tylko inwestycje w te-
chnologie informatyczne i telekomunikacyjne.
Konieczne jest wytworzenie zdolnoßci do efek-
tywnego wykorzystania wiedzy, poprzez zasto-
sowanie odpowiednich ram ekonomicznych i
instytucjonalnych. Da to ludziom umiej´tnoßci
niezb´dne do wykorzystania tych moΩliwoßci -
tworzenie lokalnych oßrodkøw innowacji zag-
warantuje dop¬yw ßwieΩych pomys¬øw i idei.

JOHANNES LINN
Johannes Linn jest wiceprezesem Banku Íwia-
towego na Europ´ i Azj´ Írodkowå. Artyku¬ zo-
sta¬ napisany specjalnie dla "Rzeczpospolitej"
w zwiåzku z konferencjå w ParyΩu, ktørej Bank
Íwiatowy jest wspø¬organizatorem.

Rzeczpospolita nr 45/2002 r
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Musz´ zdobyç pieniådze spoza budΩetu
Rozmowa z profesorem Micha¬em Kleiberem, kandydatem na ministra nauki w obecnym

rzådzie.

Przed kilku laty, w wywiadzie dla "Rz" po-
wiedzia¬ pan: "Potrzebne jest szybkie dopro-
wadzenie wysokoßci nak¬adøw na nauk´ do
poziomu ßwiatowego, gdyΩ w przeciwnym
wypadku Polsk´ czeka zapaßç cywilizacyjna".
Od tego czasu nak¬ady na nauk´ jeszcze
spad¬y, a pan ma zamiar zostaç ministrem.

W pe¬ni podtrzymuj´ to, co wtedy powie-
dzia¬em. Nak¬ady na nauk´ så niewspø¬mier-
nie ma¬e w stosunku do potrzeb, co powi´-
ksza dystans dzielåcy nas od pa˜stw Zacho-
du. Sytuacja jest tym trudniejsza, Ωe nauka
— z czego nie wszyscy zdajå sobie spraw´
— moΩe byç tylko dobra. Ze z¬ej czy nawet
ßredniej nie ma Ωadnego poΩytku. MoΩna po-
wiedzieç, Ωe jeßli mamy wydawaç pieniådze
wystarczajåce jedynie na badawczå wegeta-

cj´, to rozsådniej by¬oby przeznaczyç je na
co innego. Powtarzam wi´c - albo powaΩnie
zainwestujemy w nauk´ i wejdziemy do gro-
na pa˜stw rozwini´tych, albo nie zrobimy
tego, rezygnujåc na wiele lat z przynaleΩno-
ßci Polski do bogatych krajøw Zachodu.

W tej samej rozmowie møwi¬ pan: "Regu-
¬y demokracji så oczywiste — dla politykøw
liczå si´ g¬osy wyborcøw, a znacznie ¬atwiej
jest je zdobyç, obiecujåc na przyk¬ad zwi´k-
szenie nak¬adøw na walk´ z przest´pczoßciå,
niΩ na nauk´".

Nie jestem naiwny. Nie licz´ na to, Ωe
pøjd´ do ministra Belki, porozmawiamy jak
profesor z profesorem i za¬atwi´ spraw´ fi-
nansowania nauki. Ale nie podjå¬bym si´ o-
bowiåzkøw ministra, gdybym nie widzia¬ in-



nych sposobøw ratowania sytuacji. Moje naj-
waΩniejsze zadanie, to stworzenie mechani-
zmøw pozyskiwania ßrodkøw na badania
spoza budΩetu pa˜stwa. Odsetek produktu
krajowego brutto przeznaczany na rozwøj na-
uki jest niski, ale, prawd´ møwiåc, moΩna
bez trudu wskazaç pa˜stwa, w ktørych sytu-
acja jest zbliΩona. Nie to decyduje wi´c o
naszej z¬ej sytuacji. Porøwnanie z innymi
krajami przynosi bowiem inne waΩne spo-
strzeΩenie - u nas niemal ca¬oßç nak¬adøw
na nauk´ obciåΩa budΩet, podczas gdy w
niektørych pa˜stwach rozwini´tych do 70%
ßrodkøw pochodzi spoza budΩetu, a wi´c od
przedsi´biorstw zlecajåcych potrzebne im ba-
dania.

Jak jednak sprawiç, by firmy chcia¬y wy-
dawaç na nauk´?

Po pierwsze — powtørz´ poglåd, ktøry
g¬osz´ od lat — naukowcy muszå aktywniej
przekonywaç wspø¬obywateli, Ωe nak¬ady na
nauk´ nie så Ωadnå darowiznå dla naukow-
cøw, ale po prostu rodzajem wspølnej inwe-
stycji. Priorytety badawcze trzeba formu¬owaç,
wychodzåc od waΩnych spo¬ecznie celøw, ta-
kich jak na przyk¬ad poprawa bezpiecze˜-
stwa obywateli. I dopiero wtedy wskazywaç,
jakie badania naukowe så niezb´dne do osiå-
gni´cia takiego celu. Na pewno potrzebne
jest takΩe stworzenie mechanizmøw podat-
kowych zach´cajåcych do inwestowania w
nauk´. Nie jest to Ωadne odkrycie — duΩe
ulgi wprowadzili, na przyk¬ad, W´grzy i bar-
dzo dobrze na tym wychodzå. Kolejna wa-
Ωna sprawa, to sposøb prowadzenia proce-
søw prywatyzacyjnych, szczegølnie przy u-
dziale obcego kapita¬u. Pope¬niono w tej
dziedzinie b¬´dy bardzo istotne w¬aßnie z
punktu widzenia polskiej nauki. Nigdy nie
naciskalißmy, by dzia¬alnoßci produkcyjnej
towarzyszy¬a dzia¬alnoßç naukowo-badawcza,
o czym pami´tali i Czesi, i W´grzy. My doßç
naiwnie cieszylißmy si´ tym, Ωe chcå u nas
inwestowaç w produkcj´. Tymczasem trzeba
zdawaç sobie spraw´, Ωe — oczywißcie w
duΩym uproszczeniu — dzia¬alnoßç naukowa
jest czysta, proekologiczna i wysoko op¬acal-
na, a produkcja przemys¬owa brudna i szko-
dliwa dla ßrodowiska. Pa˜stwa rozwini´te
chcå wi´c mieç nauk´ u siebie, a produkcj´
przesunåç gdzieß dalej. Inwestycje w labora-
toria badawcze så bardzo cenne, gdyΩ na-
wet jeßli - w najgorszym wariancie — po
dziesi´ciu latach nie ma juΩ i firmy, i labo-
ratorium, to pozostajå wysoko wykwalifiko-
wani fachowcy. Ko˜czåc ten wåtek, dodam,
Ωe ßrodki pozyskane od firm i przedsi´-
biorstw powinny byç podstawowym ≈rød¬em
finansowania dzia¬alnoßci jednostek badaw-

czo-rozwojowych. Pracujå w nich dziesiåtki
tysi´cy ludzi o najwyΩszych kwalifikacjach,
ktøre trzeba koniecznie wykorzystaç z poΩyt-
kiem dla kraju.

Jakie jeszcze inne ≈rød¬a finansowania
nauki zamierza pan wykorzystaç?

Oczywißcie, ßrodki unijne. Nie wszyscy
zdajå sobie spraw´, Ωe sektor nauki jest juΩ
w¬aßciwie w Unii — formalne przyståpienie
do niej nic w sferze naszej dzia¬alnoßci nie
zmieni, bowiem juΩ dziß dzia¬amy w struk-
turach unijnych na dok¬adnie takich samych
zasadach, jak Francja czy Hiszpania.

Wybaczy pan, ale nie jest tajemnicå, Ωe
— jak do tej pory — do unijnego koszyka
naukowego wk¬adamy wi´cej niΩ wyjmuje-
my.

To, w pewnym sensie, prawda. Jest rze-
czå oczywistå, Ωe musimy to zmieniç. MoΩe
najpierw przedstawi´, jak ca¬a sprawa dziß
wyglåda. OtøΩ wszystkie pa˜stwa uczestni-
czåce w tzw. V Programie Ramowym sk¬a-
dajå do wspølnego koszyka odpowiedniå
kwot´, w wypadku Polski powinno to byç,
mniej wi´cej, 240 mln euro. Powinno, ale
nie jest, gdyΩ uda¬o nam si´ wynegocjowaç,
by w poczåtkowym okresie kwota by¬a o je-
dnå trzeciå mniejsza. Na tym jednak nie ko-
niec. Z pozosta¬ych dwøch trzecich po¬owa,
a wi´c oko¬o 80 mln euro, pochodzi nie z
polskiego budΩetu, ale ze ßrodkøw pomo-
cowych PHARE. Realnie p¬acimy wi´c oko¬o
80 mln euro. Tyle w¬aßnie ßrodkøw polscy
naukowcy pozyskajå zapewne ze wspølnej
kasy. Tak wi´c uda¬o si´ odzyskaç to, co na-
prawd´ wp¬acilißmy, nie uda¬o si´ natomiast
wykorzystaç przys¬ugujåcej nam zniΩki i ßro-
dkøw pomocowych.

Dlaczego tak si´ sta¬o?
Po pierwsze, decyzja o obj´ciu pa˜stw

stowarzyszonych, w tym Polski, wspølnym
programem naukowym, decyzja oczywißcie
polityczna, podj´ta zosta¬a kilka miesi´cy
przed uruchomieniem V Programu Ramowe-
go. Mielißmy zaledwie kilka miesi´cy na to,
by zapoznaç si´ z procedurå i wyståpiç z
wnioskami o finansowanie. Nie by¬o to ¬at-
we. Wiem o tym, bo w¬aßnie przy kierowa-
nym przeze mnie Instytucie Podstawowych
Problemøw Techniki PAN stworzony zosta¬,
w najwi´kszym poßpiechu, tzw. Krajowy
Punkt Kontaktowy ds. Wspø¬pracy Europej-
skiej. Musielißmy szybko nauczyç si´ wielu
spraw. Obecnie udaje si´ nam uzyskiwaç ak-
ceptacj´ oko¬o jednej szøstej polskich wnio-
skøw o finansowanie prac. W przypadku
pa˜stw Unii akceptowany jest, ßrednio, co
czwarty wniosek, a wi´c jak na debiutantøw
nie wypadamy wcale tak ≈le.
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Dziß poziom merytoryczny wnioskøw
sk¬adanych przez polskie placøwki naukowe
jest juΩ zupe¬nie przyzwoity. Opanowalißmy
procedur´, co znacznie zwi´ksza nasze szan-
se na pozyskiwanie ßrodkøw w ramach VI
Programu Ramowego, ktøry ruszy z poczåt-
kiem 2003 roku. Nie da si´ teΩ ukryç, Ωe
kiedy je≈dzi¬em do Brukseli w sprawach Pro-
gramu Ramowego, w pierwszym roku jego
dzia¬ania, by¬em tam witany ze zdziwie-
niem. W drugim roku traktowano nas juΩ
powaΩnie, a obecnie coraz cz´ßciej spoty-
kam si´ z Ωyczliwoßciå. A te pozornie powie-
rzchowne odczucia przek¬adajå si´ na osta-
teczne wyniki konkursøw - decydujå o nich
eksperci, ktørych wiara w moΩliwoßci pol-
skiej nauki jest jednym z elementøw sukce-
su.

Så jeszcze inne bariery do pokonania.
Polscy naukowcy muszå, na przyk¬ad, nau-
czyç si´ ßmia¬oßci. Jeßli Francuz do spraw-
nej realizacji prac potrzebuje dwøch urzå-
dze˜ po 100 tys. euro, to po prostu wpisuje
je do budΩetu. Polski naukowiec wpisuje je-
dno albo nie wpisuje w ogøle, bo przyzwy-
czai¬ si´, Ωe w kraju takie "ekstrawagancje"
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nie majå szans na realizacj´. Zmiany wyma-
ga teΩ system naliczania wynagrodze˜. Na
razie przeliczane så one wed¬ug ßrednich
p¬ac w danym kraju, co sprawia, Ωe za t´
samå prac´ polski naukowiec otrzymuje wie-
lokrotnie mniej niΩ niemiecki. To takΩe wp¬y-
wa na wielkoßç otrzymywanych przez nas
kwot. Negocjacje w tej sprawie majå spore
szanse na sukces.

Zosta¬ pan ministrem nauki i informaty-
zacji. Jak wyglådaç b´då dzia¬ania resortu w
tej drugiej dziedzinie?

Nie chcia¬bym wypowiadaç si´ na ten
temat, gdyΩ by¬oby to przedwczesne. Pewne
jest jedno — rzåd ma program informatyza-
cji kraju, i jest to program dobry, trzeba go
po prostu realizowaç. Szczegø¬owe rozwiåza-
nia organizacyjne b´då dyskutowane w naj-
bliΩszych dniach.

Rozmawia¬ 
Adam Jamio¬kowski

Rzeczpospolita

Nota redakcji Biuletynu. Prof. Kleiber jest
obecnie szefem Komitetu Bada˜ Naukowych
w randze ministra.

HELIKOPTERY na CODZIEÂ
To tytu¬ odczytu  kol. dr Bogdana Gajewskiego
w dniu 19 lutego w DomuPolskim SPK. Pa˜stwo
Gajewscy så bodaj  "najm¬odszymi" cz¬onkami
SIP i dlatego naleΩå si´ im specjalne s¬owa uzna-
nia za aktywne w¬åczenie si´ odrazu do pracy
naszego Stowarzyszenia. Kol. Bogdan jest z wy-
kszta¬cenia inΩynierem mechanikiem ko˜czåc
Wydzia¬ Budowy Maszyn i Okretøw Politechniki
Szczeci˜skiej. Mianowany na asystenta na Wy-
dziale Mechanizacji Rolnictwa zajå¬ si´ zastoso-
waniem sprz´tu lotniczego w rolnictwie. W 1979
roku uzyska¬ tytu¬ doktora nauk rolniczych z za-
stosowania samolotøw i helikopterøw w rolni-
ctwie. W 1985 roku przyjecha¬ poprzez Grecj´
do Kanady i pracuje obecnie w Ministerstwie
Transport Canada jako Senior Corrective Action
Engineer, Rotorcraft, odpowiedzialny za bezpie-
cze˜stwo helikopterøw. 

Oboje pa˜stwo Gajewscy så bardzo czynni
w Ωyciu kulturalnym Ottawy, prowadzili przez
d¬uΩszy czas polskå stacj´ radiowå a obecnie
prowadzå z werwå i zapa¬em Stowarzyszenie
"STO" czyli Stowarzyszenie Twørcøw Ottaw-
skich (malarzy, pisarzy etc) i wydajå miesi´cz-
nik "Mixer". W "wolnych chwilach" kol. Bogdan
pisze røwnieΩ ksiåΩki, a takΩe — w¬asnymi r´ka-
mi — buduje dom w pi´knej, miejscowoßci Po-
land niedaleko Ottawy. Po przedstawieniu na-
szego prelegenta wracam do treßci i wraΩe˜ z
odczytu.

W pierwszej cz´ßci prelegent przedstawi¬
podstawowe dane statystyczne ßwiadczåce o
tym, Ωe obecnie Kanada  zajmuje pierwsze miej-
sce na ßwiecie pod wzgl´dem iloßci helikopte-
røw w przeliczeniu na jednego mieszka˜ca. Po-
dobnie jest zresztå z samolotami. W Kanadzie
jest zarejestrowanych ponad 1600 helikopterøw
i ponad 25,000 samolotøw a jedna z najwi´k-
szych wytwørni helikopterøw na ßwiecie mießci
si´ niedaleko lotniska Mirabel pod Montrealem.
Pierwszymi helikopterami w kanadyjskich si-
¬ach zbrojnym by¬y helikoptery firmy Piasecki.
MoΩna  obejrzeç jeden zachowany jako ekspo-
nat w Muzeum Lotnictwa w Ottawie.

Wraz z rozwojem gospodarczym i technicz-
nym w ostatnim dwudziestoleciu wzros¬o zapo-
trzebowanie na helikoptery do zada˜ specjal-
istycznych takich jak: transport na wi´ksze od-
leg¬oßci (platformy wiertnicze, przewozy pasa-
Ωerskie) przemieszczanie ci´Ωkich ¬adunkøw
(wyr´by lasøw, budowa linii wysokiego napi´-
cia, pomniki) oraz mniejsze jednostki wieloza-
daniowe ( patrole policyjne, transport chorych,
akcje ratownicze czy wycieczki narciarskie). He-
likoptery så bezpiecznymi maszynami do lata-
nia choçby ze wzgl´du na to, Ωe latajå nisko i
powoli. W razie awarii silnika nast´puje samo-
czynne wysprz´glanie i wirnik silnika obraca si´
dalej kosztem uzyskanej wczeßniej energii kine-
tycznej. Daje to  pilotowi czas na przygotowanie



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

Poniedziałek Chór im. Paderewskiego M. Jastrzębski 799-8494 
Poniedziałek i Środa Sekcja Tenisa Stołowego   -  gry G. Wiśniewski 596-9753 
Wtorek Zespół „ACCORD” M. Kieliszkiewicz 739-7301 
Wtorek ZHP „Skrzaty” - zbiórka A. Trzcionka      726-7342 
Wtorek ZHP „Zuchy” - zbiórka K. Kijak 721-0275 
Wtorek ZHP „Kwiaty Polskie” - harcerki, zbiórka L. Gliwny 823-2346 
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 A. MIchałowska 226-6793 
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 2002 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2- 8.3. Rekolekcje Wielkopostne - O. J. Niesłony, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
3 Koncert p. Marii Knapik-Sztramko na pomoc dla 

dzieci upośledzonych w Polsce 
PINK, KPK M. Golędzinowska 236-3024 

5 ”Aresztowanie w Krakowie i ciąg dalszy”  SPK:  p. T. Duncan J.A. Dobrowolski 733-5161 
7, 14, 21  Seria wykładów w języku angielskim Ambasadora RP 

Dra Pawła Dobrowolskiego : „Historia Polski i Jej  
miejsce w świecie współczesnym” 

Ambasada RP       
Uniwersytet Ottawski 
PINK 

T. Moszczyński      
A.M. Jabłoński   
A.M. Jabłoński     

789-0468   
820-1616 
820-1616 

14 ? 15 Bierzmowanie – Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
17 Zebranie Sprawozdawcze SPK  Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
19 Projekcja filmu Macieja Dutkiewicza "FUKS" SIP M. Piraszewski 271-8323 
21 Film: „Modjeska Canyon” Ambasada RP, SPK  J. Rudowicz 728-1375 
2.4. „Samodzielna Brygada Spadochronowa w 

operacji Market Garden” - Władysław Tabaka 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

14 XX Konkurs Recytatorski Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663 
18 Film: „Wspomnienia o ks. Rafale Grządzielu” SPK J. Rudowicz 728-1375 
20 Bankiet 40-lecia Chóru im. J. Paderewskiego Chór Paderewskiego M. Jastrzębski 997-6940 
4.5. Zabawa Majowa Parafia Św. Jacka E. Pohl 722-4951 
5 Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Pol. Szkoła Licealna K. Wiśniewska 823-5998 
11 Koncert Jazz-owy   Federacja Polek E. Zadarnowska 739-8663 
12 Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
12 „Kwiatki dla Matki” Chór Paderewskiego W. Garlicka  731-6376 
18 Zabawa Wiosenna Klub „Białe Orły” R. Bojarski 736-9517 
26 Targi Książki  MAK Entertainment W. Żubr 241-1072 
18-28.7. Światowy Zlot Młodzieży w Toronto Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 

„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.        Gospodarze: pp. K.  i R.  Kuźmin: tel. 738-0463.  

http://www.kpk-ottawa.org/


Od Redaktora Biuletynu
W Biuletynie SIP — luty, 2002 r. — ukaza¬o
si´ wspomnienie o zmar¬ym koledze
Jerzym A. Dobrodzickim podpisane przez
paniå Danut´ Tabaka. 

Oryginalny tekst, nie mog¬ byç zamie-
szczony w Biuletynie ze wzgl´du na obj´-
toßç. Poprosi¬em autork´, aby dokona¬a
skrøtøw. Pani Tabaka zasugerowa¬a, abym
ja dokona¬ skrøtøw. Co uczyni¬em starajåc
si´ zachowaç wiernie fakty. Autorka wyrazi-
¬a dezaprobat´  dla opublikowanej treßci
Wspomnie˜ i zaΩåda¬a wycofania Jej nazwi-
ska z publikacji.

Redaktor

si´ do lådowania. TuΩ nad ziemiå pilot robi ma-
newr przypominajåcy wznoszenie si´ do gøry,
co powoduje zatrzymanie si´ helikoptera w
miejscu i ¬agodne opadni´cie  na ziemi´. Ma-
newr ten jest wielokrotnie çwiczony w trakcie
szkolenia pilota. Ståd ma¬a iloßç wypadkøw he-
likopterowych. 

Liczne przezrocza pozwoli¬y uczestnikom
zapoznaç si´ z rozmaitymi typami helikopte-
røw, ktøre røΩniå si´ mi´dzy sobå tak pod wzgl´-
dem wielkoßci, kszta¬tu i iloßci ¬opat w rotorze
zaleΩnie od ich przeznaczenia.

Po prelekcji nawiåza¬a si´ oΩywione dyskus-
ja oraz szereg zapyta˜ odnoßnie stanu heliko-
pterøw w armii kanadyjskiej, iloßci i budowy ¬o-
pat oraz w jakim stopniu helikoptery zanieczy-
szczajå ßrodowisko naturalne. PoniewaΩ to osta-
tnie zagadnienie interesuje napewno wszyst-
kich czytelnikøw podaj´ wyjaßnienie prelegen-
ta. JeΩeli chodzi o paliwo lotnicze uΩywanych
do silnikøw helikopterowych, to we wszystkich
helikopterach dwu i trzysilnikowych, a takΩe w
wi´kszoßci jednosilnikowych, jedynym uΩywa-
nym paliwem jest nafta lotnicza, ktøra sama w
sobie nie stanowi powaΩnego zagroΩenia dla
ßrodowiska. Problemem så spaliny, bo w proce-
sie spalania mogå wydzielaç si´ zwiåzki nieko-
rzystne dla ßrodowiska naturalnego. Niestety
obecnie nie stosuje si´ Ωadnych urzådze˜ w ce-
lu oczyszczania spalin, gdyΩ ca¬y nacisk po¬oΩo-
no na wydajnoßç silnika, a kaΩde urzådzenia do
oczyszczania spalin  by tå wydajnoßç  pomniej-
sza¬o 

Sk¬adamy serdeczne podzi´kowania kol. Ga-
jewskiemu  za ten ciekawy, doskonale przed-
stawiony i ilustrowany odczyt!

Maria F. Zielinska 6

ZARZÅD SIP
zaprasza napokaz filmu

MACIEJA DUTKIEWICZA

"FUKS"
Data: 19 marca 2002 (wtorek)
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Dwa rozbite radiowozy policyjne, zniszczenie
mienia przez podpalenie za pomocå ¬adunku wy-
buchowego, kradzieΩ samochodu. Nie≈le, jak na
jednå noc! Taki jest bilans osiemnastych urodzin
Aleksa — g¬øwnego bohatera sensacyjnej kome-
dii romantycznej "Fuks". Weso¬ym solenizantem
zaczyna interesowaç si´ policja, zw¬aszcza do-
ßwiadczony inspektor, stosujåcy niekonwencjon-
alne metody ßledcze. Potem w Ωyciu 18-latka po-
jawia si´ pi´kna dziewczyna. 

SPK KO¬O nr 8 
zaprasza na pogadank´

p. Tadeusza Duncan 
AArreesszzttoowwaanniiee  ww  KKrraakkoowwiiee

ii  cciiåågg  ddaallsszzyy
Data: 5 marca (wtorek) 2002 r. 
Godz.: 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza na
kaw´ i ciastka. 

AAMMBBAASSAADDAA  RRPP
oraz 

SSPPKK  KKOO¬¬OO  NNRR  88  
zapraszajå na wyßwietlenie filmu

MODJESKA CANYON
Jest to fascynujåcy, przejmujåcy spektakl
poruszajåcy dusz´ i serca o Halinie Mo-
drzejewskiej najwi´kszej polskiej aktor-
ce, najwi´kszej gwie≈dzie teatru amery-
ka˜skiego. Wyznania, nawet najbardziej
intymne, tajemnice swego bogatego Ωy-
cia ujawnia sama artystka podczas poΩe-
gnalnego przyj´cia z udzia¬em licznych
goßci.

Data: 21 marca (czwartek)2002 r.
Godz.: 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St



Do niedawna ze szkolnych podr´cznikøw
moΩna si´ by¬o dowiedzieç, Ωe odmianå w´-
gla jest grafit i diament. RøΩnice w ich wew-
n´trznej budowie przejawiajå si´ nie tylko w
wyglådzie, ale i w twardoßci. Diament jest
niemal rekordzistå, grafit zaß jest tak mi´kki,
Ωe zostawia ßlady nawet na papierze. Wszy-
stkiemu jest winne inne pouk¬adanie atom-
øw. W diamencie kaΩdy atom jest mocno
zwiåzany z sieciå pozosta¬ych. W graficie
p¬aszczyzny plastrøw så ze sobå zwiåzane
s¬abo.

WW´́ggiieell  ww  ppii¬¬kkaacchh
W 1985 r. prof. Robert F. Curl jr. i prof. Ri-
chard E. Smalley z uniwersytetu w Houston,
USA, wraz z prof. Haroldem W. Kroto z bry-
tyjskiego uniwersytetu Sussex w Brighton, ko-
rzystajåc z pomocy dwøjki doktorantøw, J.
R. Heatha i S. C. O'Briena, przez jedenaßcie
dni "katowali" promieniami lasera prøbk´
w´gla zamkni´tå w naczyniu z oboj´tnym
helem. Prøbowali w ten sposøb odtworzyç
warunki, jakie panujå w przestrzeni kosmi-
cznej. Wybite laserem atomy w´gla trafia¬y
do prøΩniowego naczynia, och¬odzonego nie-
mal do zera bezwzgl´dnego. Tam, stygnåc,
tworzy¬y niezwyk¬e twory: ¬åczy¬y si´ w nie-
znane wczeßniej czåsteczki, po 60 atomøw
w kaΩdej. Potem okaza¬o si´, Ωe odpowied-
nio sterujåc warunkami reakcji, moΩna otrzy-
mywaç takΩe zwiåzki, w ktørych czåsteczkach
jest coraz wi´cej atomøw w´gla: 70 (przypo-
mina pi¬k´ do rugby), 76, 78, 84, a nawet
960. Smalley i Kroto zrozumieli, Ωe laserowy
promie˜ wyrywa z grafitu kawa¬ek w´glowe-
go plastra miodu, a on zwija si´ i sk¬´bia,
tworzåc kul´ zbudowanå z szeßciokåtøw. Ale
skåd wzi´¬o si´ akurat 60 atomøw; ani mniej,
ani wi´cej?

- Uk¬adali modele czåsteczek z wyka¬a-
czek, sklejali gumå do Ωucia. I nic—opowia-
da prof. Lucjan Piela z Uniwersytetu War-
szawskiego. - Rozwiåzanie przysz¬o do g¬owy
Smalleyowi wczesnym rankiem w sierpniu
1985 r. Wymyßli¬, Ωe atomy w´gla, zamyka-
jåc si´, tworzå czåsteczki do z¬udzenia przy-
pominajåce pi¬ki uΩywane w futbolu. Podo-
bne do pi¬ki szkielety w architekturze noszå
nazw´ kopu¬ geodezyjnych, a wymyßli¬ je a-
meryka˜ski konstruktor Richard Buckminster
Fuller, ktøry przykrywa¬ takimi aΩurowymi
konstrukcjami pawilony i hale fabryczne. Na
jego czeßç nowe czåsteczki w´gla odkrywcy
nazwali fullerenami. Inne nazwy, pocho-7

dzåce od pi¬ki noΩnej - np. futboleny - nie
przyj´¬y si´.

W 1996 Curl, Smalley i Kroto za badania
nad fullerenami otrzymali Nagrod´ Nobla z
chemii.

CCoo  jjeesszzcczzee  uummiiee  ww´́ggiieell
Niedawno naukowcy pracujåcy nad fullere-
nami natrafili takΩe na ich bliskich krew-
nych - nanorurki. Powstajå one wtedy, kiedy
plaster w´glowych szeßciokåtøw nie zamknie
si´ w kul´, lecz zaczyna zwijaç, tworzåc
d¬ugå cienkå rurk´. 15 lat przed ekspery-
mentatorami fullerenami zajmowa¬o si´ tak-
Ωe dwøch japo˜skich teoretykøw - E. Osawa
i Z. Yoshida. Jednak ich ksiåΩki z matematy-
cznymi modelami fullerenøw wydane by¬y
tylko po japo˜sku. Nie znalaz¬y wi´kszego
odzewu i odkrywcy zarzucili dalsze prace
nad pi¬kami. Uda¬o im si´ nawet dzi´ki obli-
czeniom przewidzieç kolor fullerenu C60 -
jest Ωø¬ty - opowiada prof. Piela.

II  ppoo  ccoo  nnaamm  ttoo
- Od odkrycia tej trøjki rozpocz´¬y si´ bada-
nia nad fullerenem i podobnymi czåsteczka-
mi - møwi prof. Lucjan Piela. - Fullereny
sta¬y si´ surowcem w syntezie nowych zwiåz-
køw organicznych i nieorganicznych oraz zu-
pe¬nie dotychczas nieznanych, nowych mate-
ria¬øw - powiedzia¬ nam prof. Zbigniew Sto-
jek, takΩe z Wydzia¬u Chemii UW. Ostatnio
z fullerenami wiåzane så ogromne nadzieje
na produkcj´ nadprzewodnikøw - substancji
przewodzåcych pråd bez Ωadnego oporu. B´-
dzie to prawdopodobnie moΩliwe po "nadzia-
niu" fullerenu atomem metalu, np. itru.
Sprzyjajå temu røwnieΩ wiåzania pomi´dzy
w´glami w fullerenie (ani pojedyncze, ani
podwøjne), ktøre tworzå dla elektronøw wy-
godne autostrady. JuΩ dzisiaj naukowcy opa-
nowali sztuk´ wciskania do ßrodka fullere-
nøw atomøw kilku metali i mniejszych zwiå-
zkøw chemicznych. Niektøre z nich mogå w
przysz¬oßci s¬uΩyç jako leki. Zespø¬ prof. F.
Wudla z Uniwersytetu Kalifornijskiego po¬å-
czy¬ np. czåsteczki fullerenøw z grupami kar-
boksylowymi. Dzi´ki temu otrzymano zwiåz-
ki rozpuszczalne w wodzie. Wykryto takΩe,
Ωe jeden z tych zwiåzkøw blokuje dzia¬anie
dwøch waΩnych enzymøw wirusa HIV - pro-
teazy i odwrotnej transkryptazy.

Marcin Jamkowski 
Gazeta Wyborcza 00-12-11

W nast´pnym Biuletynie o zastosowaniach
fullerenøw i nanorurek

FULLERENY  I  NANORURKI
W poprzednim numerze Biuletynu przyrzeklißmy, Ωe zamießcimy  wi´cej  informacji o
nanorurkach i fulleronach. Odkrycie tych dwøch zjawisk zosta¬o uznane jako jedno z

najwi´kszych osiågni´ç naukowcøw w ubieg¬ym roku.



8

Z KART   HISTORII 
ZAPOMNIANI 

O wyczynach polskich lotników podczas osta-
tniej wojny wiemy prawie wszystko. Znamy
nawet pe¬ne sk¬ady za¬óg polskich dywizjo-
nów myßliwskich i eskadr — bombowych w
Anglii. Gorzej z wiedzå o udziale naszych in-
Ωynierów i konstruktorów lotniczych w wysi¬-
ku zbrojnym aliantów w tamtym okresie. 

Zacz´¬o si´ od Rumunii i to doßç niefor-
tunnie. Jesieniå 1939 r. trafili tam, w ßlad za
innymi, pracownicy ewakuowanej z Warsza-
wy Wytwórni Balonów i Spadochronów. Ma-
jåc sprz´t i materia¬y usi¬owali uruchomiç
produkcj´ jednoosobowych balonów jumpin-
gowych do przekraczania granicy i ¬åcznoßci
z krajem. Do Rumunii trafili teΩ fachowcy z
wytwórni p¬atowców PZL (26 inΩynierów z
inΩ. W. Giba¬kå na czele). Zatrudnieni w wy-
twórni samolotów IAR w Braszowie urucho-
mili produkcj´ samolotu myßliwskiego IAR-
80. Jesieniå 1940 r., pod naciskiem Niemców,
zwolniono jednak polskich inΩynierów. 

Wyprodukowane samoloty przyda¬y si´
armii hitlerowskiej w nalotach na ZSRR, a
polskich fachowców ewakuowano do Francji. 

NNaadd  SSeekkwwaannåå......  
Polscy technicy dzia¬ali we Francji jedynie
przez 8 miesi´cy (XI.1939 r. - VI.1940 r.), do
chwili kapitulacji tego kraju. W tym czasie
zatrudnia¬y ich wytwórnie lotnicze w biu-
rach konstrukcyjnych i przy produkcji. W
Wytwórni SNCA-SE w Argenteuil ko¬o ParyΩa
pracowa¬ oßmioosobowy zespó¬ konstrukto-
rów kierowany przez inΩ. J. Jakimiuka. Zajå¬
si´ on poprawieniem prototypu dwusilniko-
wego samolotu myßliwskiego SE-100 o niety-
powym uk¬adzie, z ko¬ami mocowanymi do
podwójnych stateczników pionowych. Trzeba
by¬o przekonstruowaç kad¬ub, zlikwidowaç
k¬opoty z podwoziem, zmieniç usterzenie i
poprawiç instalacje. Gdy w po¬owie marca
1940 r. zacz´¬y nap¬ywaç informacje o uster-
kach i awariach samolotów bombowych
LeO-45, powierzono Polakom uruchomienie
drugiej linii produkcyjnej tych bombowców
w wytwórni SNCA-SE w Ambrieu ko¬o Lyo-
nu. Zorganizowa¬ to zespó¬ z¬oΩony z prze-
sz¬o 100 naszych pracowników pod kierunk-
iem Z. Fabierkiewicza i przy udziale 8 inΩy-
nierów. W wytwórni SOMUA w Venissieux
ko¬o Lyonu zespó¬ technologów i techników
kierowany przez inΩ. S. Mielczarka zajmowa¬
si´ produkcjå skrzyde¬. Wytwórnia SNCA-
Nord (Potez) w filii w Casablance w Maroku
zatrudni¬a duΩå grup´ inΩynierów i techni-
ków wraz z personelem pomocniczym przy

montaΩu 50 samolotów myßliwskich Curtiss
Hawk i bombowych Martin Maryland. Samo-
loty sprowadzone z USA mia¬y liczne usterki
b´dåce rezultatem sabotaΩu uprawnianego w
ameryka˜skich wytwórniach przez pracujå-
cych tam Niemców. W wytwórni CAPRA
(Bernard) w La Courneuve ko¬o ParyΩa nasi
inΩynierowie konstruktorzy pracowali przy
konstrukcji dwusilnikowego myßliwca R-40. 

Z pracy polskich speców od lotnictwa
korzysta¬y takΩe inne liczne wytwórnie. W
Gnome-Rhone w ParyΩu zespó¬ inΩynierów
pod kierunkiem inΩ. S. Olszewskiego praco-
wa¬ przy produkcji silników lotniczych, w
tej samej wytwórni w Le Mans w przygo-
towaniu i kontroli produkcji zespó¬ inΩynie-
rów, techników i technologów. W Bois des
Colombes ko¬o ParyΩa w biurze konstrukcyj-
nym Hispano-Suiza oraz w zak¬adzie produ-
kcyjnym tej wytwórni w Tarbes w Pirene-
jach by¬o zatrudnionych kilkunastu polskich
inΩynierów i techników. 

Lista fabryk lotniczych zatrudniajåcych
Polaków by¬a nadspodziewanie d¬uga. Polscy
specjalißci pracowali takΩe w biurze konstru-
kcyjno-technologicznym firmy SIGMA w Pa-
ryΩu, przygotowujåcym licencyjnå produkcj´
angielskich silników Bristol, w biurze kon-
strukcyjnym podwozi i instalacji
hydraulicznych fabryki w LA Couronne (pro-
dukcja samolotów Olaer), w fabryce ßmigie¬
Chauviere, spr´Ωarek Turbomeca oraz w wy-
twórniach sprz´tu radiowego, elektrycznego i
przyrzådów pok¬adowych. We francuskim
przemyßle lotniczym pracowa¬o ¬åcznie 150
polskich inΩynierów, 75 technologów, tech-
ników i studentów politechnik oraz przesz¬o
500 rzemießlników. ZaangaΩowanie Polaków
by¬o duΩe, jednak krótki okres pracy i kapi-
tulacja Francji nie przynios¬y wi´kszych rezu-
ltatów. Najwi´kszy poΩytek, jak si´ okaza¬o,
wnießli Polacy przy produkcji i montaΩu sa-
molotów ameryka˜skich. 

.....ii  TTaammiizzåå  
Jakie by¬y losy polskich inΩynierów po upad-
ku Francji? Wi´kszoßç z nich wyjecha¬a do
Anglii i Kanady. Po drugiej stronie kana¬u
La Manche spotkali si´ jednak z innym przy-
j´ciem niΩ we Francji. Angielskie wytwórnie
lotnicze ociåga¬y si´ z zatrudnieniem pols-
kich konstruktorów. Obawia¬y si´, Ωe po woj-
nie wyspecjalizowani polscy fachowcy stano-
wiç b´då duΩå konkurencj´.

Doko˜czenie w nast´pnym Biuletynie



WIEÍCI z KRAJU
◆ Dwie piåte Polakøw (40%) ma nadziej´
na popraw´ warunkøw materialnych lub
przynajmniej utrzymanie obecnego poziomu
Ωycia w tym roku — wynika z sondaΩu
CBOS. Wg CBOS, oczekiwania ankietowa-
nych najcz´ßciej wiåΩå si´ z poprawå sytu-
acji finansowej i zarobkøw (32%), a 8% ba-
danych liczy na utrzymanie obecnego pozio-
mu Ωycia.

W ocenie CBOS, teraz znacznie mniej re-
spondentøw ma takie nadzieje niΩ w ubie-
g¬ym roku (wtedy wyraΩa¬o je 49% bada-
nych). Blisko jedna trzecia (31%) ankietowa-
nych wyrazi¬a swoje oczekiwania zwiåzane
ze sferå pracy. 17% badanych wiåΩe swoje
nadzieje ze znalezieniem pracy; 6% ze sta-
bilnoßciå pracy; 4% ze zmianå pracy; 2% z
poprawå kondycji gospodarstw rolnych i
w¬asnej firmy, a 1% z awansem w pracy i
awansem zawodowym. Wg CBOS, oczekiwa-
nia zwiåzane z pracå så wi´ksze niΩ rok te-
mu, kiedy to nadzieje takie mia¬o 25% an-
kietowanych. Co trzeci ankietowany (32%) z
obawå myßli o sprawach zwiåzanych z zatru-
dnieniem, w tym: 22% z moΩliwoßciå utraty
posiadanej pracy; 7% z niemoΩnoßciå jej
znalezienia; 2% z troskå o prac´ dzieci i 1%
z kondycjå swojego gospodarstwa lub firmy.
◆ SLD przed PO i Samoobronå wygra¬by
wybory w lutym - wynika z sondaΩu CBOS.
Dalsze miejsca zaj´¬yby PiS, PSL i LPR.

Spoßrød 57% uczestnikøw sondaΩu deklaru-
jåcych udzia¬ w wyborach, 47% odda¬oby
g¬os na SLD (w styczniu - 40%). Koalicjant
Sojuszu — UP, mog¬aby liczyç na 1% g¬o-
søw (w styczniu — 3%). Na PO g¬osowa¬oby
11% ankietowanych (w styczniu — 12%), a
na Samoobron´ 10% (w styczniu -— 8%).
Dalsze miejsca zaj´¬yby PiS — 9% poparcia
(w styczniu — 11%), PSL — 8% (tyle samo
w styczniu) i LPR — 7% poparcia (w sty-
czniu 6%).
◆ Wg lutowego sondaΩu firmy Ipsos-Demo-
skop najwi´kszym poparciem - 41% cieszy
si´ nadal koalicja SLD-UP. Taki sam wynik
odnotowa¬a ona w styczniu. W porøwnaniu
z poprzednim miesiåcem najwi´cej straci¬o
PiS. W lutym na PiS g¬os odda¬oby 6% an-
kietowanych, wstyczniu by¬o to 10%. Na dru-
gie miejsce z 10% poparciem wrøci¬a PO
(wstyczniu 8%). Gdyby najbliΩsze wybory
odbywa¬y si´ w lutym, sk¬ad Sejmu pozos-
ta¬byw¬aßciwie bez zmian. Pi´cioprocentowy
prøg przekroczy¬yby bowiem røwnieΩ PSL -
6%, Samoobrona — 5% i LPR — 5%.
◆ Z najnowszego sondaΩu przeprowadzo-
nego przez PBS na zlecenie "Rzeczpospolitej"
wynika, Ωe koalicja SLD i Unii ma 42% po-
parcie spo¬eczne i utraci¬a 2% w porøwna-
niu ze styczniem. W najnowszym sondaΩu
"Rzeczpospolitej" swoje w miar´ wysokie no-
towania utrzymuje PO. Zajmuje ona drugie
miejsce z 13% poparciem. "Samoobrona"
moΩe liczyç na 10%, o jeden % wi´cej niΩ
miesiåc temu. PSL popiera 9% wyborcøw,
czyli o dwa % wi´cej niΩ w styczniu br. O
trzy punkty spad¬o natomiast poparcie dla
LPR.

Z bada˜ wynika, Ωe pierwszy raz od wielu
miesi´cy szanse na wejßcie do parlamentu
mia¬aby UW — chcia¬oby na niå g¬osowaç
5% Polakøw. Ruch Spo¬eczny AWS ma po-
parcie 3% badanych.
◆ Wed¬ug badania Interbus TNS OBOP,
przeprowadzonego w grudniu styczniu, do-
st´p do Internetu ma 20,7% Polakøw, ale
regularnie,przynajmniej raz w miesiåcu, ko-
zysta z niego 15% - poinformowa¬ TNS
OBOP.

3,1% respondentøw chce uzyskaç dost´p
do Internetu w ciågu najbliΩszych szeßciu
miesi´cy. Najbardziej znanymi witrynami
internetowymi så: Onet (jego tzw. spontan-
icznå znajomoßç zadeklarowa¬o 76% bada-
nych, a wspomaganå 92% badanych), Wirtu-
alna Polska (odpowiednio: 59% i 88%), In-
teria (31% i 58%) oraz Wyborcza (24% i
52%).W rankingu witryn, z ktørych internau-
ci najcz´ßciej korzystajå, napierwszym miejs-
cu jest takΩe Onet (52,4%), potem Wirtualna
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APEL O POMOC
Ko˜czymy juΩ sortowanie dokumentøw
z dawniejszych lat aby przekazaç je do
Archiwum Pa˜stwowego. PoniewaΩ chce-
my przekazaç dokumentacj´ jak najbar-
dziej kompletnå zwracamy si´ do wszy-
stkich KoleΩanek i Kolegøw, ktørzy byli
cz¬onkami Zarzådu w ostatnich 20 lat-
ach o przejrzenie starych dokumentøw
SIP. Poszukujemy protokø¬øw zebra˜ Za-
rzådu od czerwca 1988 do stycznia
1989 w¬åcznie oraz kompletu protokø-
¬øw z roku 1992-1993. Po zrobieniu fo-
tokopii orygina¬y b´då zaraz zwrøcone.

Poszukujemy røwnieΩ nadal New
Link 1985, nr 2 oraz starych biulety-
nøw Oddzia¬u: 1973/74,nr 2 i3;
1974/75, nr 1 i 4; 1975/76 nr 1,4-8
oraz 1978/79 nr 3. B´dziemy bardzo
wdzi´czni za pomoc w uzupe¬nieniu
ciågøw dokumentacji. Sprawa bardzo
pilna! Prosz´ kontaktowaç si´ w tej
sprawie z kol. Mariå F. Zielinskå, tel
237-4517, e-mail jmziel@alphainter.net.



Polska(25,1%), Wyborcza (18,8%) i RMF FM
(10,4%).
◆ Gdyby referendum w sprawie przyståpi-
enia do UE odby¬o si´ na poczåtku lutego,
do urn posz¬oby 70% Polakøw, a 71% g¬osu-
jåcych popar¬oby integracj´ — wynika z naj-
nowszego sondaΩu "Rzeczpospolitej", przepro-
wadzonego przez PBS 9 i 10 lutego br. Dwa
miesiåce temu poparcie deklarowa¬o 74%
badanych, zatem po og¬oszeniu przez Komi-
sj´ Europejskåpoziomu dop¬at dla polskich
rolnikøw nie dosz¬o do dramatycznego spad-
ku poparcia dla integracji z UE - komentuje
"Rz". Przeciwko wståpieniu naszego kraju
do Unii, zarøwno teraz, jak i wpoprzednim
sondaΩu, wypowiedzia¬ si´ co piåty ankieto-
wany (20%). Jeßli te wyniki przeliczyç na ca-
¬e spo¬ecze˜stwo, to zwolennicy Unii stanow-
iå w Polsce 56% obywateli, przeciwnicy zaß
— 23% Reszta(21%) to niezdecydowani —
podaje dziennik. Tylko wßrød wyborcøw LPR
i Samoobrony przewaΩajå przeciwnicy inte-
gracji z UE. Elektoraty pozosta¬ych partii så
bardziej proeuropejskie — pisze "Rz".
◆ Stycze˜ by¬ trzecim kolejnym miesiåcem
spadku produkcji przemys¬owej: w porøwna-
niu ze stanem sprzed roku zmala¬a ona o
2,4% Znacznie bardziej, bo aΩ o 21,3%
zmniejszy¬a si´ w tym czasie produkcja bu-
dowlano-montaΩowa. T´ mniejszå produkcj´
przemys¬ sprzedawa¬ po cenach niemal iden-
tycznych jak w styczniu 2001 roku, budown-
ictwo natomiast - o 2% droΩej.
◆ Ponad dwie trzecie Polakøw (68%) jest
przekonanych, Ωe sprawy w kraju idå w
z¬ym kierunku. Przeciwnego zdania jest 17%
badanych - wynika z sondaΩu TNS OBOP.
Kierunku biegu spraw w kraju nie potrafi
oceniç 15% ankietowanych. 

Niemal po¬owa Polakøw (49%) obawia
si´, Ωe w ciågu najbliΩszych trzech lat ich

materialne warunki Ωycia pogorszå si´. Po-
prawy spodziewa si´ 18% badanych. Wszy-
scy oni zaznaczajå jednak, Ωe nie b´dzie to
poprawa wyra≈na. Kolejne 27% responden-
tøw nie przewiduje zmian warunkøw Ωycia.
◆ Bezrobocie w styczniu wzros¬o z 17,4 do
18%, co przek¬ada si´ na 3 mil 253 tys. be-
zrobotnych. Ponadto jest takΩe 480 tysi´cy
osøb korzystajåcych z zasi¬ków i ßwiadcze˜
przedemerytalnych. 

Przez miesiåc przyby¬o ponad 138 tysi´-
cy osób bez pracy. Tak wysokiego bezrobo-
cia nie by¬o w Polsce od poczåtku transfor-
macji. Najtrudniej jest znaleΩç prac´ m¬o-
dym osobom (15-24 lata). Wßrød nich jest
40% bez pracy. Najwi´ksze bezrobocie jest
w wojewødztwie warmi˜sko-mazurskim,
gdzie 29% jest bez pracy. Najmniejsze bezro-
bocie jest w wojewødztwie mazowieckim
gdzie jest 13,4% bez pracy.
◆ Wg sondaΩu OBOP 71% Polaków jest nie-
zadowolonych z obecnego systemu opieki
zdrowotnej, przy czym prawie jedna trzecia
(31%) sådzi, Ωe jest on bardzo z¬y. Pozytyw-
nie na temat systemu opieki zdrowotnej wy-
powiada si´ niespe¬na jedna czwarta res-
ondentøw (24%). Zaledwie jeden na stu an-
kietowanych jest w pe¬ni zadowolony ze s¬u-
Ωby zdrowia. Co dwudziesty badany (5%)
nie ma zdania w tej sprawie.

Trzy lata temu niezadowolenie z systemu
opieki zdrowotnej wyraΩa¬o 64% badanych,
pozytywnie o systemie wypowiada¬o si´ 31%.

10

LEONARD SAMEK
Adwokat - Radca prawny - Notariusz

oferuje us¬ugi w zakresie spraw:
• karnych
• cywilnych
• notarialnych 

(nieruchomoßci, testamenty etc.)
• porad prawnych

102-99 Holland Ave. Ottawa ON K1Y 0Y1
Biuro:(613)725-2424    Fax:(613)725-0464

Dom:(613)722-4464

KKUUPPNNOO  ——  SSPPRRZZEEDDAA¸̧  
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÍÍCCII

Real Estate Agent 

Terry Gleeson B.A.
PPrruuddeennttiiaall  MMaaxxiimmuumm  RReeaallttyy  IInncc..
Residential, Investment, Industrial,
Commercial (Licenced since 1981)

Tel: 749-7355     Res: 824-3260
E-mail:  gleeste @ sprint.ca 
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