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ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA
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SPRAWOZDANIE 
z WALNEGO ZEBRANIA SIP

W dniu 23 maja 2002 odby¬o si´ w sali parafialnej koßcio¬a Íw. Jacka doroczne Walne Zebra-
nie Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich Oddzia¬ Ottawa. Zebranie to by¬o poprzedzone,
jak to jest w zwyczaju, mszå ßwi´tå za zmar¬ych cz¬onkøw Oddzia¬u. PoniewaΩ by¬o to tyl-
ko zebranie sprawozdawcze, cz´ßç ogølna przebieg¬a bardzo sprawnie i szybko, zostawia-
jåc sporo czasu na dyskusje i røΩne sugestie. Zebranie odby¬o si´ przy zwi´kszonej frek-
wencji niΩ w roku ubieg¬ym, gdyΩ w zebraniu wzi´¬o udzia¬ 22 cz¬onkøw a dwøch przys¬a¬o
upowaΩnienia.

Przewodniczåcy powita¬ zebranych, nast´pnie uczczono minutå ciszy pami´ç trzech
Kolegøw, ktørzy odeszli od nas w ubieg¬ym roku, a mianowicie Jerzego Dobrodzickiego,
Antoniego Ímia¬owskiego i Henryka Wißniowskiego. 

Kol. Jan Janeczek zaproponowa¬ na przewodniczåcego zebrania kol. Stanis¬awa Zabo-
rowskiego, na sekretarza Bogdana Gajewskiego a na pomocnika sekretarza kol. Mari´
Zieli˜skå, co zosta¬o przyj´te jednog¬oßnie.

Przewodniczåcy, kol. J. Janeczek, podsumowa¬ w swoim sprawozdaniu dzia¬alnoßç Za-
rzådu w minionym roku. Posz¬a ona w kilku kierunkach, a mianowicie w kierunku oΩywie-
nia dzia¬alnoßci naszego Oddzia¬u, organizowanie imprez, propagowanie osiågni´ç Pola-
køw w Ottawie, zainteresowanie naszå dzia¬alnoßciå osøb nie naleΩåcych do SIP, pomoc w
pracach organizowanych przez KPK i inne organizacje oraz aktywne utrzymanie naszej
strony internetowej. Oddzia¬ zorganizowa¬ cztery bardzo interesujåce odczyty oraz wpro-
wadzi¬  wyßwietlanie filmøw polskich z DVD. Inicjatywa ta spotka¬a si´ z duΩym zaintere-
sowaniem tak wßrød cz¬onkøw Oddzia¬u jak i wßrød szerokiej rzeszy ottawskiej publiczno-
ßci. Udanymi imprezami towarzyskimi by¬y piknik, urzådzony podobnie jak w latach ubie-
g¬ych wspølnie z SPK, zako˜czenie Igrzysk Frankofo˜skich oraz Op¬atek, urzådzony po raz
pierwszy razem z innymi organizacjami polonijnymi pod egidå KPK. Sprawozdania ze
wszystkich imprez ukaza¬y si´  w naszym biuletynie, na naszej stronie internetowej
(www.kpk-ottawa.org/sip/) oraz w Komunikatach Ottawskich, wydawanych przez kol.
Czes¬awa Piast´.

Cztery osoby wzi´¬y udzia¬ w obchodach 60-lecia SIP/STP 2-go czerwca ub. roku w To-
ronto, na Zjazd Prezesøw w Hamilton wys¬ano sprawozdanie z dzia¬alnoßci naszego Od-
dzia¬u, 4 cz¬onkøw Oddzia¬u zosta¬o odznaczonych odznakami KPK, 9 otrzyma¬o dyplomy
Zarzådu G¬øwnego SIP a dwie otrzyma¬y Ontario Volunteer Service Awards.
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W okresie sprawozdawczym zosta¬a rozbudowana znacznie witryna internetowa SIP
poprzez dodanie angielskiej i francuskiej wersji j´zykowej. Dodano røwnieΩ porady dla
osøb pragnåcych emigrowaç do Kanady, porady dla poszukujåcych pracy, statut oraz for-
mularz wpisowy do SIP. Uaktualniono histori´ SIP, list´ zarzådøw oraz list´ Przewodniczå-
cych Ko¬a Pa˜ przy SIP. Pomagalißmy teΩ prowadziç witryny internetowe dla KPK, SPK i
PINK w miar´ otrzymywania materia¬øw od w/w organizacji.

DuΩym sukcesem by¬o uporzådkowanie dokumentacji Oddzia¬u zbieranej przez kol.
Bronis¬awa Szpakowskiego. Po przesortowaniu przekazano 2 pud¬a zawierajåce materia¬y
do roku 2000 do Archiwum Pa˜stwowego, gdzie znajdujå si´ i dawne dokumenty Oddzia¬u.
Przywieziono teΩ z Toronto pozosta¬e resztki z wystawy 50-lecia a kol. S. Zaborowski z po-
mocå kol. Micha¬a K´pki postara si´ je uporzådkowaç.

Wspølnie z Fundacja Dziedzictwa Polskiego przeprowadzona zosta¬a zbiørka pieni´dzy
na zakup pianina do Domu Polskiego SPK. Na apel odpowiedzia¬o 14 cz¬onkøw i zebranå
kwot´ w wysokoßci $335 przekazano do SPK.

W ciågu roku przyj´to 2 nowych cz¬onkøw tj. kol. ElΩbiet´ i kol. Bogdana Gajewskich.
Witamy ich serdecznie w naszym gronie.

Skarbnik, kol. Stanis¬aw Ozorowski odczyta¬ sprawozdanie finansowe za okres od maja
2001 do maja 2002 oraz preliminarz na rok 2002/2003. Niestety pierwszy  rok kadencji
obecnego Zarzådu zako˜czy¬ si´ znøw deficytem w wysokoßci $211.21 gdyΩ zaledwie 50%
cz¬onkøw wywiåza¬o si´ ze swych zobowiåza˜ i op¬aci¬o sk¬adki.

W dyskusji nad sprawozdaniami omawiano g¬øwnie sytuacje finansowå Oddzia¬u oraz
sposoby powi´kszenia kasy. Kol. Andrzej Go¬´biowski przedstawi¬ moΩliwoßç uΩywania
kart kredytowych do zbierania pieni´dzy. PoniewaΩ jednak trzeba przedstawiç bankowi
30,000 adresøw i nie wiadomo ile osøb zdecydowa¬oby si´ na wzi´cie nowej karty kredy-
towej, metoda ta jest doßç trudna do urzeczywistnienia. Kol. Bogdan Gajewski zapropono-
wa¬ inny sposøb zwi´kszenia funduszy. PoniewaΩ kaΩdy pracujåcy czy emeryt, p¬aci rocz-
nie jakåß sk¬adk´ na United Way, moΩna by¬oby przekazywaç cz´ßç lub ca¬kowitå sum´ tej
sk¬adki do SIP na fundusz wydawniczy. NaleΩy zaznaczyç, Ωe koszt wydawania Biuletynu
stanowi najwi´kszå pozycj´ w budΩecie Oddzia¬u. Doskona¬a i ¬atwa do zrealizowania pro-
pozycja, nad ktørå warto si´ zastanowiç!

Po zako˜czeniu dyskusji nad sprawozdaniami odczytano wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie Zarzådowi absolutorium za pierwszy rok dzia¬alnoßci. Wniosek zosta¬ przyj´ty
jednog¬oßnie.

Do Komisji Nominacyjnej wybrani zostali: Jerzy Czartoryski, Czes¬aw Piasta, Jerzy Za-
rzycki i Jan Zieli˜ski. Kol. J. Zarzycki zosta¬ wybrany delegatem na Walny Zjazd KPK, ktøry
odb´dzie si´ od 17 do 20 pa≈dziernika 2002 r. w Winipeg.

W wolnych wnioskach zaproponowano i uchwalono dodatkowå op¬at´ $ 15 za wysy¬k´
Biuletynu pocztå. Zaproponowano i uchwalono skromnå podwyΩk´ sk¬adek cz¬onkow-
skich.

Przewodniczåcy zaapelowa¬ aby kaΩdy cz¬onek postara¬ si´ o jedno p¬atne og¬oszenie
do Biuletynu oraz stara¬ si´ zach´caç znajomych do wst´powania do Stowarzyszenia InΩy-
nierøw Polskich, jedynej polskiej organizacji technicznej na terenie Kanady.

Kol. Maciej Jab¬o˜ski zasugerowa¬ rozszerzenie wspø¬pracy z PINK'iem oraz podzi´ko-
wa¬ kol. Lidii Zieli˜skiej za pomoc w realizacji strony internetowej PINK'u. 

Piknik urzådzany wspølnie z SPK odb´dzie si´ 14 lipca na farmie pa˜stwa Ga¬køw.
Kol. Kamil Stefa˜ski zaapelowa¬ do wszystkich cz¬onkøw SIP o w¬åczenie si´ do pomo-

cy, ktørå organizuje dla pani Anny Kubiaczyk. Po przebytym wylewie jest  kalekå i potrze-
buje pomocy w dowiezieniu na wizyt´ lekarskå, pomocy w zakupach itd. Jeßli ktoß ma kil-
ka godzin wolnych w miesiåcu proszony jest o kontakt z kol. Kamilem Stefa˜skim, tel. 521-
8849

Zebranie zako˜czono zwyczajowo dalszå dyskusjå przy skromnym pocz´stunku.
Maria Zieli˜ska



Zarzåd w kadencji 2001/2003 jest nast´pujåcy:
Przewodniczåcy : Jan Janeczek
W-Przewodniczåcy : Micha¬ Paduch
Skarbnik : Stanis¬aw 

Ozorowski
Sekretarz : Lidia Zieli˜ska
Sprawy cz¬onkowskie Bronis¬aw 

Szpakowski
New Link : Micha¬ Paduch
Cz¬onkowie Zarzådu:Andrzej Go¬´biowski,
Micha¬ K´pka, Bogdan Kubicki, Czes¬aw Piasta,
Mieczys¬aw Piraszewski,
Delegaci do KPK : LidiaZieli˜ska,Mieczys¬aw
Piraszewski

Z przykroßcia musz´ zaznaczyç, Ωe w min-
ionym roku zmarli koledzy:
Jerzy Dobrodzicki, Antoni Ímia¬owski i Henryk
Wißniowski.

W minionym okresie sprawozdawczym za-
rzåd mia¬ 5 zebra˜, ktørych celem by¬o:
- oΩywienie dzia¬alnoßci SIP w Ottawie
- planowanie i organizowanie imprez
- propagowanie osiågni´ç Polakøw w Ottawie
- zainteresowanie naszå dzia¬alnoßciå osøb nie
naleΩåcych do SIP
- pomoc w pracach organizowanych przez KPK
i inne organizacje
- aktywne utrzymywanie naszej strony interne-
towej.

W tym czasie zarzåd zorganizowa¬:
-15/07/2001 piknik zorganizowany wraz z SPK
-25/07/2001 wspø¬organizowalißmy zako˜cze-
nie Igrzysk Frankofo˜skich w Domu Polskim
SPK.
-18/09/2001 odczyt prof. Wojciech Bock
"Sensory swiat¬owodowe w nauce i w przemy-
ßle."
-16/10/2001 pogadanka mgr inΩ. Andrzeja
Wøjtowicza nt. "Co warto wiedzieç o samocho-
dach."
-19/11/2001 prof. Bogus¬aw Jarosz "Stary spo-
søb, nowa technologia: Termiczna terapia raka
møzgu."
- 04/01/2002 Op¬atek zorganizowany wraz z
KPK.
-29/01/2002 pokaz filmu polskiego z DVD
"Kochaj i røb co chcesz"
-19/02/2002 odczyt dr Bogdana Gajewskiego
"Helikoptery na co dzie˜."
-19/03/2002 pokaz filmu polskiego z DVD
"Fuks"
-16/04/2002 pokaz filmu polskiego z DVD
"Poranek kojota"

-14/05/2002 pokaz filmu polskiego z DVD "W
pustyni i w puszczy"

Tematy zorganizowanych odczytøw by¬y do-
brane majåc na uwadze zainteresowania wsród
cz¬onkøw SIP oraz ca¬ej Polonii ottawskiej. Fre-
kwencja podczas odczytøw waha¬a si´ od 12 do
30 osøb.

DuΩe zainteresowanie wzbudzi¬a projekcja
polskich filmøw wspø¬czesnych, kiedy frekwen-
cja wynosi¬a od 45 do ponad 100 osøb. 

Udanymi imprezami towarzyskimi by¬y Pik-
nik, zako˜czenie Igrzysk Frankofo˜skich i Op¬a-
tek. Sprawozdania z wymienionych imprez zo-
sta¬y umieszczone w naszymBiuletynie, na na-
szej stronie internetowej (www.kpk-
ottawa.org/sip/) oraz w Komunikatach Ottaw-
skich.

NaleΩy podkreßliç, Ωe dzia¬alnoßç SIP nie
ogranicza si´ wy¬åcznie dodzia¬alnoßci wew-
nåtrz organizacyjnej. A oto niektóre inne wyda-
rzenia z dzia¬alnoßci Oddzia¬u:
- 02/06/2001 na obchody 60-lecia istnienia

SIP/STP do Toronto pojecha¬y 4 osoby
- w minionym roku 4 cz¬onkøw SIP otrzyma¬o

odznaki KPK
- w minionym roku 9 osøb otrzyma¬o dyplomy

przyznawane przez ZG SIP
- 12/06/2001 dwie osoby zostaly wyrøΩnione

przez Ontario Volunteer Service Awards
- 27/10/2001 na Zjazd Prezesów do Hamilton

wys¬alißmy sprawozdanie z dzia¬alnoßci nasze-
go oddzia¬u
- zima 2001/2002 uporzådkowalißmy wszystkie

materia¬y (dokumenty) zbierane przez kol. Bro-
nis¬awa Szpakowskiego i innych cz¬onkøw SIP a
nast´pnie przekazalißmy je do Archiwum Pa˜-
stwowego (National Archives)
- wiosnå 2002 odebralißmy z ZG KPK w Toronto

Wystaw´ 50-lecia
- bralißmy udzia¬ we wszystkich zebraniach

Zarzådu KPK Okr´gu Stolecznego
W minionym roku zosta¬a rozbudowana na-

sza witryna internetowa. Dodalißmy angielskå i
francuskå wersj´ j´zykowå, porady dla osøb
pragnåcych imigrowac do Kanady, porady dla
poszukujåcych pracy.

Uaktualnilißmy histori´ SIP, list´ zarzadøw,
list´ Przewodniczacych Ko¬a Pa˜ przy SIP i to
wszystko w¬åcznie ze Statutem i formularzem
przyståpienia do SIP umießcilißmy w Internecie.

W dalszym ciågu pomagalißmy prowadziç
witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK, ktøre
zosta¬y na tyle rozbudowane na ile dostalißmy3

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZÅCEGO 
z dzia¬alnoßci Zarzådu SIP - Oddzia¬ Ottawa 

za okres od 25 maja 2001 do 23 maja 2002



materia¬øw od w/w organizacji.
Wspølnie z Fundacjå Dziedzictwa Polskiego

przeprowadzilißmy zbiørk´ pieni´dzy na zakup
pianina do Domu Polskiego. Na nasz apel odpo-
wiedzia¬o 14 osøb i zebrana kwot´ w wysokosci
335.00 dolarøw przekazalißmy dla SPK.

W minionym roku 2001/2002 wydalißmy 10
Biuletynøw. Wszystkie Biuletyny så umieszcza-
ne w Internecie w dwøch wersjach (html i pdf).
Cz´ßç Biuletynøw przekazalißmy do Biblioteki
Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Pozo-
sta¬e egzemplarze mamy przygotowane do wy-
sy¬ki.

W ciågu ostatniego roku sk¬ad SIP-u powi´-
kszy¬ si´ o 2 nowych cz¬onkøw (kol. ElΩbieta
Gajewska i kol. Bogdan Gajewski). Witamy ich
serdecznie w naszym gronie.

Korzystajåc z naszego wspølnego spotkania,
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ktøre jest zarazem podsumowaniem rocznej
dzia¬alnoßci naszego Stowarzyszenia, pragn´
goraco podzi´kowaç przedstawicielom Zarzå-
du, wszystkim naleΩåcym do naszego Stowarzy-
szenia a przede wszystkim tym, ktørzy w¬oΩyli
swøj wk¬ad w organizowaniu zebra˜, odczytøw
oraz røΩnych imprez podczas minionego roku.
Szczegølne podzi´kowania naleΩå si´ dla
wszystkich cz¬onkøw naszego Stowarzyszenia,
ktørzy dzi´ki zaangaΩowaniu w dzia¬alnoßç na-
szego Oddzia¬u, poßwi´cili wiele w¬asnego cza-
su, jak røwnieΩ dzia¬ajåc niejednokrotnie w kil-
ku røΩnych organizacjach polonijnych przyczy-
nili si´ do krzewienia polskiej kultury i jej pro-
pagowania w ßrodowisku polonijnym.

Jan Janeczek
Przewodniczåcy SIP

Oddzia¬ Ottawa

SPRAWOZDANIE
z AKCJI UPORZÅDKOWANIA MATERIAÒØW 

ARCHIWALNYCH 
W pa≈dzierniku 2001 przewiezione zosta¬y wszy-
stkie materia¬y archiwalne, gromadzone z wiel-
kim pietyzmem od szeregu lat przez kol. Broni-
s¬awa Szpakowskiego do Domu Polskiego SPK.
Kol. Przewodniczåcy oraz kol. kol. Lidia Zieli˜-
ska, Maria Zieli˜ska, Czes¬aw Piasta, Wojciech
Remisz oraz Jacek Taracha przeglådn´li wszys-
tkie pud¬a eliminujåc natychmiast materia¬y o
wartoßci efemerycznej. Zredukowano w ten
sposøb w pierwszym rzucie dostarczone doku-
menty z 11 do 6-ciu pude¬ røwnoczeßnie sortu-
jåc zatrzymany materia¬. Dalszego szczegø¬o-
wego przejrzenia i uporzådkowania dokumen-
tøw podj´¬a si´ kol. Maria Zieli˜ska. Przede
wszystkim uzupe¬niono materia¬y potrzebne w
Oddziale, a wi´c uzupe¬niono ciågi dawnych
Biuletynøw Zarzådu G¬øwnego i Oddzia¬u oraz
New Linku. PoniewaΩ wszystkie publikacje po-
dlegajå obowiåzkowi depozytu legalnego, co
nie zawsze jest przestrzegane przez organiza-
cje, zw¬aszcza etniczne, uda¬o si´ røwnieΩ uzu-
pe¬niç cz´ßciowo braki w biuletynach Oddzia¬u
znajdujåcych si´ w Bibliotece Narodowej. Nie-
stety nadal w obu kolekcjach tj. tak naszej jak i
BN brakujå nast´pujace numery:
1973/74 nr 2 i 3; 1974/75 nr 1 i 4; 1975/76 nr 1,
4, 5, 6, 7 i 8; oraz 1978/79 nr.3. Brakujå takΩe
protokø¬y zebra˜ Zarzådu od czerwca 1988 do
stycznia 1989 oraz za ca¬y rok 1992/93.

Utworzono teΩ teczk´ dokumentøw perso-
nalnych z fotokopiami formularzy cz¬onkows-
kich i dyplomøw dotyczåcych wszystkich obec-
nych cz¬onkøw Oddzia¬u. Pozosta¬e materia¬y

zosta¬y u¬oΩone wedle typu (sprawozdania z ze-
bra˜ Zarzådu, sprawozdania z walnych zebra˜,
korespondencja, imprezy itd.) oraz posortowa-
ne w/g daty.

Wype¬ni¬y one dwa pud¬a, ktøre zosta¬y z
poczåtkiem marca przekazane do Archiwum
Pa˜stwowego.

Obecnie så katalogowane i po zako˜czeniu
tych prac otrzymamy dok¬adny inwentarz odd-
anej dokumentacji jak røwnieΩ kopie spisu ma-
teria¬øw archiwalnych przekazanych przez Za-
rzåd G¬øwny (brulion spisu juΩ otrzymalißmy).

W obecnej chwili kol. Maria Zieli˜ska zajmuje
si´ uzupe¬nieniem ciågu New Link dla Bibliote-
ki Narodowej, gdyΩ z przyczyn nieznanych Bi-
blioteka zosta¬a zawiadomiona, Ωe New Link
przesta¬ wychodziç i nie posiadajå Ωadnego nu-
meru od roku 1993 do ko˜ca 2001. Gdyby ktoß z
kolegøw zechcia¬ ofiarowaç swojå kolekcj´ New
Linku z tego okresu Bibliotece to prosz´ o poro-
zumienie sie z kol. Maria Zieli˜ska.

W obecnej chwili pozostaje jeszcze tylko u-
zupe¬nienie albumøw fotograficznych, co po-
winno byç zrobione w najbliΩszych 3 miesiå-
cach. Uporzådkowane powinny byç teΩ mate-
ria¬y z wystawy 50-lecia przywiezione ostatnio z
Toronto przez kol. Lidi´ Zieli˜skå. Cz´ßç mate-
ria¬øw, ktøra przywieziona zosta¬a na wystaw´
Polish Heritage Day (19/02/2000) znajduje si´ u
kol. Micha¬a K´pki.

Mamy nadziej´, Ωe zako˜czymy t´ prac´
przed wrzeßniem 2002 roku.

Maria F. Zieli˜ska



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

2.6. Święto Bożego Ciała Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
4* Wrażenia z wizyty w Polsce w Maju 2002 r.: A. Debaty 

Sejmu RP;  B. Otwarcie Ambasady Kanadyjskiej;   
C. 60-lecie 3ciej Dywizji Strzelców Karpackich 

Koło SPK Nr 8: 
Dr A. Garlicki 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

19 Walne Zebranie Członkiń Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
20 „Zapomniana Odyseja”– film o zsyłce Polaków 

do Rosji podczas II Wojny Światowej (w języku 
angielskim) 

Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 

22-23 Polski Festiwal Klub „Białe Orły” i SPK A. Wilk 723-2415 
14.7. Tradycyjny piknik członków Koło SPK Nr 8 i SIP P. Nawrot 820-7582
18 Światowy Zlot Młodzieży w Toronto Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
17.8. Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
18 Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
12.10. Zabawa „Zamknięcie Sezonu” Klub „Białe Orły” R. Bojarski 736-9517 
23.11. „Andrzejki” Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
8.12. „Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko Ott. Klub Teatralny M. Gawalewicz 834-8428 
*Zmiana tematu pogadanki 

„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/


w atramencie wyst´puje Ωelazo, mied≈, cynk i
o¬ów. To z kolei pomog¬o odróΩniç ponad 20
rodzajów atramentu, jakim sporzådzone zosta-
¬y notatki Galileusza. Okaza¬o si´, Ωe atrament,
przy pomocy którego Galileo Galilei po raz pier-
wszy zapisa¬ prawo o ruchu cia¬ pochodzi z tego
samego ≈ród¬a co inne notatki spisywane w ro-
ku 1604.

Wiedza o Ωyciu Galileusza jest oczywißcie
daleko posuni´ta, toteΩ porównujåc wydarze-
nia i daty z jego Ωycia - z atramentami, profesor
Wallace Hooper, ameryka˜ski historyk z Uni-
wersytetu Indiana w Bloomington ma zamiar
wprowadziç ¬ad w "skrzyni" z renesansowymi
naukowymi brulionami.

k.k.
Rzeczpospolita nr. 115/02

PO ATRAMENCIE 
DO KÒ‰BKA

Badacze z Instytutu Fizyki Nuklearnej we Flo-
rencji zapewne pomogå historykom ustaliç do-
k¬adnå dat´, kiedy Galileusz sformu¬owa¬ prawo
o spadaniu cia¬ z tå samå pr´dkoßciå mimo røΩ-
nej masy.

Galileo Galilei (1564-1642) uwaΩany jest za
jednego z twórców wspó¬czesnej nauki. Histo-
rycy nie ustalili jednak, jak i kiedy doszed¬ do
sformu¬owania swojej teorii o ruchu cia¬, za-
przeczajåcej staroΩytnej wiedzy, twierdzeniom
Arystotelesa. Prawa tego nie ma w dziele "O
ruchu" z 1590 roku. Natomiast jest ono jasno
sformu¬owane w dziele kosmologicznym, w
dialogu o dwóch podstawowych systemach
ßwiata z roku 1632. To w nim Galileusz uznaje
odkrycie Kopernika o ruchu Ziemi wokó¬ S¬o˜-
ca. I to temu ßwiadectwu danemu prawdzie
zawdzi´cza¬ uczony proces przed trybuna¬em
Inkwizycji. 

Jednak pomi´dzy dwoma wymienionymi
dzie¬ami up¬yn´¬y 42 lata, w ciågu których Ga-
lileusz sporzådzi¬ gór´ lu≈nych notatek, bru-
dnopisów, bez¬adnych, nie opatrzonych data-
mi. W¬aßnie t´ spußcizn´, ten "ba¬agan" - jak to
okreßli¬ prof. Peter Machamer, historyk z Uni-
wersytetu w Pittsburghu, specjalista od Galile-
usza, fizycy z Florencji zbadali swoimi sposoba-
mi. Notatki sprzed czterech wieków potrakto-
wali róΩnego rodzaju promieniowaniem. Na
podstawie uzyskanego spektrum stwierdzili, Ωe 6

SPK Ko¬o nr 8 
oraz

SIP Oddzia¬ Ottawa
zapraszajå cz¬onkøw i ich rodziny na

PIKNIK
Data: 14 lipca 2002 (niedziela)
Godz.: 13:00
Miejsce: Farma Pani Marii Ga¬ko

Adres: 3805 Hwy 31 (oko¬o 1 km przed Vernon)
Dojazd: Drogå Hwy 31 (przed¬uΩenie ulicy
Bank), oko¬o 35 km na
po¬udnie od Ottawy. Dojazd z centrum
Ottawy zabiera oko¬o 25 minut.

Pocz´stunek (sa¬atki, kie¬baski, hamburgery,
dociasto, itp.) dostarczone przez  SPK i SIP.

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadank´ 

dra ANDRZEJA GARLICKIEGO
WRA¸ENIA z WIZYTY
w POLSCE w MAJU 2002 r.

A. Debaty Sejmu RP;  
B. Otwarcie Ambasady Kanadyjskiej;  
C. 60-lecie 3-ciej Dywizji Strzelcøw
Karpackich.
Data: 4 czerwca (wtorek)  2002 r.
Godz.: 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka. 

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na wyßwietlenie filmu 

ZAPOMNIANA
ODYSEJA

Film o zsy¬ce Polakøw do Zwiåzku
Sowieckiego podczas II Wojny Íwia-

towej (w j´zyku angielskim).  
Data: 20 czerwca (czwartek) 2002 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley 



Spory archeologøw i historykøw na temat lokalizacji
oßrodka, z ktørego wy¬oni¬a si´ idea zjednoczenia ple-
mion zamieszkujåcych terytorium obecnego pa˜stwa
polskiego, trwajå tak d¬ugo, jak d¬ugo dyskutuje si´ i
pisze na ten temat. Ich poczåtki si´gajå Jana D¬ugosza,
a wspø¬czeßnie odΩywajå po zako˜czeniu kolejnych
sezonøw archeologicznych, kiedy nadchodzi czas nau-
kowych sprawozda˜.

Od kilku lat naukowcy, nieskorzy zwykle do wyco-
fywania si´ z raz juΩ przyj´tych ustale˜, z pewnym nie-
pokojem spoglådajå na wyniki bada˜ archeologicz-
nych na terenie grodziska w Grzybowie ko¬o Wrzeßni
(Wielkopolska).

PPRRLL  wwttrrååccaa  ssii´́  nnaawweett  ww  ßßrreeddnniioowwiieecczzee
Wydaje si´ niezrozumia¬e, Ωe grodzisko w Grzybowie,
terytorialnie bodajΩe najrozleglejsze spoßrød tych, ja-
kie zachowa¬y si´ w Polsce od wczesnego ßredniowie-
cza, nie zosta¬o gruntownie przebadane. Archeolodzy,
oczywißcie, wiedzieli o istnieniu Grzybowa. W XIX w.
wspominali o nim badacze niemieccy. W roku 1879
prowadzi¬ tam badania wykopaliskowe Wilhelm Sch-
wartz. Prof. Karol Potka˜ski zwrøci¬ uwag´ na ten roz-
leg¬y grød juΩ w roku 1922, a po II wojnie ßwiatowej
prof. Witold Hensel wymieni¬ go poßrød najznaczniej-
szych oßrodkøw wczesnopiastowskich obok Gniezna,
Poznania, Lednicy czy Giecza.

W¬adze PRL, kierujåc si´ zamiarem wykazania, Ωe
roszczenia niemieckie wobec tzw. ziem odzyskanych
nie majå historycznego uzasadnienia, podj´¬y szeroko
zakrojone badania wykopaliskowe, obejmujåce wiele
oßrodkøw, m.in. Wroc¬aw, Opole, Szczecin, Wolin,
Ko¬obrzeg czy Gda˜sk, lecz g¬øwnie Gniezno i Pozna˜.
Okazjå ku temu by¬o takΩe milenium chrztu Polski.
Grzybowo, jak moΩna sådziç, nie znalaz¬o si´ w pro-
gramie tych bada˜ g¬øwnie dlatego, Ωe nie by¬o o nim
mowy w ßredniowiecznych zapiskach i dokumentach.

BBrrzzeesskkii  wwrraaccaa  ppoo  5500  llaattaacchh
Inicjatywa bada˜ w Grzybowie pochodzi od dr. Olgier-
da Brzeskiego, Polaka mieszkajåcego w Kanadzie
(zmar¬ 2 grudnia 2000 r.). Jako ucze˜ gimnazjum by-
wa¬ on cz´sto we dworze swoich krewnych w såsiadu-
jåcym z rodzinnym Mierzewem Grzybowie. W roku
1937, jako zainteresowany archeologiå nastolatek, prze-
prowadzi¬ w¬asne badania, co opisa¬ w artykule zamie-
szczonym w popularnym czasopißmie "Z otch¬ani wie-
køw" z roku 1938. Brzeski nie zosta¬ od razu zawodo-
wym archeologiem, ale zawsze pociåga¬a go ta dziedz-
ina wiedzy i juΩ jako dyrektor kanadyjskiego oddzia¬u
szwajcarskiej firmy Sandoz bra¬ udzia¬, w wolnym cza-
sie, w ekspedycjach archeologicznych we Francji, Hisz-
panii, Belize, Chinach, Japonii i na Cyprze. Po przejß-
ciu na emerytur´ powrøci¬ do m¬odzie˜czych zaintere-
sowa˜, a wi´c do Grzybowa. Podjå¬ studia archeolog-
iczne w McGill University w Montrealu, odby¬ teΩ pra-
ktyczne kursy w tej dziedzinie na dwu innych uczelni-
ach.7

W roku 1988, wraz z toru˜skim archeologiem Ma-
riuszem Tuszy˜skim i Maciejem Nowackim, Brzeski
pojawi¬ si´ ponownie w grodzisku w Grzybowie w roli
poszukiwacza ßladøw jego wielkiej przesz¬oßci. Sytu-
acja polityczna w Polsce by¬a sprzyjajåca, w¬adza nie
spoglåda¬a krzywym okiem na potomka przedwojen-
nych dziedzicøw, ktøry z "workiem pieni´dzy" wraca
do kraju realizowaç swoje m¬odzie˜cze pragnienia.

Archeolodzy wykonali wiele odwiertøw, ktøre wy-
kaza¬y, Ωe pod gruntem ornym (po wojnie RSP Wødki
w obr´bie wa¬øw grodziska prowadzi¬a regularne upra-
wy rolne, niszczåc wierzchnie warstwy wraz z zabyt-
kami), na g¬´bokoßci od kilkudziesi´ciu centymetrøw
do kilku metrøw, znajdujå si´ liczne ßlady tzw. warstw
kulturowych.

Olgierdowi Brzeskiemu uda¬o si´ uzyskaç popar-
cie naukowcøw z prof. Zofiå Kurnatowskå z UAM w
Poznaniu, niekwestionowanym autorytetem w zakresie
archeologii ßredniowiecza, i pod patronatem Pozna˜-
skiego Towarzystwa Przyjaciø¬ Nauk utworzy¬ Funda-
cj´ Brzeskich, ktøra zaj´¬a si´ organizacjå i finansowa-
niem bada˜ w Grzybowie. W 1989 roku w czasie let-
nich wakacji w miejscowej szkole, dawnym dworze
jego krewnych Lutomskich, rozgoßci¬a si´ pierwsza od
ponad 110 lat ekspedycja archeologiczna, ktørej sze-
fem zosta¬ Tuszy˜ski, kierujåcy wykopaliskami do dziß.
W kilka lat pø≈niej ekspedycja dorobi¬a si´ w¬asnej sie-
dziby, podarowanego archeologom przez w¬adze gmi-
ny Wrzeßnia starego domu w Grzybowie.

WWaa¬¬yy  BBeerrnnddttaa  PPeettrrii
Z biegiem lat o Grzybowie by¬o coraz g¬oßniej w ßrodo-
wisku, liczba zabytkøw ßwiadczåcych o niegdysiejszej
randze grodu sz¬a juΩ w setki egzemplarzy. Na wykopa-
liska przyjeΩdΩajå studenci i wolontariusze, jak kiedyß
Olgierd Brzeski, zafascynowani archeologiå i zdecy-
dowani za misk´ zupy pracowaç ci´Ωko przy wykopach.
PrzyjeΩdΩajå wolontariusze z Polski, Niemiec, Francji,
USA, Kanady. Pojawiajå si´ specjalißci z wielu dzie-
dzin wspomagajåcych archeologi´ z polskich uczelni,
m.in. dr Przemys¬aw Kiszkowski z Poznania, autor ory-
ginalnej elektrooporowej metody badania gruntu, dr
hab. Marek Kråpiec z AGH w Krakowie za pomocå
bada˜ dendrochronologicznych okreßlajåcy np. dok¬a-
dny wiek i dat´ ßci´cia d´bøw uΩytych do budowy kon-
strukcji wa¬øw grodowych i innych budowli w Grzy-
bowie.

Niemiecki inΩynier budownictwa Berndt Petri po-
jawi¬ si´ na wykopaliskach dzi´ki temu, Ωe gmina Wrze-
ßnia nawiåza¬a wspø¬prac´ z gminå Garbsen ko¬o Ha-
noweru i obie strony organizowa¬y tzw. wymiany
grup. Grzybowskie wykopaliska tak zafascynowa¬y
Petriego, Ωe postanowi¬ kaΩde wakacje poßwi´caç na
prac´ nad rekonstrukcjå tamtejszych wa¬øw grodo-
wych. Trzy lata temu na zako˜czenie sezonu Petri za-
prezentowa¬, oparty na pomiarach, model konstrukcji
wa¬u grodowego oraz wyliczenia iloßci materia¬øw

MIESZKO I z GRZYBOWA
Czy powstanie pa˜stwa Piastów trzeba b´dzie opisaç na nowo?
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bytki importowane, o charakterze luksusowym, po-
ßwiadczajå obecnoßç (w Grzybowie) wßrød mieszka˜-
cøw grodu przedstawicieli øwczesnej elity. Zarøwno
skarb srebrny, jak i znaleziska pojedynczych monet,
tak wøwczas rzadkie w warstwach osadniczych gro-
døw wielkopolskich, røwnieΩ wykazujå zwiåzek z tå
grupå spo¬ecznå, stanowiåcå oparcie dla dynastii w
dziele budowy pa˜stwa i majåcå dost´p do rozmaitych
døbr uzyskiwanych z handlu czy ¬upøw wojennych.
Zatem miejsce grodu grzybowskiego w najdawniejszej
strukturze w¬adzy nie moΩe ulegaç wåtpliwoßci".

Archeolodzy oraz historycy wczesnego ßrednio-
wiecza, penetrujåcy zagadki przedhistoryczne, ktørych
dokonania bywajå w niema¬ym stopniu zbiorem hipo-
tez, stawiania kolejnych unikajå tak d¬ugo, jak to tylko
moΩliwe. Trudno oczekiwaç od nich nienaukowego fa-
ntazjowania. Tym bardziej Ωe z uwagi na szczup¬oßç
funduszøw, po 12 latach przebadano zaledwie kilka
procent powierzchni grodziska.

PPiieerrwwsszzaa  ssttoolliiccaa  cczzyy  kkoolleejjnnaa??
Na lata obwarowania Grzybowa przypada hipotetycz-
na data urodzin Mieszka I. Popußçmy wodze fantazji i
sprøbujmy sobie wyobraziç, Ωe nasz pierwszy histo-
ryczny w¬adca tam w¬aßnie przyszed¬ na ßwiat. W miej-
scu, w ktørym ludzie mieszkali prawdopodobnie juΩ od
paru tysi´cy lat. Pawe¬ Jasienica w "Polsce Piastøw"
napisa¬: "pa˜stwo polskie jest znacznie starsze, niΩ
mniemajå ci, co histori´ jego chcå rachowaç dopiero
od chwili chrztu". Jeßliby tam w¬aßnie mia¬a rozpoczåç
si´ przedchrzeßcija˜ska historia Polski, to dlaczego tak
nagle zosta¬a przerwana?

A moΩe Mieszko I, chociaΩ by¬ w¬adcå pot´Ωnym,
nie møg¬ zrealizowaç swojej wizji politycznej w Grzy-
bowie, najwi´kszym grodzie Polan, gdzie koncentro-
wa¬a si´ najbardziej wp¬ywowa elita plemienna. Na
swojå nowå siedzib´ oraz siedzib´ centrum nowej re-
ligii pa˜stwowej zmuszony by¬ wybraç pobliskie Gnie-
zno i Lednic´, grody mniejsze i niezamieszkane przez
starszyzn´, wp¬ywowå i przywiåzanå do poga˜skiej
tradycji. Byç moΩe zrobi¬ to wbrew Ωyczeniom miesz-
ka˜cøw Grzybowa?

JeΩeli tak w¬aßnie by¬o, to zapewne spoßrød miesz-
ka˜cøw tego grodu mogliby wywodziç si´ organiza-
torzy tzw. buntøw poga˜skich w latach trzydziestych
XI stulecia. Zmierzch Grzybowa, jak wynika z doty-
chczasowych skromnych bada˜, przeΩywajåcego rozk-
wit na poczåtku X, przypada na wiek XI. Albo przy-
czynili si´ do tego rodzimi w¬adcy, krzewiåcy mieczem
nowå religi´, albo np. czeski ksiåΩ´ Brzetys¬aw, po ktø-
rego naje≈dzie na wiele lat zapad¬ mrok nad Gnieznem,
Lednicå, Gieczem i Poznaniem oraz - byç moΩe - takΩe
Grzybowem.

Po przyj´ciu chrztu przez Mieszka I i jego dwør, a
zw¬aszcza w czasach Boles¬awa Chrobrego, ßwiåtynie
nowej religii powstawa¬y licznie we wszystkich gro-
dach Wielkopolski, Ílåska, Kujaw, Mazowsza i Ma¬o-
polski. Warto sprawdziç, czy w Grzybowie, jednym z
najwi´kszych i najstarszych siedlisk piastowskich, za-
chowa¬y si´ jakieß pozosta¬oßci chrzeßcija˜skiej ßwiå-

uΩytych do jego budowy.
Grød o powierzchni oko¬o 2,5 hektara, o ßrednicy

powyΩej 200 metrøw, zosta¬ oko¬o roku 930, jak to wy-
kaza¬y badania drewna dr. Kråpca, obwiedziony wa-
¬em o szerokoßci u podstawy oko¬o 20 metrøw i wyso-
koßci oko¬o 16 metrøw. Do dziß w najlepiej zachowa-
nej cz´ßci wa¬ ma wysokoßç ok. 9 metrøw. Aby taka
ogromna budowla mog¬a powstaç, musiano pozyskaç z
okolicznych lasøw co najmniej 62 000 metrøw szeßci-
ennych drewna, g¬øwnie d´bowego, co røwna si´ oko-
¬o 3 500 000 sztuk belek o ßrednicy 10 i d¬ugoßci 230
centymetrøw. Z tego drewna zbudowano tzw. hakowo-
rusztowå konstrukcj´, ktøra musia¬a zostaç obsypana
mieszaninå ziemi, gliny i piasku w iloßci co najmniej
84 000 metrøw szeßciennych. Wa¬ grodowy w Grzybo-
wie zosta¬ teΩ obwiedziony foså o g¬´bokoßci pø¬tora
metra, do ktørej wod´ dostarcza¬a pobliska rzeczka
Struga. Fosa, co niezwykle rzadkie w przypadku obie-
ktøw grodowych z X wieku, zachowa¬a si´ cz´ßciowo
do dziß.

Petriego zafascynowa¬a przede wszystkim skala
organizacyjna tego przedsi´wzi´cia oraz - jako statyka
- wieloßç problemøw natury technicznej, jakie budown-
iczowie grodu musieli pokonaç na przestrzeni nied¬u-
giego zapewne czasu. - Ilu ludzi by¬o potrzeba, aby po-
zyskaç tyle drewna i innego budulca, przetransporto-
waç je i odpowiednio wykorzystaç? To znacznie trud-
niejsze niΩ w przypadku budowli kamiennych - wywo-
dzi¬ inΩynier Petri. - Jakå w¬adzå i jakimi moΩliwoßcia-
mi musia¬ dysponowaç w¬adca, ktørego by¬o staç na
zbudowanie czegoß takiego.

To pytanie nie pozwala zasnåç wielu specjalistom.
A trzeba wiedzieç, Ωe grodzisko na wyspie Lednica
oraz obszar grodu w Gnie≈nie, uznawane za sto¬eczne,
ksiåΩ´ce centra w¬adzy pa˜stwa Piastøw, mia¬y w tam-
tym czasie powierzchni´ kilkakrotnie mniejszå albo
powsta¬y nieco pø≈niej niΩ Grzybowo.

SSkkaarrbb  zz  ddaalleekkiieejj  AArraabbiiii
Do tej pory podczas bada˜ wykopaliskowych znalezio-
no oko¬o 2000 røΩnych zabytkøw: przedmiotøw, ozdøb,
fragmentøw ceramiki, koßci, a nawet rybich ¬usek i kr´-
gøw, w tym ßledzi, co by ßwiadczy¬o o utrzymywaniu
aktywnych kontaktøw handlowych nawet z mieszka˜-
cami wybrzeΩy Ba¬tyku. Zabytki te datowane så na o-
kres kilku tysi´cy lat, od mezolitu, przez neolit, okres
wp¬ywøw rzymskich, po schy¬ek ßredniowiecza.

Ale prawdziwe emocje ogarn´¬y badaczy w roku
1999, kiedy po wschodniej stronie grodziska, przy po-
mocy dysponujåcego wykrywaczem metali Miros¬awa
Andraojcia ze Ílåska, trafili na blisko 800 fragmentøw
srebrnych monet arabskich - dirhemøw, pochodzåcych
z IX-XI stulecia naszej ery. Zdaniem Tuszy˜skiego
jest to dopiero drugi przypadek w dziejach polskiej ar-
cheologii, kiedy naukowcy sami natrafili na tak obfity
tzw. skarb monet. Ma on wielkå wartoßç naukowå i nie-
wielkå materialnå, ale dla archeologøw jest wskazøw-
kå, Ωe Grzybowo nie jest jakimß podrz´dnym grodzis-
kiem i jego znaczenie by¬o dotychczas niedoceniane.

Prof. Kurnatowska sformu¬owa¬a opini´, Ωe "za-



tyni lub chociaΩby przedmioty zwiåzane z liturgiå. Brak
tego rodzaju znalezisk niczego wprawdzie nie przeså-
dza, ale prowokuje do stawiania kolejnych pyta˜ o his-
toryczne poczåtki pa˜stwa.

Zagadka Grzybowa prowokuje, jak kaΩda tajemni-
ca, do podj´cia prøb jej wyjaßnienia. MoΩe naleΩa¬oby
przyspieszyç prace wykopaliskowe chociaΩby po to,
by usta¬y spory na temat, "co by¬o pierwsze?" - pomi´-
dzy zwolennikami pierwotnej sto¬ecznoßci Gniezna i
Poznania. A poza tym, jest to zbyt wielki i znaczåcy
obiekt, aby na ewentualne ostateczne jego zbadanie
czekaç jeszcze 20-30 lat. A tyle to b´dzie musia¬o po-
trwaç, jeßli Tuszy˜ski i jego wspø¬pracownicy b´då
mieli wiele sympatii, dobrej woli i przyja≈˜ ludzi, "za
to" bardzo niewiele pieni´dzy.

JERZY KAÒWAK
Rzeczpospolita nr 234/01

Warto wspomnieç, Ωe jest to juΩ trzecia z ko-
lei ksiåΩka wydana przez kol. Bogdana. Pierw-
sza to "Eh, studenci, studenci" a druga "Kanada
ja i ty". Obie så røwnie doskona¬a lekturå waka-
cyjnå.

KsiåΩk´ w cenie $15 moΩna nabyç w pol-
skich  sklepach "Wawel" przy Bell St., "Polka"
1574 Walkley Rd i Pinecrest Deli, 2831 Duma-
urier Ave, lub wprost u autora.                                     

Dane bibliograficzne:Gajewski, Bogdan.
¸ywio¬ kontrolowany. Poland, ON, Kanada,
Wyd. Mixer, 2002, 239 s., ISBN 0-9731014-0-7

Maria F. Zielinska
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NEW LINK
dla BIBLIOTEKI NARO-

DOWEJ
Na skutek jakiejß omy¬ki Zarzåd G¬øwny SIP
zawiesi¬ z ko˜cem roku 1992 wysy¬k´ dwøch
egzemplarzy New Linku w depozycie legalnym
do Biblioteki Narodowej. Obecnie wznowiono
wysy¬k´, ale w Bibliotece brakuje numerøw od
poczåtku roku 1993 do ko˜ca roku 2001.
PoniewaΩ Zarzåd G¬øwny nie posiada zapa-
sowych numerøw zwracamy si´ do wszystkich
kolegøw z goråca proßba o ofiarowanie swojej
kolekcji. To jest nasza historia, ktørå musimy
przechowaç! Prosz´ o zg¬oszenie do Marii
Zieli˜skiej, tel 237-4517 lub e-mailem
jmzielo@alphainter.net.   Z gøry dzi´kuje w
imieniu Biblioteki Narodowej za pomoc.
B´dziemy si´ staraç o kwit do podatku za dar

Maria F. Zieli˜ska

NOWA KSIÅ¸KA 
kol. BOGDANA GAJEWSKIEGO
ZbliΩa si´ okres wakacyjny i napewno kaΩdy
rozglåda si´ za ciekawå ksiåΩkå, ktøra potrafi
zaintrygowaç i zabawiç. KaΩdemu kto szuka
takiej ksiåΩki,  polecam goråcå nowå powießç
kol. Bogdana Gajewskiego pt."¸ywio¬ kontrolo-
wany". Wydawa¬oby si´ ,Ωe to poj´cia przeciw-
stawne, ale autor znalaz¬ Ωywio¬, ktøry grupa
polskich emigrantøw, g¬øwnie znajomych z o-
kresu studiøw, potrafi¬a sprytnie opanowaç i wy-
korzystaç dla urzådzenia sobie wygodnego Ωy-
cia. Jest wi´c i sensacyjna treßç "z dreszczykiem",
romans, opisy znajomych wielu czytelnikom
miejsc i wydarze˜ a nawet znajome nazwiska.
Wierni czytelnicy MIXERA znajdå teΩ wycinki z
felietonøw autora publikowanych w roku ubie-
g¬ym. A kto zna kol. Gajewskiego napewno od-
kryje teΩ wiele elementøw autobiograficznych.

WIEÍCI z KRAJU
◆ SondaΩ PBS przeprowadzony dla Rzeczpospolitej
w po¬owie maja br. wykaza¬, Ωe notowania koalicji
SLD/UP w spo¬ecze˜stwie spad¬y w ciågu  miesiåca o
4%, z 39% na 35%. Natomiast Samoobrona zyska¬a
4%, 13% na 17% i obecnie jest drugå partiå cieszåcå
sie najwi´kszå popularnoßciå w spo¬ecze˜stwie. Naj-
wi´cej zwolennikøw zyska¬a wßrød rolnikøw z ma¬ymi
dochodami.

Na dalszych miejscach znalaz¬y si´: PO — 13%,
PSL — 9% (spadek 2%), PiS — 8%, LPR — 9%
(wzrost 1%), UW — 4%

Natomiast sondaΩ Pentora przeprowadzony w ma-
ju br. wykaza¬ nast´pujåce preferencje. SLD-UP 37%,
Samoobrona 15%, PO 11%, PiS 11%, LPR 10%, PSL
8%. 

Pentor zbada¬ teΩ notowania instytucji w¬adzy: z
dzia¬a˜ prezydenta zadowolonych jest 61% ankieto-
wanych, premiera - 33%, rzådu - 24%, Sejmu 22%,
Senatu 21%
◆ Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w gospodar-
ce narodowej w pierwszym kwartale 2002 r. wynios¬o
2155,54 z¬ - poinformowa¬ w komunikacie GUS.
◆ Inflacja w kwietniu br. wynios¬a tylko 3%, o 0,3
punktu procentowego mniej niΩ w marcu.
◆ G¬owa boli od bezrobocia. Najwi´kszym proble-
mem naszego kraju jest dla wi´kszoßci (87%) z Pola-
køw bezrobocie. ¸adne inne zmartwienie nie wydawa-
¬o si´ Polakom aΩ tak waΩne. Niski standard Ωycia, bie-
da uzyska¬a niemal trzykrotnie mniej wskaza˜ (30%).
Problemem jest teΩ s¬uΩba zdrowia. Prawie jedna piåta
badanych (18%) skarΩy si´ na ceny lekøw i dost´p do
lekarzy. Niewiele rzadziej møwi si´ o k¬opotach gos-
podarczych kraju (14%). Co dziesiåty z Polakøw (10%)
uwaΩa, Ωe jednym z waΩniejszych problemøw jest sy-
tuacja wsi i rolnictwa. Martwiå teΩ afery i korupcja
(7%), przest´pczoßç (7%) oraz sytuacja ludzi m¬odych
(5%) .
- SondaΩ OBOP "Polacy o najwaΩniejszych proble-
mach Polski i o problemach lokalnych" przeprowadzo-
no od 20 do 22 kwietnia 2002 r. na reprezentatywnej,
losowej prøbie 1015 osøb powyΩej 15 roku Ωycia.
◆ 41% Polakøw twierdzi, Ωe Ωyje im si´ gorzej niΩ
przed rokiem. Po¬owa (50%) jest przekonana, Ωe wa-



runki materialne ich rodzin nie zmieni¬y si´ - wynika z
sondaΩu CBOS. W porøwnaniu z badaniami z 1997 ro-
ku o 8% wzrøs¬ odsetek osøb, ktøre wskaza¬y na pogor-
szenie warunkøw (w stosunku do roku poprzedniego).
Jednoczeßnie CBOS odnotowa o 5% mniej ankietowa-
nych dostrzegajåcych popraw´.  Obecnie 33% ankieto-
wanych uzna¬o, Ωe ich warunki materialne pogorszy¬y
si´ niewiele, a 8% - Ωe znacznie. Pogorszenie zauwaΩa-
jå g¬øwnie rodziny o najniΩszych dochodach na osob´
(62%), Ωyjåce w z¬ych warunkach materialnych (65%),
wielodzietne (55%), rolnicy (56%) i bezrobotni (52%).
◆ Bezrobocie w po¬owie maja br. spad¬o z 17,8 do
17,5% - wynika z informacji, jakie minister pracy otrzy-
ma¬ z urz´døw pracy.
◆ Zdaniem blisko trzech czwartych mieszka˜cøw
Polski, sprawy w kraju zmierzajå w z¬ym kierunku.
Optymistami jest jedna piåta spo¬ecze˜stwa - informu-
je TNS OBOP.  W majowym sondaΩu oßrodka, 72%
respondentøw wyrazi¬o przekonanie, Ωe sprawy w kra-
ju zmierzajå w z¬ym kierunku; przeciwnego zdania by-
¬o 18% pytanych.  Gospodarka jest ogarni´ta kryzysem
- ocenia 86% respondentøw, 11% - dostrzega znamio-
na rozwoju gospodarczego, zastrzegajåc, Ωe jest to roz-
wøj powolny.  47% ankietowanych obawia si´ pogor-
szenia warunkøw Ωycia, 19% liczy na popraw´ w ciågu
najbliΩszych trzech lat, 27% przewiduje, Ωe b´dzie tak
jak jest obecnie.
◆ 75% uczestnikøw referendum w sprawie wejßcia
Polski do UE g¬osowa¬oby za przyståpieniem do Unii,
a 72% ankietowanych wzi´¬oby udzia¬ w plebiscycie,
gdyby odbywa¬ si´ on w maju - wynika z ostatniego
sondaΩu CBOS.  Przeciwko przyståpieniu Polski do
UE g¬osowa¬oby 19% uczestnikøw referendum, 6%
nie ma zdania na ten temat. W kwietniu za integracjå
opowiada¬o si´ 66%, przeciwko 25%, zdania nie mia¬o
9%

66% Polakøw badanych w maju przez Ipsos-De-
moskop opowiedzia¬o si´ za wejßciem Polski do UE.
Przeciwko g¬osowa¬oby 21%, a 13% nie mia¬o jeszcze
zdania.

◆ Polacy nadal ≈le oceniajå sytuacj´ na rynku pracy;
45% respondentøw oczekuje jej pogorszenia, na popra-
w´ liczy 7% pytanych przez CBOS, 43% nie spodzie-
wa si´ zmian.  Zdaniem 40%, nie moΩna znale≈ç Ωad-
nej pracy w ich miejscu zamieszkania, wg 44% - trud-
no o jakiekolwiek zatrudnienie, zdaniem 14%, moΩna
znale≈ç jakåß prac´, ale trudno o odpowiedniå. 
◆ 31% Polakøw popiera rzåd Leszka Millera, a 27%
jest mu przeciwna - wynika z majowego sondaΩu
CBOS-u. Natomiast zadowolonych z tego, Ωe na czele
rzådu stoi Miller, jest 40%, a niezadowolonych 36%
pytanych. Najwi´cej - 37% badanych - zadeklarowa¬o
w maju oboj´tnoßç wobec rzådu. Zdaniem 47% pyta-
nych, polityka obecnego rzådu nie stwarza szans na
popraw´ sytuacji gospodarczej, 34% jest przeciwnego
zdania, 19% nie ma zdania. 

Najlepiej  oceniana jest aktywnoßç rzådu w sferze
polityki zagranicznej - 37% badanych oceni¬o t´ sfer´
dobrze lub bardzo dobrze, a 32% dostatecznie. Najgo-
rzej oceniane så dzia¬ania rzådu w sferze polityki zdro-
wotnej (49% ocen niedostatecznych) i opieki nad lud≈-
mi najbardziej potrzebujåcymi pomocy (55% ocen nie-
dostatecznych). 
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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 

ZARZÅD SIP
ODDZIAÒ OTTAWA

Ωyczy cz¬onkom
i ich rodzinom
przyjemnych 

i bezpiecznych 
wakacji.

Nast´pny numer Biuletynu ukaΩe
si´ we wrzeßniu br.
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