ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA
STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE
ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA

B
I
ULETYN SIP
Nr.110

ODDZIAÒ OTTAWA

WRZESIEÂ 2002 r.

MIEJSCE POLSKI w NOWEJ EUROPIE

(Uwaga redaktora: Normalnie wystrzegam si´ od zamieszczania w Biuletynie artyku¬øw o
wyd≈wi´ku politycznym. Tym razem zdecydowa¬em zamießciç poniΩszy artyku¬ ze wzgl´du na
fakt, Ωe omawia potencjalny rozwøj sytuacji, ktøra moΩe decydowaç o miejscu Polski w ßwiecie na
wiele lat. )
Nasz najlepiej rozumiany interes gospodarczy to Unia Europejska, a polityczny i wojskowy to
sojusz z USA
ReportaΩe z wizyty prezydenta Aleksandra Kwaßniewskiego w USA, w lipcu b.r., by¬y entuzjastyczne: wizyta pa˜stwowa, obiad oficjalny, inwestorzy ameryka˜scy u progu. Komentarze
krajowe natomiast by¬y pe¬ne zadziwienia: czemu w¬aßciwie zawdzi´czamy takie honory?
Na pewno nie kwestiom gospodarczym. Wymiana handlowa jest niewielka (trzy miliardy
dolarów). Nie b´dzie ¬atwo jå zwi´kszyç. W
przeddzie˜ wizyty prezydencki minister podkreßli¬ w wywiadzie, Ωe Polska jest pot´gå w eksporcie ozdób choinkowych do USA. W¬aßnie. Za
chwil´ staniemy si´ cz¬onkiem UE, co utrudni
handel ze Stanami Zjednoczonymi, i tak nie¬atwy ze wzgl´du na dystans, røΩnice w poziomie
rozwoju technologicznego, przestrzeganie prawa autorskiego. Nie ma przecieΩ jednak mi´dzy
Polskå a USA wojny handlowej, do ktørej za¬agodzenia konieczny by¬by taki w¬aßnie spektakularny gest.
Nie moΩe chodziç o wzgl´dy czysto militarne. Nasze post´py zwiåzane z wejßciem do
NATO så dalekie od oczekiwa˜: nie zmodernizowalißmy uzbrojenia, reorganizacja struktur
nie jest zako˜czona, a nawet gdy sobie z tym
poradzimy, to na jak d¬ugo wystarczy stu czy
dwustu oficerøw, ktørzy naprawd´ potrafiå porozumieç si´ po angielsku (a nie tylko majå masowo produkowane zaßwiadczenia j´zykowe
STANAG)?

Strategiczna sympatia pa˜stwa Bushøw
Zapewne to fakt, Ωe pa˜stwo Bush lubiå pa˜stwa Kwaßniewskich, co dla takiej wizyty moΩe
byç warunkiem koniecznym, ale na pewno niewystarczajåcym. Nie znaczy to oczywißcie, by
naleΩa¬o lekcewaΩyç aspekt "dobrej chemii".
Serdeczna przyja≈˜ Clintonøw z Blairami by¬a
faktem politycznym, a i na polsko-ameryka˜skim gruncie jest w tej dziedzinie znamienny
precedens. Gdy waΩy¬y si´ losy decyzji o rozszerzeniu NATO, prezydent Wa¬´sa spotka¬ si´ z
prezydentem Clintonem w Gabinecie Owalnym
przy okazji inauguracji Muzeum Holokaustu.
Swoim zwyczajem odrzuci¬ przygotowane tezy i
wyg¬osi¬ emocjonalny apel moralno-historyczny.
Polscy uczestnicy spotkania (wiem, gdyΩ by¬em jednym z nich) wyszli ze spotkania zdruzgotani: oto by¬a wielka szansa przedstawiç prezydentowi USA powaΩne argumenty, a polski
prezydent opowiada¬ o Ja¬cie i Katyniu; przy takim podejßciu do wielkiej polityki moΩemy zapomnieç o rozszerzeniu. Gdy jednak kilka lat
temu zacz´¬y si´ ukazywaç ksiåΩki analizujåce
proces podejmowania decyzji o rozszerzeniu
(nie dlaczego, ale jak administracja ameryka˜ska dochodzi do tak prze¬omowych wnioskøw),
okaza¬o si´, Ωe bezpoßrednio po spotkaniu z
Wa¬´så wyra≈nie wzruszony Clinton przekaza¬
swym doradcom, iΩ w¬aßnie podjå¬ decyzj´ o
rozszerzeniu i zleca im jej realizacj´. Warto o
tym pami´taç teraz.
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Tego rodzaju wzgl´dy mogå oczywißcie byç
pomocne tylko pod warunkiem, Ωe odpowiednie decyzje leΩå w interesie pa˜stwa: przy ca¬ej
charyzmie Lecha Wa¬´sy do rozszerzenia nie
dosz¬oby, gdyby nie leΩa¬o ono w najlepiej rozumianym interesie USA. Podobnie jest dzisiaj:
sympatia George'a W. Busha do Aleksandra
Kwaßniewskiego ma znaczenie tylko pod warunkiem, Ωe jest cz´ßciå d¬ugoterminowej strategii
USA, w ktørej znalaz¬o si´ miejsce dla Polski. Jaka zatem by¬aby to koncepcja?
Òatwiej zrozumieç cel obecnej wizyty, jeßli
umießciç jå w dalszej perspektywie. Rozciåga
si´ ona od wczesnych dzia¬a˜ na rzecz przyj´cia
Polski do NATO aΩ po osiågni´cie w przysz¬oßci
przez Polsk´ silnej pozycji przywødczej w Europie Írodkowowschodniej i znaczåcej roli w strukturach europejskich, przy jednoczesnym potwierdzeniu spolegliwego partnerstwa wobec
USA.
Od doktryny powstrzymywania do idei
integracji
Ekipa decydujåca obecnie o polityce zagranicznej wywodzi si´ w znacznej mierze z czasøw
prezydentury George'a Busha seniora. Po niemal trzech latach prac sformu¬owano wøwczas
tzw. regionalnå strategi´ obronnå, firmowanå
przez øwczesnego sekretarza obrony Dicka Cheneya; w jej przygotowaniu brali udzia¬ przede
wszystkim Paul Wolfowitz, obecnie zast´pca sekretarza obrony, i Lewis Libby, obecnie dyrektor
zespo¬u wiceprezydenta Dicka Cheneya. Podstawowymi za¬oΩeniami strategii by¬o niedopuszczenie ("wszelkimi ßrodkami") do pojawienia
si´ konkurencyjnego supermocarstwa oraz aktywne kszta¬towanie wydarze˜ w ßwiecie — a nie
tylko reagowanie na samoistny rozwøj wydarze˜.
W strategii znakomicie mießci¬o si´, zainicjowane przecieΩ za prezydentury George'a Busha,
rozszerzenie NATO jako sprzeczne z mocarstwowymi ambicjami ZSRR/Rosji.
Po powrocie na decyzyjne stanowiska autorzy strategii tym bardziej doceniajå potrzeb´
wypromowania pewnej liczby pa˜stw — przywødcøw regionalnych, ktøre pomog¬yby Stanom Zjednoczonym w utrzymaniu stabilnoßci
regionalnej i w realizowaniu koniecznych zada˜
taktycznych. Powinny to byç zarazem pa˜stwa
pozbawione potencja¬u mocarstwowego, by nawet w odleg¬ej przysz¬oßci nie by¬y w stanie wykorzystaç swej promocji dla stworzenia konkurencyjnego oßrodka o zasi´gu globalnym. Jest to
polityka o pokoleniowej przynajmniej w perspektywie czasu, a zatem stosunkowo ma¬o czu¬a
na chwilowe zak¬øcenia. Dla jej realizacji nie
ma Ωadnego znaczenia na przyk¬ad poziom bezrobocia w Polsce w 2002 roku -—choç z pewnoßciå istotnå zmianå by¬o wejßcie USA do Azji
Írodkowej czy uzyskanie decydujåcego wp¬ywu

na polityk´ Pakistanu.
Jest juΩ w¬aßciwie oczywiste, Ωe takim pa˜stwem w cz´ßci Europy znajdujåcej si´ poza
"tradycyjnym" obszarem NATO ma byç Polska,
co jest wyborem poniekåd naturalnym, zwaΩywszy na wielkoßç, potencja¬ gospodarczy, si¬´
wojskowå (na tym obszarze mimo wszystko
najpowaΩniejszå) czy wreszcie po¬oΩenie. Dla
realizacji tej koncepcji kluczowe znaczenie ma
zarazem zapowiadane "wielkie rozszerzenie"
NATO.
Richard Haass, røwnieΩ cz¬onek ekipy George'a Busha seniora, zosta¬ obecnie dyrektorem Departamentu Planowania w Departamencie Stanu. Stanowisko to zosta¬o stworzone
swego czasu dla i przez George'a Kennana, po
jego powrocie z Moskwy, jako autora "D¬ugiej
depeszy". Zapytany, czy ekipa obecnego prezydenta myßli o koncepcji porøwnywalnej z "doktrynå powstrzymywania" z czasøw Kennana,
Haass proponuje ide´ "integracji". Jej sens polega¬by na przekonywaniu innych pa˜stw do
potrzeby zaakceptowania zasad demokracji,
walki z terroryzmem i rozprzestrzenianiem broni masowej zag¬ady jako podstaw polityki zagranicznej — by nast´pnie w¬åczyç te pa˜stwa
w struktury, ktøre wymusza¬yby przestrzeganie
tych zasad takΩe w przysz¬oßci.
Polska i Europa Írodkowa w strukturze NATO
Kraje naszego obszaru geograficznego majå røΩne tradycje historyczne i polityczne, nie zawsze zgodne z wymienionymi pryncypiami. Wykorzystanie powszechnego dåΩenia do cz¬onkostwa w NATO (dajåcego swego rodzaju certyfikat dojrza¬oßci politycznej) dla wzmocnienia i
utrwalenia takich wartoßci to klasyczny przyk¬ad idei integracji w dzia¬aniu. W strukturze
takiej jak NATO moΩliwe jest przy tym wypromowanie jednego pa˜stwa (w tym przypadku
Polski) jako przywødcy regionalnego — co by¬oby znacznie trudniejsze, jeßli w ogøle moΩliwe, bez takiego wsparcia instytucjonalnego.
W tak pomyßlanym porzådku traci zarazem
sens alternatywa "USA czy Europa", a takΩe —
megaloma˜skie skådinåd — postrzeganie Polski jako ameryka˜skiego konia troja˜skiego w
zjednoczonej Europie. Utrzymanie stabilnoßci
w Europie leΩy nie mniej w interesie USA niΩ
Francji czy Niemiec. Jednoczeßnie pa˜stwa obecnej Unii nie majå czasu ani ochoty zajmowaç si´ Wschodem i zapewne z ochotå scedujå
ten obowiåzek na kogoß innego. Nie ulega przy
tym wåtpliwoßci, choç to temat do odr´bnych
rozwaΩa˜, Ωe ulega podstawowej zmianie charakter samego NATO, ktøre w roli sojuszu integrujåcego, a nie militarnego, staje si´ zupe¬nie moΩliwy do zaakceptowania przez Rosj´.
Paradoksalnie, na rzecz specjalnej roli Polski w szerokim NATO przemawia teΩ nasz mi2

¸YCZENIA
Z okazji Srebrnych Godøw naszego Przewodniczåcego, Kolegi Jana Janeczka
i jego ma¬Ωonki Jadwigi, sk¬adamy najserdeczniejsze Ωyczenia doczekania w
zdrowiu i wzajemnej mi¬oßci Godøw Brylantowych!
Zarzåd i cz¬onkowie SIP,
Oddzia¬ Ottawa

()()
zerny bilans handlowy z USA: nasze wejßcie do
Unii i zwiåzane z tym ograniczenia nie spowodujå istotniejszych skutkøw dla dwustronnej
wymiany handlowej i nie naraΩå nas na znaczåcå krytyk´ ameryka˜skich eksporterøw. Nasz
najlepiej rozumiany interes gospodarczy to Unia Europejska, natomiast naszym najbardziej
wartoßciowym sojusznikiem politycznym, a takΩe wojskowym så i powinny pozostaç Stany
Zjednoczone. Takie rozrøΩnienie, a zarazem
wspø¬dzia¬anie nie jest czymß wyjåtkowym, by
wspomnieç tylko Wielkå Brytani´, ktøra znakomicie godzi specjalne stosunki z USA z powinnoßciami wynikajåcymi ze wspølnej Europy.
Sygna¬ z Bia¬ego Domu
Nie moΩna jednak zapominaç, Ωe proponowana
nam rola przywødcy regionalnego moΩe takΩe
oznaczaç koniecznoßç podejmowania trudnych
decyzji; pierwszå b´dzie zapewne uczestnictwo
w spodziewanej interwencji w Iraku. Szykujåc
si´ do tej operacji — a tyle juΩ o tym powiedziano, Ωe niemal nie sposøb si´ wycofaç — USA zapewne nie zwrøcå si´ do NATO jako instytucji,
ale zwrøcå si´, i juΩ si´ zwracajå, do kilku jego
cz¬onkøw, ktørych udzia¬ w tej interwencji b´dzie oczywistoßciå, jak w wypadku Wielkiej Brytanii, albo sprawdzianem spolegliwoßci i powaΩnego podejßcia do zobowiåza˜ partnerskich, a
tak naleΩa¬oby traktowaç udzia¬ Polski.
Istnieje wiele powodøw, dla ktørych nie naleΩy naciskaç na aktywny udzia¬ polskich Ωo¬nierzy w takiej operacji, i nie moΩna wykluczyç, Ωe
ostatecznie sami Amerykanie odståpiå od takich oczekiwa˜. Jest jednak znacznie prawdopodobniejsze, Ωe zostaniemy zaproszeni do udzia¬u w operacji militarnej, a wøwczas jakiekolwiek wahanie, mnoΩenie przeszkød czy trudnoßci zostanie odczytane jako brak gotowoßci
do przyj´cia na siebie obowiåzkøw strategicznego partnera USA.
Trudno teΩ nie wspomnieç o decyzji dotyczåcej samolotu wielozadaniowego. Idea¬em
by¬oby wybranie najlepszego samolotu (choç
Ωaden nie ma istotnych wad) przy najlepszych
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warunkach ekonomicznych. Nie moΩna jednak
nie dostrzec specyficznej symboliki tej decyzji:
jeΩeli mamy byç przywødcå regionalnym, specjalnym partnerem politycznym USA, jeΩeli jest
to (a jest) zupe¬nie nadzwyczajna szansa dla
Polski nie tylko dla tego pokolenia - to moΩe w
interesie pa˜stwa jest, by pokazaç, Ωe rozumiemy partnerstwo jako wzajemnoßç, a nie tylko
jako gotowoßç do przyjmowania: "nie pytaj, co
przyjaciel moΩe zrobiç dla ciebie, ale co ty moΩesz zrobiç dla niego".
Przyj´cie Polski do NATO, przy wszystkich
sprzyjajåcych okolicznoßciach, nie dokona¬o si´
samoczynnie: by¬ to proces starannie monitorowany, wspomagany i kierowany przez "grup´
dobrej woli", sk¬adajåcå si´ z dyplomatøw i klasycznych szarych eminencji, ktørzy tak w Polsce, jak i w USA dzia¬ali w najlepiej przez siebie
rozumianym interesie swoich pa˜stw, a interesy te okaza¬y si´ zbieΩne. Ukoronowaniem tych
stara˜ by¬oby teraz wypromowanie Aleksandra
Kwaßniewskiego na sekretarza generalnego
NATO.
Wizyta prezydenta RP w Waszyngtonie nie
sta¬a si´ przebojem medialnym poza Polskå, to
oczywiste. Ale kilka tysi´cy zagranicznych dyplomatøw w Waszyngtonie zalicza si´ do czo¬øwki
swojej profesji. KaΩdy z nich doskonale rozumie
symbolik´ i konsekwencje takiego dowodu uznania i kaΩdy zapewne poinformowa¬ swojå
stolic´, Ωe dzia¬ania na rzecz zapewnienia wielkiego miejsca dla Polski w nowej Europie w¬aßnie zyska¬y dobitne potwierdzenie swej skutecznoßci ze strony Bia¬ego Domu.
ZBIGNIEW LEWICKI
Rzeczpospolita nr 171/2002 r.
Autor jest profesorem i dyrektorem Oßrodka
Studiøw Ameryka˜skich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991 - 1994 by¬ dyrektorem
Departamentu Ameryki Pø¬nocnej i Po¬udniowej MSZ.
(Polemiczny artyku¬, przedstawiajåcy inny
punkt widzenia roli Polski, b´dzie zamieszczony w nast´pnym numerze Biuletynu. )

DROGIE KOLE¸ANKI i DRODZY KOLEDZY,
Walne Zebranie Oddzia¬u w dniu 23 maja 2002 r.
zatwierdzi¬o 2 wnioski Zarzådu:
1. o zaprzestaniu wysy¬ania Biuletynu pocztå
do wszystkich cz¬onkøw i o pobieraniu op¬aty w
wysokoßci 15$ rocznie za wysy¬anie Biuletynu
pocztå dla tych cz¬onkøw oddzia¬u, ktørzy b´då
sobie tego Ωyczyli. Op¬ata ta obowiåzuje od
czerwca 2002.
2. 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 emerytøw. Nowe
sk¬adki obowiåzujå od stycznia 2003.
A oto wyjaßnienie, dlaczego ta postanowiono:
Írednio tylko 60 cz¬onkøw (2/3 stanu) p¬aci
sk¬adki. Do tej pory tylko 50 % cz¬onkøw zap¬aci¬o sk¬adki za 2002 rok.
Biuletyn:
Drukowanie Biuletynøw kosztowa¬o nas ßrednio do tej pory ok. $1200.00 rocznie. Przyjmujåc, Ωe 60 osøb p¬aci sk¬adki, ¬atwo policzyç, Ωe z
kaΩdej zap¬aconej sk¬adki cz¬onkowskiej oko¬o
$20.00 idzie na Biuletyn. Jak wszyscy cz¬onkowie wiedzå, Biuletyn ukazuje si´ na naszej stronicy internetowej (http://www.kpk-ottawa.org/sip/) regularnie juΩ od listopada 2000 i to w
dwøch wersjach - html i pdf. MoΩna go wi´c sobie samemu drukowaç w domu lub w pracy. Z
tego powodu Zarzåd postanowi¬ wprowadziç
op¬at´ za wysy¬anie Biuletynu pocztå - dla tych,
ktørzy nie majå dost´pu do Internetu i do drukarki.
Podniesienie sk¬adek:
Do paru lat coroczne zestawienie finansowe wykazuje sta¬y deficyt Oddzia¬u. Wynika z tego, iΩ
w kaΩdym roku cz´ßç naszej dzia¬alnoßci finansujemy z naszych oszcz´dnoßci. Tak dalej byç
nie moΩe i Zarzåd postanowi¬ coß z tym zrobiç.
Oto zestawienie na co wydajemy pieniådze:
1. Do Zarzådu G¬øwnego (ZG) SIP odprowadzamy z kaΩdej sk¬adki: np. ze sk¬adki cz¬onkaemeryta $12.50 ($6.00 idzie do ZG KPK i $6.50
dla ZG SIP), z innych sk¬adek wi´cej.
2. Do kaΩdego cz¬onka wysy¬amy pokwitowanie do podatkøw za wp¬acone sk¬adki plus
wysy¬amy ok. 30 (lub wi´cej) upomnie˜. To nas
kosztuje $100.00, czyli ok. $1.50 z kaΩdej zap¬aconej sk¬adki.
3. Dotacje:
1995 $350.00
1996 $350.00
1997 $450.00
1998 $660.00
1999 $250.00
2000 $600.00

czyli ßrednio $8.00 z kaΩdej zap¬aconej sk¬adki.
4. Sk¬adka dla KPK Ottawa - 2 reprezentantøw po $30.00 = $60.00 czyli ok. $1.00 z zap¬aconej sk¬adki.
5. Zjazd ZG KPK 1 x $50.00 czyli ok. $1.00 z
zap¬aconej sk¬adki.
6. Odczyty, coroczne Walne Zebranie,...
$120.00 na rok czyli ok. $2.00 z zap¬aconej sk¬adki.
7. Op¬atek $250.00 czyli ok. $4.00 z zap¬aconej sk¬adki.
8. Piknik $100.00 czyli ok. $2.00 z zap¬aconej
sk¬adki.
9. P.O. Box $80.00 czyli ok. $1.50 z zap¬aconej
sk¬adki.
10. Walny Zjazd SIP raz na 4 lata - $250.00
czyli ok. $1.00 z zap¬aconej sk¬adki.
11. inne ??? (mi´dzy innymi zakup drukarki
laserowej, z¬ote odznaki KPK dla cz¬onkøw, itp.)
Razem: $20 (Biuletyn) + $12.50 + $1.50 + $8.00 +
$1.00 + $1.00 + $2.00 + $4.00 + $2.00 + $1.50 +
$1.00 + xy > $50.00
Jak ¬atwo policzyç ca¬oßç przekracza $50.00
- normalnå sk¬adk´ cz¬onkowskå, a przecieΩ
sk¬adka cz¬onka emeryta wynosi tylko $25.00.
Jak jasno wynika z powyΩszego rozliczenia, podniesienie sk¬adek wydawa¬o si´ konieczne i
usprawiedliwione. Mamy nadziej´, iΩ wszyscy
cz¬onkowie rozumiejå i popierajå t´ podwyΩk´.
Ma¬a dygresja: kol. Bogdan Gajewski zaproponowa¬ podczas Walnego Zebrania inny sposøb zwi´kszenia funduszy. PoniewaΩ prawie kaΩdy pracujåcy czy emeryt p¬aci rocznie jakåß
sk¬adk´ na United Way, moΩna by¬oby przekazywaç cz´ßç lub ca¬kowitå sum´ tej sk¬adki do
SIP. Doskona¬a i ¬atwa do zrealizowania propozycja, nad ktørå warto si´ zastanowiç! Czy jest
jakaß szansa, Ωe tak si´ stanie?
Poza tym przypominamy, iΩ nasz przewodniczåcy, kol. Jan Janeczek, 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
InΩynierøw Polskich, jedynej polskiej organizacji technicznej na terenie Kanady. Prosimy o jak
najwi´kszy odzew cz¬onkøw!
Zarzåd SIP Ottawa.

SKÒADKI
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SKÒADKI
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Wrzesień 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
Sekcja Tenisa Stołowego - gry
Zespół „ACCORD”
ZHP „Skrzaty” - zbiórka
ZHP „Zuchy” - zbiórka
ZHP „Kwiaty Polskie” - harcerki, zbiórka
SPK, pogadanki historyczne
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)- referat / wykład
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie
SPK, zebranie zarządu
SPK, pogadanka krajoznawcza
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
SPK, film historyczny
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)

W. Garlicka
G. Wiśniewski
M. Kieliszkiewicz
A. Trzcionka
K. Kijak
L. Gliwny
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
E. Karpińska
A. Wilk
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
A. Michałowska
J. Rudowicz
J. Rudowicz
S. Kielar
J. Semrau

Telefon
731-6376
596-9753
739-7301
726-7342
721-0275
823-2346
733-5161
721-8238
567-1939
723-2415
523-5174
820-7582
829-8309
226-6793
728-1375
728-1375
828-0225
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2002
Data

8.9
17
18
19
28
1.10
12
17
5.11.
10
21
23
3.12.
8
29
31
5.1.2003
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Impreza

Piknik Parafialny
Odczyt - Rola inżyniera (konstruktora) kontroli
jakości na przykładzie budowy mostów ...
Zebranie informacyjne członków
„Gladiators of World War II - Free Polish Forces”
BBC World Wide Film Production
Wieczór poezji i muzyki (język angielski)
„Indeed I love – Właśnie kocham”
„Mój pobyt w Hiszpanii po 2-giej Wojnie Światowej”
– Władysław Pajor
Zabawa „Zamknięcie Sezonu”
Film: „Migawki z pielgrzymek Ojca Świętego”
„Naukowiec w dyplomacji i wywiadzie” - Dr T.Grygier
Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia
Film:„Muzeum Polskie w Rappersville, Szwajcaria”
„Andrzejki”
„Szkoła Lotnicza Małoletnich w RAF Apprentices
School w Anglii w 1943-47 r.” – M. Kondracki
„Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko
Opłatek Kombatancki
Sylwester u Kombatantów
Opłatek Polonii Ottawskiej
„Polish University College-Nauka na obczyźnie
podczas wojny” – Dr A. Garlicki

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Rada Parafialna
SIP - Ottawa

R. Furmańczyk
J. Janeczek

824-6861
736-1620

Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8

P. Nawrot
J. Rudowicz

820-7582
728-1375

PINK Oddział
Ottawa
Koło SPK Nr 8

E. Karpińska

567-1939

J.A. Dobrowolski

733-5161

Klub „Białe Orły”
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
SIP - Ottawa
Koło SPK Nr 8
Fed. Polek Ogniwo 8
Koło SPK Nr 8

R. Bojarski
J. Rudowicz
J.A. Dobrowolski
J. Janeczek
J. Rudowicz
E. Zadarnowska
J.A. Dobrowolski

736-9517
728-1375
733-5161
736-1620
728-1375
739-8663
733-5161

Ott. Klub Teatralny
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
KPK Okręg Ottawa
Koło SPK Nr 8

M. Gawalewicz
P. Nawrot
P. Nawrot
M. Zielińska
J.A. Dobrowolski

834-8428
820-7582
820-7582
237-4517
733-5161

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

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

ZARZÅD SIP

PINK

zaprasza na pogadank´

zaprasza na

Wojciecha Remisza, M.Sc., P.Eng

Wieczør poezji i muzyki

Rola inΩyniera (konstruktora) kontroli jakoßci
na przyk¬adzie budowy najwi´kszych mostøw w okolicy Ottawy (Mississippi River
Bridges on Hwy 417 West, Laurier Ave, Hwy
416 Kemptville). Odpowiedzialnoßç profesjonalna, etyczna. Skutki prawne i konsekwencje prowadzåce do poprawek w
normach. Pozycja Professional Engineers of
Ontario (PEO) i Ministry of Transportation
Ontario (MTO)
Data:17 wrzeßnia (wtorek) 2002 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Prelegent, na przyk¬adzie budowy dwøch
mostøw stalowych, omøwi problemy geotechniczne,ochrony ßrodowiska, wykrycia b¬´døw przez prelegenta w projekcie w
kilku ostatnich tygodniach budowy, co doprowadzi¬o (na wniosek prelegenta) do zatrzymania budowy. Decyzje na najwyΩszym szczeblu technicznym, wniosek do
Ministra MTO i komisji dyscyplinarnej
PEO. OstrzeΩenie o bezpieczeƒstwie i szkodach dla dobra publicznego. B¬´dy w pomiarach geodezyjnych, b¬´dy logiczne na
skutek niezrozumienia praw fizyki i si¬ natury, b¬´dnej interpretacji normy mostowej, tolerancje wykonawstwa. Jak si´ zachowywa¬ generalny wykonawca, jak projektant, jakå pozycj´ przyjmowa¬a administracja, no i jakå prelegent jako QVE (inΩynier kontroli jakoßci).

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

Gladiators of World War II
Free Polish Forces
Data: !9 wrzeßnia (czwartek) 2002 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Film, w jezyku angielskim, wyprodukowany zosta¬ przez BBC World Wide Film Productions, przedstawia udzia¬ Polakøw na
wszystkich frontach walki z Niemcami.

Indeed I love
Data: 28 wrzeßnia (sobota) 2002 r.
Godz. 19:30
Miejsce: Unitarian Church, 30 Cleary Ave,
W repertuarze utwory: W. Szymborskiej,
Z. Herberta, Cz. Mi¬osza, H. Poßwiatowskiej i M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Wystapiå: A. Goledzinowska, A.
Kielczewska, M. Karpi˜ski,
pianino: C. Freeze.
Kierownictwo artystyczne: E. Karpi˜ska.

W pustyni i w puszczy

14 maja 2002 spotkalißmy si´ w Domu Polskim
SPK na kolejnej projekcji polskiego filmu. Tym
razem by¬a to najnowsza ekranizacja powießci
Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy"
w reΩyserii Gavina Hood.
Publicznoßç dopisa¬a znakomicie i przysz¬o
ponad 100 osøb w najrøΩniejszym wieku, zaczynajåc od juniorøw i sko˜czywszy na seniorach,
ktørych by¬o chyba nawet wi´cej niΩ tych pierwszych.
Widownia z zapartym tchem oglåda¬a przygody Stasia i Nel w nowej, jakΩe bliΩszej
tera≈niejszoßci, wersji. Nawet ci najm¬odsi, dla
ktørych normalnie przesiedzenie w jednym
miejscu prawie dwøch godzin nie jest moΩliwe,
sprawowali si´ bardzo dobrze i tylko troszeczk´
przeszkadzali pozosta¬ej widowni.
Opinie na temat filmu by¬y, jak si´ moΩna
domyßliç, røΩnorakie, aczkolwiek wszyscy zgodnie zaznaczali, iΩ mi¬o sp´dzili 2 godziny i liczå
na zorganizowanie kolejnych projekcji tego typu.
Lidia Zieli˜ska
Ottawa 2002-05-22

PODZI‰KOWANIE

Chcia¬bym bardzo serdecznie podzi´kowaç
wszystkim, ktørzy odpowiedzieli na apel kol.
Marii Zieli˜skiej o odnalezienie i dostarczenie
nam starych numerøw New Link i Biuletynøw.
Dzi´ki Waszej pomocy uda¬o si´ skompletowaç
braki w kolekcji Biblioteki Narodowej oraz zapewniç dalszy, regularny legalny depozyt przez
Zarzåd G¬øwny SIP.
Skompletowalißmy teΩ dodatkowo dwa zestawy — jeden dla naszego Oddzia¬u a drugi
przygotowalißmy dla Biblioteki Towarzystwa
Chrystusowego w Poznaniu (ca¬y komplet wy- 6

s¬any b´dzie jesieniå tego roku).
Szczegølnie chcia¬bym podzi´kowaç kol. Marii Zieli˜skiej za kompleksowe zaj´cie si´ uporzådkowaniem kolekcji New Link i Biuletynøw
w Bibliotece Narodowej.
Czasem zdarza si´, Ωe otrzymujemy proßby
o udost´pnienie starych publikacji SIP dlatego
zwracam si´ do wszystkich z proßbå, aby nie
wyrzucali dawnych numerøw New Link lub Biuletynøw naszego oddzia¬u bez porozumienia
si´ z kol. Maria Zieli˜ska, cz¬onkami Zarzådu
lub ze mnå.
Jan Janeczek
Przewodniczåcy Oddzia¬u

Wspomnienia z letniego
sezonu....
SPOTKANIE z p¬k. lot.
JANUSZEM ¸URAKOWSKIM

W dniu 25 czerwca 2002 r. odby¬o si´, w audytorium Saint Paul University, spotkanie autorskie
ze znanym nam wszystkim pilotem - legendå
polskiego i kanadyjskiego lotnictwa p¬k lot. Januszem ¸urakowskim. Spotkanie zosta¬o zorganizowane przez kilka organizacji polonijnych
pod patronatem Okr´gu Sto¬ecznego KPK, tj.
SIP, SPK, PINK oraz Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie.
W programie spotkania by¬o przedstawienie
autobiografii J. ¸urakowskiego pt. "Nie tylko o
lataniu" ktøra w¬aßnie zosta¬a wydana przez
PFW. JuΩ na godzin´ przed spotkaniem zacz´li
ßciågaç goßcie, aby mieç moΩnoßç zakupiç ksiåΩk´ i otrzymaç dedykacj´ od autora. KsiåΩka rzeczywißcie godna pochwa¬y za niezwykle pi´knå
szat´ graficznå, bardzo liczne, kolorowe fotografie, pi´knå opraw´ i koszulk´ a takΩe wyra≈ny i czytelny druk. Drukowana i oprawiona
przez University of Toronto Press przynosi specjalny zaszczyt nawet tak prestiΩowemu wydawnictwu jak UTP. Nic dziwnego Ωe spotkanie
autorskie z pa˜stwem ¸urakowskimi zgromadzi¬o ca¬å elit´ intelektualnå Ottawy a duΩe audytorium uniwersyteckie by¬o wype¬nione prawie do ostatniego miejsca. Pisz´: spotkanie autorskie z pa˜stwem ¸urakowskimi bo choç p.
Janusz tworzy¬ histori´, to uwieczni¬a jå p. Anna.
Zebranych powita¬ dr Jerzy Dobrowolski z
SPK, Ko¬a nr 8. Nast´pnie kilka s¬øw wyg¬osi¬
prezes KPK Ottawa dr Jerzy Zarzycki a postaç
prelegenta przedstawi¬ prezes PINK'u dr Aleksander Jab¬o˜ski. Wprowadzenia autora oraz
jego autobiografii dokona¬ w imieniu PFW red.
Edward Zyman. Nast´pnie, znana z wyst´pøw
na røΩnych obchodach i imprezach polonijnych studentka Uniwersytetu Ottawskiego, Magdalena Gol´dzinowska odczyta¬a fragmenty z
ksiåΩki. Doskona¬y ich zestaw pozwoli¬ przeßle7

dziç w skrøcie ca¬e Ωycie autora, ktøre moΩna
podzieliç na dwa 40-letnie okresy porøwnane
bardzo pi´knie do dwøch skrzyde¬ samolotu.
Pierwsze 40 lat to Ωycie autora jako pilota, a nast´pne 40 jako kanadyjskiego pioniera i budowniczego oßrodka wypoczynkowego Kartuzy
Lodge nad malowniczym jeziorem Kaminiskeg.
Po odczytaniu wyjåtkøw z ksiåΩki autor odpowiada¬ na liczne pytania, wywo¬ujåc salwy
ßmiechu swymi dowcipnymi powiedzeniami.
Podsumowania wieczoru, oraz podzi´kowanie
za przybycie na spotkanie wyg¬osi¬ prof. Juliusz
Òukasiewicz a pani Annie wr´czono pi´kny bukiet kwiatøw. Po zako˜czeniu oficjalnego spotkania wszyscy zostali zaproszeni przez organizatorøw na przyj´cie z lampkå wina. By¬ to naprawd´ wieczør, ktøry na d¬ugo zostanie w
pami´ci wszystkich uczestnikøw.
Maria F.Zieli˜ska

PIKNIK

Dorocznym obyczajem w dniu 14 lipca 2002 r.
odby¬ si´ na farmie pa˜stwa Ga¬køw piknik urzådzony wspølnie przez SPK i SIP. S¬owo "wspølnie" brzmi w tym wypadku niestety bardzo ironicznie, gdyΩ z poßrød cz¬onkøw SIP'u, nie b´dåcych røwnoczeßnie cz¬onkami SPK zjawi¬y si´
zaledwie trzy osoby. A szkoda, bo metereolodzy
odwo¬ali zapowiadany deszcz i mielißmy cudownå s¬onecznå pogod´ z przyjemnym, och¬adzajåcym wiaterkiem. Nie wiem co si´ sta¬o z tradycyjnå flagå, ktøra od lat oznacza¬a wjazd na
teren pikniku ale w tym roku zaståpi¬ jå ... parasol w bia¬e i czerwone pasy. Parasol wype¬ni¬
chlubnie swoje zadanie, nikt si´ nie zgubi¬ a ci,
co zdecydowali si´ przyjechaç, sp´dzili przemi¬e popo¬udnie na ßwieΩym powietrzu na przyjacielskich pogwarkach. Jedzenie by¬o ßwietne,
porcje, ktøre zaspokoi¬y chyba kaΩdego do poniedzia¬kowego obiadu, a desery — palce lizaç.
Pa˜stwo Ku≈minowie krølowali przy stoisku z
napojami. Wybør by¬ jak zawsze ogromny, poczåwszy od zimnej herbaty poprzez røΩne wody
gazowane, kilka gatunkøw piwa i napoje alkoholowe. Kol. Kielar z ma¬Ωonkå zapewnili doskona¬å rozrywkowå muzyk´ za co naleΩå si´ im
specjalne podzi´kowania. Røwnie serdeczne
podzi´kowania naleΩå si´ tym Paniom i Panom,
ktørzy zamiast si´ bawiç ofiarowali swøj czas na
smaΩenie kie¬basy i hamburgerøw, przygotowanie kawy i obs¬ug´ s¬odkiego bufetu. S¬owa uznania dla Pa˜, ktøre przynios¬y wypieki!
Na piknik przyby¬ z ramienia Ambasady
gen. W. Saczonek oraz znany wszystkim p¬k.
Williams. Prezes SPK Piotr Nawrot wyg¬osi¬ jak
zwykle krøciutkie przemøwienie, z¬oΩy¬ Ωyczenia tym , ktørzy w tym dniu obchodzili urodziny czy imieniny i wr´czy¬ kaΩdemu solenizantowi czerwonå røΩ´. W sumie trzeba oceniç piknik jako bardzo udanå imprez´.
Maria F. Zieli˜ska

TÒOCZYÇ czy SSAÇ?

Finansowanie polskiej nauki wymaga fundamentalnych zmian. JuΩ nied¬ugo Komitet Bada˜
Naukowych ma przekszta¬ciç si´ w ministerstwo nauki. Proponowane za¬oΩenia tej reformy za
wierajå jednak — obok ßwietnych pomys¬ów — kilka rozwiåza˜ nierealistycznych. Trudno zrozumieç dlaczego, mimo negatywnych doßwiadcze˜ z ostatnich dziesi´cioleci, så one nadal forsowane.
Utworzenie Komitetu Bada˜ Naukowych z¬oΩo- tywnoßç takiej "pompy ” okazywa¬a si´ bliska
nego z wybieranych w wyborach bezpoßrednich zeru, bo nasz przemys¬ nie myßla¬ zmieniaç ani
przedstawicieli uczelni i instytutów badaw- swoich technologii, ani przyzwyczaje˜. Wyniki
czych mia¬o byç odpowiedziå na stary, centra- bada˜ trafia¬y na pø¬ki i tak zrodzi¬o si´ ironlistyczny system zarzådzania naukå i jej finan- iczne powiedzenie, Ωe w wielu instytutach
sowania. Wkrótce jednak okaza¬o si´, Ωe taka prowadzi si´ "badania stosowane, ale niestohybryda administracji pa˜stwowej i naukow- sowalne”.
W innych krajach "pomp t¬oczåcych” nie
ców, odpowiedzialnych tylko przed swoimi wystosuje
si´, natomiast wsz´dzie dzia¬ajå "pomborcami, nie moΩe dzia¬aç sprawnie ze wzgl´du
py
ssåce”,
bo to przedstawiciele przemys¬u dajå
na partykularyzm interesów røΩnych grup. Dlazadania
instytutom,
wiedzåc, Ωe t´dy prowadzi
tego od dawna møwiono o potrzebie reformy.
droga
do
zwi´kszenia
konkurencyjnoßci ich
Pierwszym jej krokiem by¬o mianowanie przefirm.
Te
badania
na
zlecenie
przemys¬u så oczywodniczåcego Komitetu Bada˜ Naukowych na
wißcie
finansowane
przez
przemys¬,
a nie przez
ministra nauki (na razie bez ministerstwa).
organy
rzådowe.
I
tak
dochodzimy
do
najwi´kNowe ministerstwo nauki (a moΩe ministerszej
wady
proponowanych
za¬oΩe˜
reformy,
jastwo nauki i technologii lub nauki i informatykå
jest
utrzymanie
jednego
tylko
≈rød¬a
finanzacji) ma byç resortem o typowej strukturze, ale
pozosta¬oßciå KBN ma byç w nim rada nauki, sowania wszystkich bada˜. Taki monopol nie
organ opiniodawczo-doradczy ministra. Cz¬on- moΩe dobrze dzia¬aç, nie møwiåc juΩ o tym, Ωe
køw tej rady ma powo¬ywaç minister spoßrød – jak wiadomo – t¬oczenie si´ wszystkich petenkandydatøw wybranych przez ßrodowisko nau- tøw przy jednym tylko okienku nikomu nie s¬ukowe. To odejßcie od wyborøw bezpoßrednich Ωy.
Wzory efektywnych rozwiåza˜ finansowajest bardzo dobrym pomys¬em. W krajach zania
nauki mamy choçby za miedzå, w Niemchodnich o utrwalonej demokracji nie tylko
czech.
Federalne Ministerstwo Bada˜ i Technocz¬onkowie podobnych organøw doradczych,
logii
jest
tam najwi´kszym, ale nie jedynym
ale nawet rektorzy uczelni så powo¬ywani przez
dysponentem
ßrodkøw budΩetowych na badaodpowiedniego ministra spoßrød przed¬oΩonia.
Pieniådze
takie
rozdziela takΩe kilka innych
nych mu kandydatøw. To podkreßla przecieΩ
ministerstw,
w
tym
na przyk¬ad Ministerstwo
odpowiedzialnoßç, jakå dana osoba ma wobec
Obrony.
Istnieje
wiele
kana¬øw rozprowadzania
organøw zwierzchnich, a nie tylko wobec swoßrodkøw
rzådowych,
jak
Towarzystwo im. Maxa
ich wyborcøw.
Plancka,
Towarzystwo
im.
Fraunhofera, NieW "Projekcie za¬oΩe˜ reformy systemu realmiecka
Wspølnota
Badawcza,
Niemiecka S¬uΩizacji polityki naukowej pa˜stwa” KBN czytaba
Wymiany
Akademickiej.
Ponadto
badania så
my mi´dzy innymi, Ωe jednym z zada˜ rady naw
znaczåcym
stopniu
finansowane
przez
przeuki ma byç "opiniowanie lub przygotowywanie
mys¬
i
røΩne
fundacje.
Zatem
w
Niemczech
propozycji dzia¬a˜ dotyczåcych zwi´kszenia innowacyjnoßci gospodarki (w tym np. opracow- nie wszyscy muszå staç w jednej kolejce. Podoanie propozycji strategicznych kierunkøw mod- bnie jest we Francji, gdzie poza Ministerstwem
ernizacji polskiej gospodarki)”. Moim zdaniem Bada˜ i Technologii w finansowaniu bada˜
jest to kontynuacja niczym nieuzasadnionej udzia¬ bierze kilka innych ministerstw, w tym
wiary, Ωe to w¬aßnie naukowcy powinni zajmo- Ministerstwo Obrony. Pieniådze na badania så,
waç si´ reformowaniemgospodarki.Tymczasem podobnie jak w Niemczech, rozdzielane przez
naukowcy na gospodarce s¬abo si´ znajå. Refor- wiele "okienek”, co zwi´ksza efektywnoßç bamowaniem gospodarki na ßwiecie zajmujå si´ da˜.
UwaΩam, Ωe w takim w¬aßnie kierunku powykszta¬ceni menedΩerowie i tak teΩpowinno
winna
zmierzaç reforma zarzådzania i finansobyç w Polsce.
wania
nauki
w Polsce. NaleΩy odejßç od obecPrzez d¬ugie lata panowa¬a u nas wiara w
nego
uk¬adu,
w ktørym to KBN musia¬ finanefektywnoßç dzia¬ania "pompy t¬oczåcej”. Prasowaç
wszystkie
badania, nie tylko na uczelnicownicy instytutøw naukowych mieli przekazyach
i
w
instytutach
PAN, lecz takΩe w jednostwaç wyniki swoich bada˜ do przedsi´biorstw, a
kach
podleg¬ych
innym
resortom. PrzecieΩ na
te natychmiast je wdraΩaç i podnosiç naszå goßwiecie
to
resorty
obrony
finansujå badania na
spodark´ na wyΩszy poziom. Tymczasem efek-
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rzecz wojska, u nas zaß proponuje si´, aby takie
badania nadal finansowa¬o ministerstwo nauki.
Sådz´ ponadto, Ωe nawet ßrodki w dyspozycji
ministerstwa nauki powinny byç rozprowadzane przez kilka kana¬øw, w tym Polskå Akademi´
Nauk oraz røΩne agencje i fundacje. Pewna
cz´ßç pieni´dzy umoΩliwiajåca przetrwanie infrastruktury badawczej mog¬aby byç kierowana
bezpoßrednio z ministerstwa nauki do instytutøw, natomiast pozosta¬a powinna byç rozdzielana na zasadzie konkurencji projektøw badawczych przy uwzgl´dnieniu ustalonych priorytetøw.
ANDRZEJ KAJETAN WRÓBLEWSKI
Polityka nr 27/2002 r.
Autor jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i cz¬onkiem rzeczywistym PAN, w latach 1989–1993 by¬ rektorem
UW, a w latach 1992–2000 wiceprzewodniczåcym Komitetu Bada˜ Naukowych..

IGNACY DOMEYKO
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31 lipca 2002 r. min´¬a dwusetna rocznica urodzin tego wybitnego geologa.
"Jestem dziß w smutku, trac´ Domeyk´, starego i doznanego przyjaciela. Bóg wie, kiedy go
zobacz´" — napisa¬ Adam Mickiewicz w 1838 r.,
gdy Ignacy Domeyko wyjeΩdΩa¬ z Francji, by objåç stanowisko profesora chemii i mineralogii w
szkole gørniczej w Chile. Badania prowadzone
w tym w¬aßnie kraju mia¬y przynießç polskiemu
uczonemu mi´dzynarodowå s¬aw´. Zanim si´
tam jednak znalaz¬, studiowa¬ na Uniwersytecie
Wile˜skim. Za udzia¬ w dzia¬ajåcych tam Towarzystwach Filaretøw i Filomatøw w 1823 r. zosta¬
uwi´ziony. Dzi´ki zabiegom krewnych uniknå¬
jednak wywøzki w g¬åb Rosji i szeßç kolejnych
lat sp´dzi¬, zajmujåc si´ gospodarstwem stryja.
W 1830 r. w¬åczy¬ si´ jednak w powstanie listopadowe, a po przegranej emigrowa¬ najpierw
do Drezna, a potem do ParyΩa. We Francji uzyska¬ dyplom inΩyniera gørnika, dzi´ki czemu
w¬adze Chile zaoferowa¬y mu szeßcioletni kontrakt. I choç Domeyko mawia¬ "lubi´ Chile, ale
wzdycham do Polski", to do kraju rodzinnego
zawita¬ dopiero po 46 latach pracy w Ameryce
Po¬udniowej. W tym czasie uda¬o mu si´ m. in.
opracowaç i opublikowaç pierwszå map´ geologicznå Chile, opisaç wiele nieznanych nauce
minera¬øw (jeden z nich zosta¬ pø≈niej nazwany domeykitem), odkryç z¬oΩa saletry oraz w´gla, opublikowaç trzytomowe dzie¬o o mineralogii Ameryki Po¬udniowej, zrealizowaç projekt
budowy wodociågu dla stolicy, zreformowaç
chilijskie szkolnictwo oraz przez 16 lat byç rektorem sto¬ecznego uniwersytetu. Zmar¬ 23 stycznia 1889 r. - kilka tygodni po powrocie z
Polski.
miko, Gazeta Wyborcza (03-07-02 )

WIEÍCI z KRAJU

◆ Gdyby wybory do Sejmu odby¬y si´ na poczåtku
sierpnia b. r., koalicja SLD-UP uzyska¬aby 31% g¬osøw. Poparcie dla koalicji rzådzåcej wzros¬o w stosunku do lipca o 2 punkty procentowe - wynika z sierpniowego sondaΩu TNS OBOP.
Najwi´kszy wzrost poparcia w porøwnaniu z poprzednim miesiåcem - o 4% - zanotowa¬o PiS, ktøre z
15-proc. poparciem zajmuje obecnie ex aequo z Samoobronå drugie miejsce. Poparcie dla ugrupowania Andrzeja Leppera wzros¬o w porøwnaniu z lipcem o 1%.
Na PO g¬osowa¬oby w sierpniu 12% badanych,
11% - na LPR, a 9% na PSL. Pozosta¬e partie uzyska¬y
wynik poniΩej 5-procentowego progu.
◆ 40% Polakøw obawia si´ utraty pracy - wynika z
sondaΩu CBOS. To o 9% mniej niΩ w lipcu. Nadal jednak 96% badanych ≈le ocenia sytuacj´ na rynku pracy.
Negatywna jest teΩ ocena sytuacji w zak¬adach pracy.
◆ W ubieg¬ym roku 57% Polakøw Ωy¬o poniΩej minimum socjalnego - szacuje GUS. Zasi´g ubøstwa skrajnego oszacowano natomiast na ok. 9,5%, a rok wczeßniej ok. 8%
◆ Stan posiadania. Prawie wszyscy mieszka˜cy Polski majå w domu lodøwk´, telewizor i odkurzacz (ponad 95%). I chociaΩ brakuje w domu kamery wideo i
zmywarki (5%), to mieszkania så coraz lepiej wyposaΩone. Od 1998 roku podwoi¬ si´ odsetek w¬aßcicieli
komputerøw (z 14 do 30%), prawie po¬owa wi´cej z
nas ma odtwarzacz p¬yt kompaktowych (1998 r. - 25%,
w 2002 r. - 48%). Przyby¬o posiadaczy kuchenek mikrofalowych (1999 r. - 14%, 2002 r. - 25%) i pralek
automatycznych (1999 r. - 70%, 2002 r. - 78%). Wzros¬a røwnieΩ liczba badanych posiadajåcych w¬asny
dom lub mieszkanie. Od 1996 roku z 49 do 51% wzrøs¬
odsetek w¬aßcicieli domøw oraz z 22 do 32% mieszka˜. Co øsmy Polak (12%) jest w¬aßcicielem dzia¬ki.
Coraz wi´cej ankietowanych posiada zbiory ksiåΩek.
W 1998 roku by¬o ich 33%, obecnie 36% W¬aßcicieli
kolekcji p¬yt kompaktowych powyΩej 20 sztuk cztery
lata temu by¬o 7%, obecnie 32% Nie zmieni¬ si´ natomiast odsetek posiadaczy dzie¬ sztuki. Wed¬ug badania
stan posiadania zaleΩy przede wszystkim od poziom
wykszta¬cenia, mniej od sytuacji materialnej.
SondaΩ "Posiadanie døbr trwa¬ego uΩytku" CBOS
przeprowadzi¬o 7 - 10 czerwca 2002 roku na reprezentatywnej, losowo-adresowej prøbie 1060 doros¬ych Polakøw.
◆ W sierpniu za przyståpieniem Polski do UE opowiedzia¬o si´ 67% badanych, ktørzy zadeklarowali udzia¬ w referendum akcesyjnym, a przeciwko integracji opowiedzia¬o si´ 23% - wynika z sondaΩu CBOS.
W lipcu za akcesjå chcia¬o g¬osowaç 69% badanych
przez CBOS, przeciwko - 22%.
Najliczniej zamierzajå stawiç si´ przy urnach osoby z wyΩszym wykszta¬ceniem (88%), kadra kierownicza i inteligencja (90%) oraz uczniowie i studenci (84%).
O stosunek do integracji CBOS zapyta¬ teΩ ankietowanych, ktørzy nie zamierzajå uczestniczyç w referendum, oraz tych, ktørzy jeszcze nie wiedzå, czy pøjdå
g¬osowaç. Wi´kszoßç tej grupy stanowiå badani, ktø-
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rzy nie majå wyrobionej opinii w sprawie integracji
(35%) lub jej przeciwnicy (33%); co trzeciå osob´ (32%)
moΩna zaliczyç do zwolennikøw cz¬onkostwa Polski w
UE. Oznacza to - jak zauwaΩa CBOS - Ωe w ca¬ym
spo¬ecze˜stwie poparcie dla integracji jest niΩsze niΩ
wßrød prawdopodobnych uczestnikøw referendum.
◆ O 5% wzros¬o w sierpniu poparcie dla rzådu. Po
dwøch miesiåcach znowu ma on wi´cej zwolennikøw
(33%) niΩ przeciwnikøw (29%). Najliczniejsza grupa
badanych (35%) wyraΩa oboj´tnoßç wobec ekipy rzådzåcej. WciåΩ jednak oceny negatywne (53%) dzia¬alnoßci gabinetu Leszka Millera dwukrotnie przewaΩajå
nad pozytywnymi (26%). Najbardziej krytyczni så robotnicy wykwalifikowani i osoby prowadzåce samodzielnå dzia¬alnoßç gospodarczå. Dobrze wyniki prac
rzådu ocenia jedynie elektorat SLD. Ponad po¬owa pytanych (55%) jest zdania, Ωe przy takiej dzia¬alnoßç rzådu nie mamy szans na popraw´ sytuacji gospodarczej
kraju. Zadowolonych, Ωe premierem jest L. Miller, jest
34% (lipiec - 33%), niezadowolonych 39% (lipiec 44%). Szefa rzådu akceptujå rencißci, emeryci i pracownicy fizyczno-umys¬owi, natomiast z niech´ciå spotyka si´ wßrød przedstawicieli kadry kierowniczej i inteligencji.
SondaΩ "Notowania rzådu i premiera Leszka Millera" CBOS przeprowadzi¬ 2 - 5 sierpnia 2002 roku na
reprezentatywnej, losowo-adresowej prøbie 967 doros¬ych Polakøw.
◆ Zespø¬ studentøw z Politechniki Pozna˜skiej zdoby¬ drugie miejsce w konkursie projektowania systemøw komputerowych, ktøry odby¬ si´ w Waszyngtonie. W fina¬ach konkursu, zorganizowanego przez
IEEE Computer Society (Towarzystwo komputerowe
przy Instytucie InΩynierii Elektronicznej), startowa¬o
10 zespo¬øw. Poza Polakami w zawodach wzi´li udzia¬
studenci z USA, S¬owacji, Rumunii, W¬och, Niemiec,
Grecji, Indii i Izraela. Polscy studenci przedstawili system automatycznego obliczania op¬at parkingowych
oraz uiszczania op¬at za parking, autostrady, mosty i
tunele, a takΩe za benzyn´, bez wysiadania z samochodu. Pierwsze miejsce zajå¬ zespø¬ Uniwersytetu Bukareszte˜skiego z Rumunii.
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◆ Polska ßredniakiem wørød kandydatøw do UE w
uΩywaniu internetu. Polacy coraz cz´ßciej pos¬ugujå
si´ komputerami, internetem i telefonami komørkowymi, ale så nadal pod tym wzgl´dem daleko z ty¬u za
Uniå Europejskå i innymi czo¬owymi kandydatami do
UE. Unijne biuro statystyczne Eurostat poda¬o, Ωe w
2001 roku liczba komputerøw osobistych w Polsce
wzros¬a do 3,3 mln, uΩytkownikøw internetu - do 3,8
mln, a telefonøw komørkowych - do 10,05 mln. Oznacza to przyrost w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio o 23,6, 35,7 i 49% . Ale w tym samym czasie
jeszcze szybciej ros¬a liczba internautøw i "komørek"
w Czechach i na W´grzech, mimo Ωe juΩ wczeßniej zyska¬y w tym wzgl´dzie przewag´ nad Polskå (pewne
zmniejszenie dystansu naståpi¬o tylko w liczbie komputerøw). Ale nawet one mia¬y jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku do ßredniej w UE. Spoßrød krajøw
Europy Írodkowej i Wschodniej tylko Estonia i S¬owenia osiågn´¬y juΩ w niektørych dziedzinach ßredniå
unijnå. Oba kraje mia¬y na przyk¬ad w ko˜cu 2001 r.
po 30 uΩytkownikøw internetu na stu mieszka˜cøw wobec 31,4 w Unii. W Polsce by¬o w tym czasie 9,8
internautøw na stu mieszka˜cøw, na W´grzech - 14,8,
a w Czechach - 13,6.
Polacy wydajå teΩ zdecydowanie mniej od Unii i
innych czo¬owych kandydatøw na urzådzenia technologii informatycznej. Wskutek wysokich cen i koniecznoßci rozbudowy niedorozwini´tej sieci Polacy wydali w zesz¬ym roku stosunkowo wi´cej na telekomunikacj´ niΩ mieszka˜cy Unii - 8,8 mld euro, czyli 4,6%
PKB w porøwnaniu z 3,3% w krajach UE. W Czechach
i na W´grzech te wydatki by¬y proporcjonalnie jeszcze
wi´ksze i przewyΩsza¬y 5% PKB.
◆ Z krajøw Europy Írodkowej i Wschodniej Polacy i
Bu¬garzy najgorzej oceniajå rzådy w swoich krajach wynika z sondaΩu opublikowanego przez CBOS. Ponad po¬owa - 56% - Polakøw mia¬a w lipcu z¬e zdanie
o dzia¬alnoßci gabinetu L. Millera, dobre - 27%. Z kolei tylko 11% Bu¬garøw dobrze ocenia¬o swøj rzåd, a
aΩ 77% - ≈le. Odwrotnie by¬o na W´grzech i w Czechach. 48% W´grøw i 44% Czechøw pozytywnie oceni¬o prac´ w¬asnych rzådøw. Z¬e zdanie wyrazi¬o 24%
W´grøw i 37% Czechøw.
10

