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WALNE ZEBRANIE SIP
(SPRAWOZDAWCZE)
DATA: 23 MAJA (CZWARTEK) 2002 r.
GODZ: 19.30 (pierwszy termin) 19.45 (drugi termin)
MIEJSCE: Sala parafialna koßcio¬a ßw. Jacka; 201 LeBreton St. N.
Msza ßw. za zmar¬ych cz¬onkøw o godz. 19.00

SPRAWOZDANIE z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP
w dniu 9 kwietnia 2002 r.
Obecni: Jan Janeczek, Andrzej Go¬´biowski,
Bogdan Kubicki, Stanis¬aw Ozorowski, Czes¬aw
Piasta, Lidia Zieli˜ska
1. Przewodniczåcy, Jan Janeczek, otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
2. Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian.
3. Sprawozdanie z zebrania z 16 stycznia 2002
zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
4. Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
- Otrzymalißmy formularz do zg¬oszenia kandydatury do otrzymania "Order of Ontario". Ze
wzgl´du na duΩå iloßç pracy zwiåzanå z przygotowaniem ewentualnych zg¬osze˜, proces rozpatrzenia kandydatur i ich zg¬oszenie przesu
ni´to na nast´pny rok.
- Otrzymalißmy list z zapytaniem o imigracj´
do Kanady. Sekretarz zajmie si´ odpowiedziå
(skieruje zainteresowanego na naszå stronic´
internetowå).
- Otrzymalißmy list z "Towarzystwa Bia¬ego
Or¬a" z Montrealu z proßbå o umieszczenie reklam w ich jubileuszowym wydawnictwie.
Zrezygnowano z tej moΩliwoßci.

- Biblioteka Narodowa Kanady (National Library of Canada) przys¬a¬aupomnienie, iΩ nie
otrzyma¬a naszych Biuletynów za lipiec i sierpie˜ 200. Sekretarz wyßle wyjaßnienie, Ωe Biuletyn nie jest publikowany w tych dwóch miesiåcach w roku.
5. Sprawy finansowe:
- Zap¬acono bieΩåce rachunki (m.in. za skrzynk´ pocztowå).
- Skarbnik wyßle sk¬adki do Zarzådu G¬ównego za bieΩåcy rok. Rok 2001 zosta¬ uregulowany
wczeßniej.
- Podsumowano zbiórk´ pieni´dzy na zakup
pianina do Domu Polskiego SPK. Dotacje w wysokoßci $255.00 z¬oΩy¬o 11 osób. Tylko cz¬onkowie, którzy wystawili czeki na Fundacj´ Dziedzictwa Polskiego otrzymajå odpowiednie zaßwiadczenia podatkowe.
- Omawiano sprawy finansowe, ciåg¬y deficyt
Oddzia¬u, fakt niep¬acenia sk¬adek przez cz¬onków i duΩe koszty publikowania Biuletynu. Koszty drukowania Biuletynu niestety si´ nie
zmniejszy¬y, poniewaΩ cena ich drukowania
wzros¬a na skutek drukowania ich mniejszej
iloßci. Zarzåd postanowi¬ wyståpiç z dwoma
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wnioskami na Walnym Zebraniu 23 maja 2002.
Pierwszy o pobieraniu op¬aty w wysokoßci
15$ rocznie za wysy¬anie Biuletynu pocztå dla
cz¬onków, którzy sobie tego Ωyczå. Jeßli wniosek
zostanie zatwierdzony przez Walne Zebranie
Oddzia¬u, op¬ata ta obowiåzywaç b´dzie od
czerwca 2002. Drugi wniosek jest o podniesieniu rocznych sk¬adek z 50$ na 60$ na cz¬onka
pracujåcego, z 25$ na 30$ na cz¬onka emeryta, z
70$ na 90$ dla ma¬Ωe˜stwa i z 50$ na 60$ dla
ma¬Ωe˜stwa emerytów. Jeßli wniosek zostanie
zatwierdzony przez Walne Zebranie Oddzia¬u,
nowe sk¬adki obowiåzywaç b´då od roku 2003.
Sekretarz przygotuje odpowiednie wnioski.
6. Sprawy organizacyjne:
- Zrobiono porzådek z materia¬ami archiwalnymi Stowarzyszenia pod kierownictwem kol.
Marii Zieli˜skiej. Materia¬y zosta¬y oddane do
archiwum. Sprawa archiwum zosta¬a wi´c zako˜czona.
- Kol. Lidia Zieli˜ska odebra¬a materia¬y z wystawy 50-lecia od Zarzådu G¬ównego. Zarzåd
poszukuje osoby, która by si´ podj´¬a przechowania tych materia¬ów (5 pude¬). Sprawa zostanie poruszona za Walnym Zebraniu Oddzia¬u
23 maja 2002. Ch´tni powinni zg¬osiç si´ do Zarzådu.
- Omówiono spraw´ umieszczania og¬osze˜
o prac´ na naszej stronicy internetowej. Postanowiono ich nie zamieszczaç, lecz uΩywaç w
tym celu bezp¬atnej stronicy internetowej
http://www.kanatajobs.com.
- Praca nad rozbudowå stronicy internetowej
posuwa si´ do przodu. Kol. Lidia Zieli˜ska doda¬a juΩ t¬umaczenia niektórych stronic na angielski i francuski. Coraz wi´cej osób zwraca si´
do nas z proßbå o pomoc w wyje≈dzie z Polski
do Kanady. Kol. Andrzej Go¬´biowski podjå¬ si´
aktualizacji naszej stronicy na ten temat.
7. Dzia¬alnoßç - Zarzåd przedyskutowa¬ nast´pujåce imprezy lub propozycje imprez:
- 16 kwietnia 2002 - Film "Poranek Kojota",

IN MEMORIAM
Zarzåd Ko¬a SIP z przykroßciå donosi, Ωe w dniu 17 kwietnia 2002 r.
zmar¬ nasz Kolega,

Henryk Wißniowski
wieloletni cz¬onek SIP.
Zarzåd wyraΩa wyrazy wspø¬czucia cz¬onkom rodziny zmar¬ego
Kolegi.
Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa
organizuje kol. Mieczys¬aw Piraszewski.
- 23 maja 2002 - Walne Zebranie sprawozdawcze Oddzia¬u.
8. Dyskutowano przysz¬oßç SIP Oddzia¬ Ottawa
i moΩliwoßç nast´pujåcych inicjatyw:
- sekcje (sekcja techniczna) - kol. Micha¬
Paduch.
- szkolenia, kursy - kol. Andrzej Go¬´biowski.
- spotkania nieformalne - kol. Bogdan Kubicki
- networking, szukanie pracy - kol. Czes¬aw
Piasta. Dyskusja nie zosta¬a zako˜czona.
9. Data i miejsce nast´pnego zebrania zosta¬a
ustalona na 11 czerwca 2002.
10. Wolne wnioski:
- Podsumowanie dzia¬alnoßci od ubieg¬ego
zebrania: frekwencja na filmach styczniowym
"Kochaj i rób co chcesz" oraz marcowym
"Fuks" by¬a znakomita. Postanowiono kontynuowaç te inicjatyw´.
11. Zako˜czenie zebrania o godz. 22:15.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska, sekretarz.

RANKING SZKØÒ WY¸SZYCH
na rok 2002

Ranking zosta¬ dokonany przez Kapitu¬´ Rankingu z inicjatywy dziennika Rzeczpospolita i tygodnika Perspektywy. W sk¬ad Kapitu¬y wchodzi¬y osobistoßci z røΩnych dziedzin nauki, przedstawiciele przemys¬u i bankowoßci.
W rankingu brano pod uwag´, mi´dzy innymi, prestiΩ uczelni, potencja¬ naukowy, warunki
studiowania .
7)Akademia Gørniczo-Hutnicza w Krakowie
8) Akademia Medyczna w Poznaniu
(pierwsza dziesiåtka)
9) Uniwersytet Wroc¬awski
1) Uniwersytet Warszawski
10) Szko¬a G¬øwna Gospodarstwa Wiejskiego w
2) Uniwesytet Jagiello˜ski
Warszawie
3)Politechnika Warszawska
4) Uniwerytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
1) Politechnika Warszawska
5) Szko¬a G¬øwna Handlowa w Warszawie
2) Politechnika Wroc¬awska
6) Politechnika Wroc¬awska

WY¸SZE UCZELNIE

UCZELNIE TECHNICZNE
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3) Akademia Gørniczo-Hutnicza w Krakowie
4) Politechnika Ílåska w Gliwicach
5) Politechnika Pozna˜ska
6) Politechnika Krakowska
7) Politechnika Gda˜ska
8) Politechnika Òødzka
9) Politechnika Szczeci˜ska
10) Politechnika Lubelska

UNIWERSYTETY

1) Uniwersytet Warszawski
2) Uniwersytet Jagiello˜ski
3) Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
4) Uniwersytet Wroc¬awski
5) Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
6) Uniwersytet Gda˜ski
7) Uniwersytet Ílåski w Katowicach
8) UniwersytetWarmi˜sko-Mazurski w
Olsztynie
9) Uniwersytet M. Curie-Sk¬odowskiej w
Lublini
10) Uniwersytet Òødzki

UCZELNIE PRYWATNE

1) WyΩsza Szko¬a Przedsi´biorczoßci i
Zarzådzania im. L. Ko≈mi˜skiego
2) WyΩsza Szko¬a Biznesu w Nowym-Såczu
3) WyΩsza Szko¬a Humanistyczna w Pu¬tusku
4) Polsko-Japo˜ska WyΩsza Szko¬a Technik
Komputerowych w Warszawie
5) WyΩsza Szko¬a Ubezpiecze˜ i Bankowoßci w
Warszawie
6) WyΩsza Szko¬a Psychologii Spo¬ecznej w
Warszawie
7) WyΩsza Szko¬a Bankowa w Warszawie
8) WyΩsza Szko¬a Handlu i Prawa w Warszawie
9) WyΩsza Szko¬aPedagogiczna TWP w
Warszawie
10) WyΩsza Szko¬a Finansøw i Zarzådzania w
Bia¬ymstoku

WIOSENNE WIECZORKI
FILMOWE
Przedstawienie nowych filmøw polskich wype¬ni¬o
ostatnie dwa spotkania sezonu 2001/02. Na wieczorku
w dniu 19 marca wyßwietlony zosta¬ film sensacyjnokomediowy w reΩyserii Macieja Dutkiewicza pt."Fuks"
a w dniu 16 kwietnia najnowszy film Olafa Lubaszenko pt."Poranek kojota" W obu filmach g¬øwna rol´ zagra¬ ßwietnie zapowiadajåcy si´ m¬ody amant Maciej
Stuhr. Szybko toczåca si´ akcja, pe¬na niezwyk¬ych
wydarze˜ w po¬åczeniu z wåtkiem mi¬osnym i "happy
endem" zapewni¬y dwa, pe¬ne wraΩe˜, ßmiechu i zabawy wieczory. Dzi´kujemy serdecznie kol.Mieczys¬awowi Piraszewskiemu za zorganizowanie wieczorkøw
oraz wypoΩyczenie tak filmøw jak i aparatury potrzebnej do wyßwietlania DVD. Mamy nadziej´, Ωe i w przysz¬ym sezonie zechce si´ podzieliç z nami innymi filmami ze swej kolekcji.
Maria F. Zieli˜ska
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DUMNI ZE SWOICH
NARODØW

Pierwszy eurobarometr dla krajøw kandydujåcych do Unii Europejskiej 82% Polakøw czuje
si´ dumnymi z faktu bycia Europejczykiem. To
aΩ o 20% wi´cej niΩw krajach "15". Bardziej "europejscy" så od nas tylko Rumuni, W´grzy i Malta˜czycy. Polacy så teΩ dumni z przynaleΩnoßci
do swojego narodu.
Komisja Europejska opublikowa¬a pierwszå
kompleksowå analiz´ postaw mieszka˜cøw
krajøw kandydujåcych do UE. Takie "eurobarometry" så opracowywane dla krajøw "15" co pø¬
roku. Teraz b´då obejmowaç røwnieΩ Polsk´ i
inne pa˜stwa kandydujåce.
Polacy så bardziej dumni z przynaleΩnoßci
do swojego narodu (89% ankietowanych) niΩ
mieszka˜cy "15" (83%). Narodowa duma najbardziej rozpiera jednak Malta˜czykøw (96%),
Cypryjczykøw (93%) i S¬owe˜cøw (92%), a wi´c
obywateli najmniejszych spoßrød krajøw kandydujåcych.
Odpowiedzi ponad 13 tysi´cy respondentøw
zadajå k¬am niektørym stereotypom. Okazuje
si´, Ωe Polacy bardziej ufajå instytucjom unijnym niΩ w¬asnym organom w¬adzy. Zaufanie do
tych pierwszych deklaruje 55% Polakøw (41%
mieszka˜cøw "15"), podczas gdy krajowej administracji ufa zaledwie 28% obywateli Polski (ßrednio 38% UE), rzådowi - 30% (38% UE), a parlamentowi - 28% (40% w pa˜stwach wspølnoty).
Gdyby dziß odby¬o si´ referendum w sprawie przyståpienia Polski do Unii, "tak" powiedzia¬oby 54% Polakøw, "nie" - 26% .Wßrød 10 krajøw, ktøre w 2004 roku przyståpiå prawdopodobnie do wspølnoty, mniejsze poparcie dla UE
jest na Litwie, ¸otwie, w Estonii i Malcie. Unia
jest natomiast bardziej popularna na W´grzech
(70%), na S¬owacji, Cyprze, w S¬owenii i Czechach.
Wi´kszoßç Polakøw sådzi, Ωe na przyståpieniu do Unii najbardziej skorzystajå ci, ktørzy
znajå j´zyki obce, i biznesmeni. Cz¬onkostwa
natomiast powinny - ich zdaniem - obawiaç si´
osoby znajåce jedynie j´zyk polski oraz rolnicy.
Zadowolonych z Ωycia jest 61% mieszka˜cøw naszego kraju, wyra≈nie mniej niΩ w krajach "15" (83%), ale wi´cej niΩ w innych pa˜stwach kandydujåcych do Unii (ßrednio 51%).
40% Polakøw wierzy, Ωe w ciågu najbliΩszych 5 lat poziom ich zadowolenia si´ poprawi. 29% ankietowanych jest przeciwnego zdania.
J´drzej Bielecki z Brukseli
Rzeczpospolita nr 66/02

Z KART HISTORII
OPISANIE POLSKICH ¸ELAZA FABRYK
Apele o rozwøj gospodarki krajowej naleΩa¬y do
g¬øwnych hase¬ epoki Oßwiecenia w Polsce. W
rozwoju tym widziano jeden z podstawowych
warunkøw przywrøcenia pa˜stwu dawnej pot´gi i znaczenia.
Pod wp¬ywem tej atmosfery i nie bez nadziei
na przewidywane dochody, na terenie ca¬ej Rzeczypospolitej zacz´¬o powstawaç wiele zak¬adøw produkcyjnych. Organizowali je magnaci,
szlachta, mieszczanie. Dobry przyk¬ad dawa¬
sam krøl Stanis¬aw August Poniatowski.
To oΩywienie gospodarcze stworzy¬o wielkie
zapotrzebowanie na wzory w zakresie procesøw
technologicznych, rozwiåza˜ konstrukcyjnych i
organizacji produkcji. G¬øwnym ≈rød¬em tych
wzorøw sta¬a si´ rodzima literatura techniczna,
ktøra zacz´¬a si´ rozwijaç bardzo intensywnie.
Ukazywa¬y si´ ksiåΩki dotyczåce røΩnych dziedzin techniki, a uzupe¬nia¬y je artyku¬y og¬aszane w periodykach poßwi´conych tematyce ekonomicznej.

Nowoczesna ksiåΩka
Wßrød tych ksiåΩek szczegølne miejsce zaj´¬a
publikacja ks. Jøzefa Osi˜skiego pt. "Opisanie
polskich Ωelaza fabryk" zarøwno ze wzgl´du na
treßç, jak i sposøb, w jaki zosta¬a opracowana.
Sposøb ten by¬ wøwczas, w ko˜cu XVIII stulecia
bardzo nowoczesny, gdyΩ polega¬ na wykorzystaniu wynikøw rozes¬anych przez autora ankiet.
Taka specjalnie przygotowana ankieta zawiera¬a 27 pyta˜. Pierwsze brzmia¬o: w ktørym
Wojewødztwie, w ktørej jego Ziemi albo Powiecie stanå¬ piec wielki lub dymarka, kto je .za¬oΩy¬? Nast´pne pytania zmierza¬y do ustalenia
charakterystyki technicznej tego pieca, jego rozmiarøw, konstrukcji i wyposaΩenia, dalej przebiegu procesu produkcyjnego, wydajnoßci, liczby pracujåcych przy obs¬udze i ich wynagrodzenia, wreszcie ceny sprzedaΩnej otrzymywanych
produktøw: Ωelaza sztabikowego, fryzowanego,
szynowego, kratowego, lanego.
Pytania te kierowa¬ Jøzef Osi˜ski do ...majåcych Ωelaza fabryki, upraszajåc, aby ich poczåtek i stan, w ktørym teraz znaydujå si´, jak najdok¬adniej opisali... Na podstawie uzyskanych
odpowiedzi opracowana zosta¬ publikacja, ktøra spe¬nia¬a rol´ wartoßciowego informatora technicznego i gospodarczego, a obecnie stanowi
cenne ßrød¬o do poznania naszego hutnictwa w
XVIII w. Choç nie obj´¬a wszystkich zak¬adøw,
gdyΩ nie wszyscy majåcy Ωelaza fabryki na ankiet´ odpowiedzieli, daje obszerny, niekiedy nawet szczegø¬owy obraz stanu metalurgii w Pol-

sce epoki Oßwiecenia. Obraz ten zawiera dane
dotyczåce budownictwa i techniki hutniczej,
warunkøw zatrudnienia, rodzaju wyrobøw i ich
cen.
Najwi´kszym uznaniem autora cieszy¬ si´
wielki piec w Antoninowie w pobliΩu Ko˜skich,
a to ze wzgl´du na staranne rozplanowanie oraz znacznå na owe czasy wydajnoßç, wynoszåcå ßrednio 130 cetnarøw surøwki, czyli ok. 10,5
t na tydzie˜. W ksiåΩce znalaz¬a si´ nawet rycina przedstawiajåca ten piec hutniczy.
Informacje zawarte w "Opisaniu polskich
Ωelaza fabryk" wskazujå, Ωe nasze zak¬ady metalurgiczne naleΩa¬y w XVIII w. do najbardziej
rozwini´tych manufaktur. Istnia¬ w nich wyra≈ny podzia¬ pracy mi´dzy poszczegølnymi
cz¬onkami za¬ogi, ci ostatni byli wynagradzani
pieni´dzmi, a produkcj´ przeznaczano przede
wszystkim na sprzedaΩ.

Zas¬uΩony autor
Ks. Jøzef Osi˜ski, pijar, naleΩa¬ do czo¬owych
postaci okresu Oßwiecenia. By¬ cz¬owiekiem o
szerokiej wiedzy i wielostronnych zainteresowaniach. Prowadzi¬ dzia¬alnoßç pedagogicznå,
wyk¬adajåc w szko¬ach pijarskich geometri´,
fizyk´ i histori´ naturalnå. Przede wszystkim
jednak zas¬uΩy¬ si´ wartoßciowymi publikacjami z røΩnych dziedzin techniki. Jego "Fizyka
doßwiadczeniami potwierdzona" mia¬a opini´
najlepszego wøwczas podr´cznika o tej tematyce; "Nauka o gatunkach i szukaniu rudy Ωelazney..." odznacza¬a si´ przyst´pnoßciå wyk¬adu;
"Robota machiny powietrzney Pana Montgolfier", wydana w rok po g¬oßnym, pionierskim
eksperymencie, popularyzowa¬a projektowanie
i budow´ balonøw nape¬nianych ogrzanym powietrzem; "Sposøb ubezpieczajåcy Ωycie i majåtek od piorunøw" by¬ pierwszå, wydanå w kraju
ksiåΩkå z zakresu elektryki, przy czym juΩ sam
tytu¬ wskazuje, jak dalece mia¬a ona praktyczny
charakter.
Publikacje Osi˜skiego wyrøΩnia¬y si´ poziomem merytorycznym, a zarazem praktycznym
ukierunkowaniem, dzi´ki czemu odpowiada¬y
potrzebom krzewienia wiedzy i rozwoju przemys¬u krajowego. Ten renesansowy pod wzgl´dem zakresu zainteresowa˜ autor cieszy¬ si´
uznaniem wspø¬czesnych. Ceni¬ go krøl i odznaczy¬ medalem "Merentibus", ktøry otrzymywali ludzie szczegølnie dla kraju zas¬uΩeni, o
czym zresztå ßwiadczy nazwa.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 36/01
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Maj 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
A. MIchałowska
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
226-6793
728-1375
728-1375
828-0225
741-5465

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2002
Data

Impreza

Organizatorzy

W. Żubr
Parafia Św. Jacka
Pol. Szkoła Licealna
„Powolne konanie”– Przeżycia więzienne młodego AK- Koło SPK Nr 8,
owca z batalionu „Zośka”: Dr A. Wolski - „Jur”
PINK
11
Koncert Jazz-owy
Federacja Polek
12
Pierwsza Komunia Święta – Dzień Matki
Parafia Św. Jacka
12
„Kwiatki dla Matki”
Chór Paderewskiego
14
Film: „W Pustyni i Puszczy” (H. Sienkiewicz)
SIP
16
Film: 50 lat historii Polski - Zespół „Mazowsze”
Koło SPK Nr 8
18
Zabawa Wiosenna
Klub „Białe Orły”
19
Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
Parafia Św. Jacka
23
Walne Zebranie Członków
SIP
26
Targi Książki
MAK Entertainment
Święto Bożego Ciała
Parafia Św. Jacka
2.6.
4*
Nauka Polska na Obczyźnie podczas II Wojny
Koło SPK Nr 8
Światowej: Dr A. Garlicki
22-23
Polski Festiwal
Klub „Białe Orły” i SPK
Parafia Św. Jacka
18-28.7. Światowy Zlot Młodzieży w Toronto
Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
Koło SPK Nr 8
17.8.
18
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego
Koło SPK Nr 8
Zabawa „Zamknięcie Sezonu”
Klub „Białe Orły”
12.10.
„Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko
Ott. Klub Teatralny
8.12.
2.5.
4
5
7

Teatr Stary: „Pamiętnik Wariata” (M. Gogol)
Zabawa Majowa
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia

Kontakt

Telefon

W. Żubr
E. Pohl
K. Wiśniewska
J.A. Dobrowolski

241-1072
722-4951
823-5998
733-5161

E. Zadarnowska
Sekretariat
W. Garlicka
M. Piraszewski
J. Rudowicz
R. Bojarski
Sekretariat
J. Janeczek
W. Żubr
Sekretariat
J.A. Dobrowolski

739-8663
230-0804
731-6376
271-8323
728-1375
736-9517
230-0804
736-1620
241-1072
230-0804
733-5161

A. Wilk
Sekretariat
P. Nawrot
P. Nawrot
R. Bojarski
M. Gawalewicz

723-2415
230-0804
820-7582
820-7582
736-9517
834-8428

*Zmiana prelegenta i tematu pogadanki
„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.

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

ZARZÅD ODDZIAÒU
POSZUKUJE
Zarzåd Oddzia¬u odebra¬ od Zarzådu
G¬øwnego materia¬y z wystawy 50-ciolecia SIP.
W zwiåzku z tym zarzåd poszukuje osoby,
ktøra podj´¬aby si´ przechowania u siebie w
domu powyΩszych materia¬øw. Chodzi o 7 pude¬ røΩnej wielkoßci.
Jeßli taka osoba si´ nie znajdzie do Walnego Zebrania cz¬onkøw (23 maja 2002), ze
wzgl´du na brak miejsca do sk¬adowania, zarzåd b´dzie zmuszony materia¬y z wystawy
wyrzuciç do ßmieci.
Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy
o kontakt z sekretarzem oddzia¬u, kol. Lidia
Zieli˜ska, nr telefonu 721-8238.
Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa

NANOKOMPUTERY

MILIARD RAZY MNIEJSZE OD METRA
JuΩ nied¬ugo mikrokomputery zostanå zaståpione przez mniejsze, a jednoczeßnie pot´Ωniejsze maszyny - nanokomputery, ktørych nazwa
pochodzi od rozmiarøw ich elektronicznych
obwodøw - skali nanometra, czyli miliardowej
cz´ßci metra.
W tygodniku "Science" po raz pierwszy prezentowane så dwie takie nanomaszyny. Jeszcze
prymitywne, toporne i wysoce niedoskona¬e,
ale - jak twierdzå naukowcy - ich pojawienie si´
oznacza prze¬om. Rzecz jasna od ¬amøw prestiΩowego tygodnika do zastosowa˜ praktycznych
dzielå je jeszcze ca¬e lata. WaΩne jest jednak to,
iΩ ich pojawienie si´ w laboratoriach otworzy¬o
przed elektronikå zupe¬nie nowå drog´.
Obecne technologie, za pomocå ktørych så
rze≈bione mikrouk¬ady i wytyczane mikroobwody na p¬ytkach krzemowych, wyczerpiå bowiem dalsze moΩliwoßci miniaturyzacji elektroniki wczeßniej niΩ za 10-15 lat - twierdzi Jan
Hendrik Schön z Lucent Bell Labs w Murray
Hill, jeden z liderøw prze¬omowych prac opublikowanych w "Science".

Z¬ote kromki z w´glowå wk¬adkå
Pierwszym krokiem by¬o skonstruowanie uk¬adøw elektronicznych o rozmiarze nanometrøw,
a wi´c niewiele wi´kszych od atomøw i czåsteczek chemicznych. W Bell Labs stworzono tranzystor, ktørego gruboßç nie przekracza kilku nanometrøw.
Tranzystor jest podstawowym elementem
elektronicznych uk¬adøw. Møwiåc w wielkim

SPK - KOÒO NR.8
oraz

PINK
zapraszajå na pogadank´
dra Andrzeja

Wolskiego
(pseudo “Jur” )

Powolne konanie
Wi´zienne przeΩycia m¬odego AK-owca z
batalionu "Zoßka"
Data: 7 maja (wtorek) 2001 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St.
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka.

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

MAZOWSZE

Film nakr´cono z okazji 50-tego
jubileuszu istnienia zespo¬u wokalnotanecznego "Mazowsze".
Data: 16 maja (czwartek) 2002 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St.
uproszczeniu - tranzystor s¬uΩy jako prze¬åcznik. Na Ωådanie - albo przepuszcza pråd, albo
go blokuje. Z milionøw tranzystorøw upakowanych g´sto na krzemowych p¬ytkach z¬oΩone så
procesory - møzgi wspø¬czesnych komputerøw.
Uczeni z Bell Labs røwnieΩ uΩyli krzemowej
p¬ytki jako podstawy urzådzenia. Najpierw wyci´li w niej prostokåtnå szczelin´. Na jej dnie
napylili warstewk´ z¬ota (to mia¬ byç pierwszy
ze stykøw tranzystora), po czym zanurzyli ca¬å
p¬ytk´ w roztworze z czåsteczkami organicznymi przypominajåcymi krøtkie, ma¬e patyczki
(ich d¬uga chemiczna nazwa w kaΩdym laiku
wzbudzi¬aby dreszcz przeraΩenia). Te w´glowe
patyczki ko˜cami przyczepi¬y si´ do warstewki
z¬ota. Kiedy roztwør odparowano, na z¬ocie pozosta¬ "las" wyprostowanych czåsteczek. Teraz
uczeni przykryli go drugå, cieniutkå warstewkå
z¬ota. W ten sposøb tranzystor, zanurzony w
krzemowym do¬ku i przypominajåcy troch´ ka6

napk´ z dwøch kromek z¬otego chleba z wk¬adkå w´glowå, by¬ juΩ gotowy.
Gruboßç warstwy w´glowej, przez ktørå przep¬ywa¬ båd≈ teΩ nie pråd, jest wiele razy mniejsza niΩ w analogicznych strukturach wspø¬czesnych krzemowych tranzystorøw. Przez cie˜szy
tranzystor pråd przep¬ywa szybciej, a wi´c taki
tranzystor jest duΩo szybszym prze¬åcznikiem.
MoΩe wi´c umoΩliwiç powstanie mniejszych i
szybszych procesorøw. Trzeba si´ tylko nauczyç
w kontrolowany sposøb ¬åczyç ze sobå wiele takich tranzystorøw, by budowaç z nich uk¬ady
logiczne i procesory.

Wielka gra do jednej bramki
W tygodniku "Science" zespø¬ Bell Labs pokazuje, iΩ taki tranzystor moΩe mieç gruboßç zaledwie jednej czåsteczki, ale teΩ, iΩ moΩna ograniczyç jego pozosta¬e rozmiary na krzemowej
p¬ytce do skali molekularnej. Co jeszcze waΩniejsze i ciekawe, uczonym uda¬o si´ røwnieΩ z
grubsza po¬åczyç na jednej p¬ytce kilka takich
czåsteczkowych tranzystorøw w tzw. bramk´
logicznå.
Bramki så podstawowymi uk¬adami w elektronice cyfrowej. Wykonujå elementarne operacje matematyczne - tzn. sum´, iloczyn, negacj´.
Kiedy na wejßciach bramki pojawiajå si´ impulsy, ta - w zaleΩnoßci od rodzaju - dodaje je lub
mnoΩy, a na jej wyjßciu pojawia si´ wynik operacji. JeΩeli np. na wejßciach bramki sumujåcej
(tzw. OR) pojawiå si´ impulsy oznaczajåce 0 i 1,
to na jej wyjßciu pojawi si´ 1. JeΩeliby takie sygna¬y pojawi¬y si´ na wejßciach bramki mnoΩåcej (tzw. AND), to wynik dzia¬ania by¬by røwny
0. Innym typem bramki jest tzw. bramka negujåca (NOT). Zmienia ona tylko sygna¬ wejßciowy
na przeciwny - z jedynki robi zero i odwrotnie.
Uk¬ad zbudowany przez Amerykanøw by¬
z¬oΩeniem dwøch bramek - NOT i OR (w skrøcie NOR). Realizowa¬ tylko jednå operacj´ logicznå, tzw. negacj´ sumy.
Dlaczego zbudowanie akurat takiego uk¬adu
naukowcy uznajå za takie waΩne? Ano dlatego,
Ωe to w¬aßnie z tranzystorøw po¬åczonych w
miliony bramek logicznych sk¬adajå si´ liczne
uk¬ady pami´ci i mikroprocesory.
Co røwnieΩ jest waΩne - metoda, ktørej uΩy¬
Schön, bazuje na krzemie - podstawowym materiale wspø¬czesnej elektroniki - i korzysta z technik zbliΩonych do tych, ktøre så bardzo szeroko stosowane w dzisiejszym przemyßle elektronicznym. Òatwo wi´c b´dzie kiedyß dzisiejsze urzådzenia przestawiç na produkcj´ procesorøw przysz¬oßci.

Najpierw jezdnia, potem bloki
Odkrycie drugiej grupy naukowcøw, ktørzy publikujå w "Science", dotyczy architektury uk¬adøw
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elektronicznych. Obecnie bowiem konstruowanie procesorøw moΩna porøwnaç do wznoszenia wielkich blokowisk w PRL, kiedy to najpierw
powstawa¬y budynki, a dopiero potem drogi,
ktøre spaja¬y osiedle w jednå ca¬oßç. Podobnie
jest we wspø¬czesnej technologii wytwarzania
chipøw - najpierw powstaje p¬ytka krzemowa
wraz z milionami potencjalnych tranzystorøw,
a dopiero potem nanosi si´ na niå skomplikowanå sieç po¬åcze˜, ktøre ¬åczå tranzystory w
inteligentne urzådzenie zdolne wykonaç kaΩde
nasze polecenie.
Yu Huang wraz z kolegiami z Harvardu poståpi¬ na odwrøt. W przenoßni - najpierw zbudowa¬ g´stå sieç drøg i skrzyΩowa˜, a dopiero
potem wzniøs¬ budynki. Najpierw wi´c skonstruowa¬ obwody - ca¬å sieç ßcieΩek dla prådu i, co jeszcze waΩniejsze, wykreßlonych w niespotykanej dotåd skali pojedynczych nanometrøw. Dopiero potem w odpowiednich miejscach swoich nanoobwodøw nanosi¬ elektroniczne elementy - diody i tranzystory zbudowane z pø¬przewodnikøw. Postawienie kaΩdego
kolejnego "bloku" oznacza¬o napylanie w odpowiednich miejscach atomøw krzemu, czåsteczek azotku galu, fosforku indu lub innych pø¬przewodnikøw.

Møzg nowej generacji
Gwa¬towny rozwøj i miniaturyzacja elektroniki
aΩ do skali mikrometra by¬a si¬å nap´dowå rozwoju nauki i gospodarki w ostatnich 25 latach.
Elektronika w skali nanometra (nanoelektronika) jest nast´pnym wyzwaniem - komentujå w
"Science" Greg Y. Tseng i James C. Ellenbogen.
Do tej pory starano si´ wykonaç pojedyncze
najdrobniejsze elementy - diody i tranzystory o
wielkoßci niewiele wi´kszej od atomøw. Teraz
jednoczeßnie kilku zespo¬om uda¬o si´ je po¬åczyç w krøtkie obwody elektroniczne realizujåce bardzo proste zadania logiczne.
Ale prawdziwå trudnoßciå b´dzie po¬åczenie bilionøw takich nanoelementøw upakowanych na jednym centymetrze kwadratowym
tak, Ωeby wspølnie mog¬y stworzyç elektroniczny møzg nowej generacji.
Piotr Cießli˜ski,
Marcin Jamkowski
Gazeta Wyborcza 01/11/08
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NAUKA CIÅGLE NIECHCIANA
Wszyscy zgadzajå si´ ze stwierdzeniem, iΩ polityka naukowa w naszym kraju wymaga zmiany.
Rada G¬ówna Jednostek Badawczo-Rozwojowych przedstawi¬a na ten temat swojå opini´ w
Memorandum w sprawie stanu i rozwoju bada˜
naukowych (opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Rady G¬ównej JBR nr 6/7, 2001 r.
oraz w PT 48-49/01).
Na szczególnå uwag´ zas¬uguje wypowied≈
prof. M. ¸ylicza w artykule "Samoochrona", zamieszczonym w Polityce nr 45, 10 listopada
2001 r.Wiele stwierdze˜ prof. M. ¸ylicza jest
zbieΩnych ze stanowiskiem Rady G¬ównej JBR
w takich sprawach jak: kierowanie wi´kszych
ßrodków na projekty oceniane w trybie konkursowym, potrzeba zmian w ca¬ym systemie polskiej nauki, preferowanie dobrych jednostek naukowych i tworzenie warunków rozwoju m¬odej kadry naukowej. Natomiast róΩnimy si´ w
ocenach zada˜ jednostek naukowych w naszym
kraju.

Po co nauka stososwana

Naszym zdaniem, podstawowym zadaniem nauki polskiej jest wspieranie spo¬eczno-gospodarczego rozwoju kraju poprzez oferowanie rozwiåza˜ innowacyjnych, nowych technologii, nowych produktów, które zwi´kszå konkurencyjnoßç polskiej gospodarki. Oznacza to potrzeb´
zmian w podziale ßrodków na badania poznawcze i stosowane z wyra≈nym preferowaniem
bada˜ zwiåzanych z rozwojem gospodarczym.
Ståd teΩ w ocenie ßrodowiska, które reprezentuj´, waΩniejsze så realne wyniki i osiågni´cia, a
mniej waΩne (jako element oceny) publikacje,
nawet zagraniczne notowane na lißcie filadelfijskiej.
Dlatego tak cz´sto i mocno podkreßlamy
fakt, iΩ jedynie powiåzanie bada˜ naukowych z
potrzebami Ωycia spo¬eczno-gospodarczego, osiåganie znaczåcych sukcesów w skali krajowej
i mi´dzynarodowej, wzrost produkcji opartej na
innowacjach moΩe spowodowaç wzrost nak¬adów na badania. Szczególnie dotyczy to nak¬adów pozabudΩetowych, które w naszym kraju
så wyra≈nie niΩsze od ßrodków z budΩetu.
W tym kontekßcie nie do przyj´cia jest sugestia prof. M. ¸ylicza o "odci´ciu" jednostek badawczo-rozwojowych od ßrodków budΩetowych
(Polityka nr 45). Instytuty badawcze i oßrodki
badawczo-rozwojowe så najbardziej powiåzane
z potrzebami gospodarczo-spo¬ecznymi kraju.
Prowadzå przecieΩ g¬ównie badania stosowane,
czego wyrazem jest fakt, Ωe ok. 85% wszystkich
zastosowa˜ i wdroΩe˜ bada˜ naukowych jest
ich dzie¬em. Co nie oznacza, iΩ nie wymagajå
one restrukturyzacji, podobnie jak placówki na-

ukowe PAN i uczelnie wyΩsze. Jednak trzeba pami´taç, o czym niecz´sto mówi si´ i pisze, iΩ to
w¬aßnie jednostki badawczo-rozwojowe osiågn´¬y - jak dotychczas - porównywalne z rozwini´tymi cywilizacyjnie krajami (Japonia, USA)
relacje w finansowaniu prowadzonych bada˜ z
budΩetu i ßrodków pozabudΩetowych.
Prof. M. Kleiber, minister nauki i przewodniczåcy KBN, mówi, iΩ problem finansowania
polskiej nauki leΩy w z¬ej strukturze ≈róde¬ finansowania. Chcia¬by bardzo, aby dotychczasowa proporcja - 70% z budΩetu, 30% ze ßrodków pozabudΩetowych - zosta¬a odwrócona.
OtóΩ nie bez satysfakcji chc´ raz jeszcze stwierdziç, iΩ statystycznie te odwrócone relacje majå
juΩ miejsce w sektorze jednostek badawczo-rozwojowych. Choç oczywißcie så przypadki
ßwiadczåce o "naruszeniu" tych proporcji. Jednak warto w tym miejscu zwróciç uwag´, iΩ jbr,
w odróΩnieniu od placówek badawczych
innych pionów nauki polskiej, stanowiå grup´
bardzo niejednorodnå.
Bioråc pod uwag´ dzia¬ania jbr na rzecz gospodarki trzeba si´ zgodziç z tezå g¬oszåcå, iΩ
jednostki badawczo-rozwojowe nie powinny
otrzymywaç Ωadnego wsparcia ze strony budΩetu. Inna rzecz, Ωe takie wsparcie powinno byç
wprost proporcjonalne do potrzeb gospodarki i
efektywnoßci danej placówki.

Co przeszkadza?

G¬ówne kierunki rozwoju bada˜ powinny wynikaç ze strategii gospodarczej. Obecny stan gospodarki w Polsce charakteryzuje si´ m.in.:
* brakiem koncernów i holdingów funkcjonujåcych podobnie jak nowoczesne ugrupowania
gospodarcze w Europie i na ßwiecie. Struktura
gospodarcza naszego kraju pozosta¬a przestarza¬a, cechuje si´ rozproszeniem i róΩnorodnoßciå form w¬asnoßciowych, nie tworzåc konkurencyjnych ugrupowa˜ przemys¬owych w warunkach post´pujåcej globalizacji gospodarki
ßwiatowej;.
* pe¬nym otwarciem rynku na zagraniczne
produkty, towary, us¬ugi, technologie bez rekompensowania importu eksportem w równorz´dnym zakresie;
* przeforsowaniem nieuzasadnionej i nieracjonalnej restrukturyzacji cz´ßci polskiej gospodarki w postaci Narodowych Funduszów Inwestycyjnych. Nie doprowadzi¬o to do uzyskania
przewidywanych efektów;
* brakiem polskich specjalnoßci w zakresie
produkcji i us¬ug;
* Ωywio¬owo prowadzonå prywatyzacjå polskiej gospodarki bez podporzådkowania jej celom gospodarczym, okreßlajåcym rozwój pol8

skiej gospodarki jako ca¬oßci. Prywatyzacja prowadzona przez Ministerstwo Skarbu nie zosta¬a
podporzådkowanå spójnej polityce rozwoju gospodarczego ca¬ego kraju.
W¬aßciwym rozwiåzaniem by¬oby prowadzenie dzia¬a˜ prywatyzacyjnych w ramach Ministerstwa Gospodarki. Badania naukowe w Polsce nie zosta¬y powiåzane ze strategiå rozwoju
spo¬eczno-gospodarczego kraju.
Dotychczas na formu¬owanej przez KBN polityce naukowej i naukowo-technicznej, bardzo
ciåΩy¬ brak polityki rozwoju spo¬eczno-gospodarczego kraju. Powoduje to, Ωe så preferowane
badania rozproszone, czemu sprzyja podzia¬
ßrodków na tzw. dzia¬alnoßç statutowå jednostek naukowych (wyΩszych uczelni, PAN, jednostek badawczo-rozwojowych) oraz na finansowanie tzw. grantów oraz bada˜ w¬asnych szkó¬
wyΩszych. Badania te z natury rzeczy nie så
ukierunkowane na uzyskiwanie rozwiåza˜ powiåzanych z potrzebami gospodarki, a prowadzåcych do wprowadzenia nowych technologii
i produktów. Niekorzystne jest znaczåce ograniczenie ßrodków na projekty celowe i celowe
zamawiane, co w konsekwencji powoduje, Ωe
wi´ksza cz´ßç ßrodków jest kierowana na badania poznawcze. W krajach wysoko rozwini´tych
jest odwrotnie.
KBN nie podjå¬ dostatecznych dzia¬a˜ w
obszarze polityki innowacyjnej. Nie preferuje
si´ produkcji o charakterze innowacyjnym oraz
high-tech, transferu nowych technologii, tworzenia parków technologicznych.
W krajach wysoko rozwini´tych badania naukowe så finansowane ze ßrodków budΩetowych mocno wspartych przez ≈ród¬a pozabudΩetowe. W naszym kraju sytuacja jest odwrotna, co najmniej z dwóch przyczyn:
- o braku mechanizmów i instrumentów ekonomicznych promujåcych finansowanie bada˜
ze ßrodków przedsi´biorstw, a stosowane w innych krajach. Na przyk¬ad w Wielkiej Brytanii i
na W´grzech wydatki na badania wiåΩå si´ z ulgå podatkowå w wysokoßci do 200% kosztów
bada˜,
- o znaczna cz´ßç przemys¬u, przej´ta przez
koncerny zagraniczne, preferuje prowadzenie
bada˜ we w¬asnych oßrodkach, znajdujåcych
si´ za granicå. Zmiana tego stanu jest moΩliwa
w wyniku wspó¬dzia¬ania KBN z ministerstwami, szczególnie Ministerstwem Skarbu i przedsi´biorstwami. Niestety, przy prywatyzacji przedsi´biorstw z udzia¬em kapita¬u zagranicznego
nie uzgodniono "pakietu badawczego", czyli
przejßcia odpowiednich instytutów i oßrodków
badawczych do struktur nowo utworzonych
przedsi´biorstw. Budzåcym nadziej´ przyk¬adem jest odbudowa OBR Stalowa Wola na nowych zasadach, jako integralnej cz´ßci Spó¬ki.
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Obecny system organizacji i finansowania
bada˜ (brak duΩych programów) nie sprzyja
racjonalnemu wykorzystaniu potencja¬u, jakim
dysponujå szko¬y wyΩsze, placówki PAN i jednostki badawczo-rozwojowe.
Niezb´dna jest pe¬niejsza integracja potencja¬u badawczego prowadzåcego do uzyskania
wyΩszej konkurencyjnoßci polskiej gospodarki.
Preferowanie w ocenie jednostek naukowych osiågni´ç sformalizowanych, takich jak
np. publikacje zagraniczne, szczególnie z tzw.
listy filadelfijskiej, powinno byç zrównowaΩone
rzeczywistymi osiågni´ciami naukowymi i technologicznymi, przek¬adajåcymi si´ na efekty
gospodarcze. Wi´ksze powiåzanie nauki z praktykå jest jednym z g¬ównych warunków, spe¬nienie których umoΩliwi Polsce zmniejszenie
dystansu do krajów wysoko rozwini´tych.
Zbigniew Ímieszek
Prof. dr inΩ. Zbigniew Ímieszek jest przewodniczåcym Rady G¬ównej Jednostek BadawczoRozwojowych, dyrektorem Instytutu Metali
NieΩelaznych w Gliwicach.

WIEÍCI z KRAJU

◆ Spoßrød instytucji w¬adzy najwi´kszym zaufaniem pytanych cieszy¬ si´ prezydent (78%). Najwi´kszå nieufnoßç
wzbudza¬ Sejm - u 63%, Senat - u 57% i rzåd - u 56% ankietowanych - wynika z marcowego sondaΩu OBOP-u. SondaΩ nt. zaufania do instytucji w¬adzy przeprowadzany jest
raz do roku. Prezydent budzi nieufnoßç u 18% ankietowanych. Sejmowi ufa 30%, Senatowi 32%, rzådowi - 35%.
Premier budzi zaufanie u 47% pytanych; nieufnoßç - u 44%.
◆ Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywa¬y si´ w w
po¬owie kwietnia br., 33% respondentøw CBOS g¬osowa¬oby na SLD. Na PSL i PO - 12%, na PiS - 11%, na Samoobron´ - 10% - wynika z badaƒ CBOS prowadzonych od 5
do 8 kwietnia. Na LPR g¬osowa¬oby 6%, o 4% mniej niΩ
miesiåc wczeßniej.
W porøwnaniu z ubieg¬ym miesiåcem poparcie dla SLD
nieznacznie spad¬o (o 2%). Notowania startujåcej w wyborach razem z partiå Leszka Millera Unii Pracy wzros¬y o 2%
Obecnie ch´ç g¬osowania na UP deklaruje 4% wyborcøw
majåcych wykrystalizowane sympatie polityczne. Òåcznie
obie partie tej koalicji majå takie samo poparcie jak miesiåc
wczeßniej - 37% potencjalnych uczestnikøw g¬osowania popar¬oby blok wyborczy SLD-UP. Poprawi¬y si´ notowania
wchodzåcego w sk¬ad koalicji rzådowej PSL - poparcie dla
tego ugrupowania zadeklarowa¬o o 3% wi´cej respondentøw niΩ przed miesiåcem.
◆ Roßnie liczba osøb negatywnie oceniajåcych dzia¬alnoßç rzådu L. Millera - wynika z kwietniowego sondaΩu
CBOS. Na poczåtku kwietnia, 45% (o 6% wi´cej niΩ w marcu) ankietowanych negatywnie oceni¬o wyniki dzia¬alnoßci
rzådu, a 33% (o 2 punkty wi´cej niΩ w marcu) - pozytywnie.
W porøwnaniu z marcem nie zmieni¬a si´ ocena polityki gospodarczej rzådu. Odsetek osøb zadowolonych z tego, Ωe
premierem jest L. Miller (39%) nadal przewaΩa nad liczbå
niezadowolonych (35%) Tyle samo zwolennikøw szef rzådu
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mia¬ w marcu.
SondaΩ PBS przeprowadzony dla Rzeczpospolitej w po¬owie kwietnia br. wykaza¬, Ωe koalicj´ SLD-UP popiera
39% wyborcøw (spadek o 4% w porøwnaniu z marcem br.).
Na drugim miejscu znalaz¬a si´ Samoobrona (13%)), PO 12%, PSL - 11%, PiS - 9%, LPR - 8%, UW - 4%, Ruch Spo¬eczny AWS - 4%
◆ 52% ankietowanych uwaΩa, Ωe Polska nie jest gospodarczo przygotowana na wejßcie do Unii Europejskiej - wynika
z lutowego sondaΩu CBOS-u. Wi´kszoßç badanych przez
Centrum (57%), w tym 61% zwolennikøw integracji, uwaΩa
ponadto, Ωe Polska powinna przyståpiç do Unii dopiero wtedy, kiedy b´dzie mog¬a korzystaç ze wszystkich moΩliwoßci,
jakie stwarza cz¬onkostwo.
Do najwi´kszych przeciwnikøw szybkiej integracji naleΩå rolnicy. Blisko dwie trzecie z nich (62%) uwaΩa, Ωe z wejßciem do Unii Europejskiej naleΩy czekaç do czasu poprawy
stanu polskiej gospodarki. 64% Polakøw interesuje si´ problematykå integracji Polski z UE. Ponad po¬owa badanych
(52%) czuje si´ s¬abo poinformowana na ten temat, a 8%
twierdzi przeciwnie.
◆ Z marcowego sondaΩu OBOP wynika, Ωe w spo¬ecze˜stwie dominujå negatywne oceny rzådu; 63% pytanych ocenia rzåd ≈le, a 25% - dobrze. Oßrodek podaje, Ωe "niezmiennie wysoko oceniana jest dzia¬alnoßç prezydenta". 2% pytanych przez OBOP odpowiedzia¬o, Ωe "zdecydowanie dobrze"
ocenia rzåd; 23% odpar¬o, Ωe "raczej dobrze". "Raczej ≈le"
oceni¬o gabinet 44% badanych, a 19% oceni¬o go "zdecydowanie ≈le"; 12% nie mia¬o zdania. 76% pytanych pozytywnie ocenia sposøb, w jaki A. Kwaßniewski wype¬nia obowiåzki prezydenta. Przeciwnego zdania jest 16% badanych a
8% pytanych nie ma zdania.
◆ W marcu 70% badanych ≈le ocenia¬o sytuacj´ ekonomiczna kraju, a dobrze tylko 6% - wynika z bada˜ Pentora. 24%
mia¬o nastawienie neutralne, ani dobre ani z¬e.
◆ OBOP spyta¬ do ktørego zwiåzku zawodowego majå rodacy najwi´ksze zaufanie. Najbardziej wiarygodnym w opinii Polakøw okaza¬a si´ Samoobrona, ktørej ufa 27% respondentøw, 23% zadeklarowa¬o zaufanie do kø¬ek rolniczych, 22% - do OPZZ, a 17% - do "Solidarnoßci". Na pier-
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wszym miejscu pod wzgl´dem braku zaufania znalaz¬a si´
natomiast "Solidarnoßç" - niech´tnå postaw´ wobec tego
zwiåzku deklaruje 64% pytanych. Najmniej nieufnoßci budzi z kolei Zwiåzek Kø¬ek i Organizacji Rolniczych (34%).
SondaΩ OBOP z 9-11 marca br. na reprezentatywnej
grupie 1017 osøb od 15. roku Ωycia.
◆ Wartoßç bezpoßrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wynios¬a w ubieg¬ym roku 7,15 mld USD. To znacznie
gorzej niΩ w rekordowym 2000 roku, kiedy nap¬yn´¬o 10,6
mld USD i najmniej od 1997 r. Wed¬ug danych Pa˜stwowej
Agencji Inwestycji Zagranicznych, ¬åcznie zainwestowano
juΩ w Polsce 56,83 mld USD.
Francja jest liderem wßrød zagranicznych inwestorøw.
Na drugim miejscu så St. Zjednoczone, a na trzecim Niemcy.
◆ Komu ufajå Polacy? Zdecydowana wi´kszoßç Polakøw
ufa mediom - wynika z sondaΩu TNS OBOP. Najwi´cej badanych (79%) deklaruje zaufanie do radia publicznego, najmniej (64%) - do telewizji komercyjnych. Mniejszym od
publicznego radia zaufaniem cieszy si´ publiczna telewizja
(TVP). Ufa jej 73% ankietowanych. Nieufnoßç do niej wyraΩa natomiast 23%, podczas gdy do Polskiego Radia - 9%
W porøwnaniu z poczåtkiem ub. roku opinie zarøwno o publicznym radiu jak i publicznej telewizji pogorszy¬y si´. Wtedy o zaufaniu do TVP møwi¬o 79% badanych, o jego braku 15% W przypadku Polskiego Radia odsetek ten wynosi¬ odpowiednio - 82 i 8% Wysoki jest teΩ stopie˜ zaufania Polakøw do prasy. Deklaruje je 71% respondentøw TNS
OBOP. O braku zaufania do prasy møwi 15% W ub. roku
prasie ufa¬o 73%, nie ufa¬o røwnieΩ 15%
◆ Inflacja w marcu br. wynosi¬a 3.3%
◆ Z sondaΩu CBOS wynika, Ωe 41% pytanych opowiada
si´ za likwidacjå Senatu, przeciwnych jest 35%, a 24% nie
ma wyrobionego zdania. CBOS podaje teΩ, ˝Ωe po¬owa pytanych jest zadowolona z obowiåzujåcej w Polsce konstytucji.
◆ Polska Organizacja Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej im. mjr. Henryka Dobrza˜skiego "Hubala"
(P.O.N.R.P.IM.MJR.H.D.H) - tak brzmi najd¬uΩsza nazwa
jednej z 87 zarejestrowanych w Polsce partii politycznych.
Tyle partii widnieje w rejestrze VII wydzia¬u Sådu Okr´-

gowego w Warszawie, ktøry prowadzi takå ewidencj´.
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Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie,
Oddział Ottawa
serdecznie zaprasza na
PROJEKCJĘ FILMU GAVINA HOOD
zatytułowanego

"W PUSTYNI I W PUSZCZY"
Film jest ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza. Opowiada historię uprowadzonych w Afryce
dzieci: Nell Rawlinson i Stasia Tarkowskiego.
Data: 14 maja 2002 (wtorek)
Godz.: 18:00
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa
Data premiery: 23 marca 2001
Gatunek: Przygodowy
Produkcja: Polska
Reżyseria: Gavin Hood
Scenariusz: Gavin Hood, Robert Brutter, Maciej Dutkiewicz
Produkcja: Waldemar Dziki, Włodzimierz Otulak
Czas trwania: 115 min.
Obsada:
Staś Tarkowski

Adam Fidusiewicz

Nel Rawlinson

Karolina Sawka

Władyslaw Tarkowski Artur Żmijewski
Rawlinson

Andrzej Strzelecki

Linde

Krzysztof Kolberger

Grek Kaliopuli

Krzysztof Kowalewski

Jest kolejny film prezentowany przez Stowarzyszenie
Inżynierów Polskich w Kanadzie dla Polonii Ottawskiej. Tak jak poprzednio, prezentacja będzie z DVD,
co zapewni odpowiednią jakość zarówno obrazu jak i dźwięku. Serdecznie wszystkich zapraszam.
Mieczysław Piraszewski

