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SPRAWOZDANIE z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP
w dniu 19 wrzeßnia 2002 r.

Obecni: Jan Janeczek, Andrzej Go¬´biowski, Bogdan Kubicki, Stanis¬aw Ozorowski, Czes¬aw Piasta,
Mieczys¬aw Piraszewski, Lidia Zieli˜ska.
Przewodniczåcy Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez zmian.
Sprawozdanie z zebrania z 9 kwietnia 2002 zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
Otrzymalißmy kilka czekøw ze sk¬adkami cz¬onkowskimi oraz 2 czeki za prenumerat´ Biuletynu.
Sprawy finansowe:
Zap¬acono op¬at´ (90$) za prawo do g¬osu na Walnym Zje≈dzie KPK w Winnipeg.
W zwiåzku z zatwierdzeniem przez Walne Zebranie oddzia¬u op¬aty za wysy¬k´ pocztå Biuletynu, zarzåd
przypomina, Ωe Biuletyn zostanie wys¬any po raz ostatni wed¬ug obecnej listy wysy¬kowej w pa≈dzierniku, a
nowa lista wysy¬kowa b´dzie obowiåzywaç od listopada.
Sprawy organizacyjne:
Wystawa 50-ciolecia - kol. Micha¬ K´pka posiada zdj´cia materia¬øw z wystawy. Kol. Lidia Zieli˜ska podj´¬a
si´ ich przeskanowania i umieszczenia na naszej stronicy internetowej w ramach pracy nad jej rozbudowå.
Kol. Micha¬ Paduch, obecny wice-przewodniczåcy, przes¬a¬ list z rezygnacjå z pracy w zarzådzie z
powodøw osobistych. Zarzåd serdecznie dzi´kuje kol. Paduchowi za jego wk¬ad pracy do Stowarzyszenia.
Na nowego wice-przewodniczåcego wybrano Mieczys¬awa Piraszewskiego.
Dzia¬alnoßç:
Zarzåd przedyskutowa¬ nast´pujåce imprezy lub propozycje imprez:
15 pa≈dziernika 2002 : film Macieja Dutkiewicza ZAKOCHANI .
26 pa≈dziernika 2002 : 45 Walny Zjazd SIP w Toronto. Jest szansa, Ωe pojedzie 2 cz¬onkøw naszego oddzia¬u
10 listopada 2002 : Akademia 11 Listopada. Kol. Maria Zieli˜ska podj´¬a si´ organizacji.
19 listopada 2002 : propozycja filmu Przedwioßnie .
22 maja 2003 : Walne Zebranie oddzia¬u. Zarezerwowano sal´ i zamøwiono msz´ ßw.
Data i miejsce nast´pnego zebrania nie zosta¬a ustalona.
Wolne wnioski:
Podsumowanie dzia¬alnoßci od ubieg¬ego zebrania: Piknik, jak co roku, odby¬ si´ w niedziel´, 14 lipca 2002.
Piknik zosta¬ urzådzony przez SPK wspølnie dla SPK i SIP. Jak napisa¬a kol. Maria Zieli˜ska w sprawozdaniu,
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. Postanowiono przekazaç rekomendacj´ dla nowego zarzådu, aby si´ wycofaç z pikniku w przysz¬ym roku. Promocja ksiåΩki pana
¸urakowskiego by¬a bardzo udana, frekwencja by¬a bardzo duΩa. Pogadanka kol. Wojciecha Remisza by¬a
takΩe bardzo udana pomimo niezbyt duΩej frekwencji (oko¬o 20 osøb).
Zako˜czenie zebrania o godz. 21:30.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
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MOCARSTWO MARGINALNE

(PoniΩej zamieszczamy artyku¬ polemizujåcy z artyku¬em Miejsce Polski w Nowej Europie
zamieszczonym we wrzeßniowym Biuletynie SIP. Redakcja)
Pomys¬, aby przy aktywnym wsparciu Waszyngtonu zapewniç Polsce rol´ przywødcy w regionie,
jest tyle kuszåcy, ile niebezpieczny.
Czy Unia zapewni nam dobrobyt gospodarczy i
bezpiecze˜stwo socjalne, a sojusz z USA bezpiecze˜stwo militarne i znaczenie polityczne?
Zdecydowanie nie, chyba Ωe w integracji europejskiej naståpi gigantyczny krok wstecz, cofajåcy UE do poczåtkøw EWG, czyli idei wspølnego rynku, pozbawionego nawet wspølnej waluty. Tylko wøwczas Polska - wzorem pa˜stw Europy Zachodniej w latach zimnej wojny - mog¬aby odnießç sukces, opierajåc swå strategi´ politycznå na uczestnictwie w dwøch uzupe¬niajåcych si´ organizmach: NATO i EWG.
Posuwajåca si´ z trudem, ale jednak konsekwentnie, integracja polityczna Europy nie tylko jednak wyklucza ewentualnoßç redukcji Unii
do strefy wolnego handlu, ale odwraca logik´
myßlenia o politycznej konstelacji Europy, a zatem miejsca i roli USA na kontynencie. Tym samym miejsce Polski w "nowej Europie" nie b´dzie funkcjå stosunkøw Polski z USA - jak proponuje m.in. prof. Zbigniew Lewicki ("Rz", 24.07.2002) - lecz rezultatem naszych w¬asnych
dzia¬a˜, w ktørych sojusz z Amerykå moΩe odegraç waΩnå, ale z pewnoßciå nie najwaΩniejszå
rol´.
Pomys¬, aby przy aktywnym wsparciu Waszyngtonu zapewniç Polsce rol´ przywødcy w
regionie, jest tyle kuszåcy, ile niebezpieczny.
Nie ma oczywißcie nic z¬ego w tym, Ωe Polska
aspiruje do roli mocarstwa regionalnego. JeΩeli
jednak status ten ma mieç rzeczywiste znaczenie polityczne, musimy zapracowaç na niego
sami, a nie staraç si´ o namaszczenie zza Atlantyku. W przeciwnym razie, choç dla USA b´dziemy przywødcå regionalnym, dla ca¬ego regionu, a takΩe pozosta¬ej cz´ßci Europy pozostaniemy jedynie nowym pupilem Ameryki, ktørego
znaczenie b´dzie wynikaç z atrakcyjnoßci Waszyngtonu, w Ωadnej mierze Warszawy.
Zdobycie realnego przywødztwa b´dzie moΩliwe tylko wtedy, gdy Polska nabierze politycznej wagi w UE. Po pierwsze, to w ¬onie tej organizacji rozstrzygaç si´ b´dzie przysz¬oßç naszego regionu, i to nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale politycznym i wymiarze bezpiecze˜stwa. NATO i sojusz z USA så niezwykle atrakcyjne, ale ich uΩytecznoßç w rozwiåzywaniu problemøw spo¬ecze˜stw Europy Írodkowej så - i
trzeba si´ z tego cieszyç, pami´tajåc, co by¬o
g¬øwnym zadaniem NATO - ograniczone.
Jeßli Kaliningrad przestanie byç rosyjskim
narz´dziem szantaΩu, to tylko ze wzgl´du na
twardå lini´ Unii - konkretnie Komisji Euro-

pejskiej - a nie NATO, w ktørym nie widaç ch´ci,
aby na fali nowego otwarcia z Kremlem zajåç
si´ powaΩnie problemem enklawy. Charakterystyczne, Ωe obok fatalnego wyståpienia prezydenta Chiraca w Soczi postulat wy¬åczenia Rosjan spod reΩimu wizowego UE na tranzyt powtørzy¬ ambasador USA w Moskwie Aleksander
Vershbow. Brak zainteresowania cz´sto idzie w
parze z brakiem wiedzy.
Po drugie, w wewnåtrzunijnych sporach o
finanse i polityczne profity wspø¬dzia¬anie z
Polskå moΩe okazaç si´ dla naszych såsiadøw
ma¬o op¬acalne. Bioråc pod uwag´, iΩ w porøwnaniu z Polskå ich problemy b´då raczej niewielkie, mogå oni nawet ulec pokusie grania
przeciwko Warszawie. Czas pokaΩe, czy i w jakim stopniu spoiwo, jakim jest dzisiaj w regionie ch´ç znalezienia si´ w UE i NATO, przetrwa
dyskusje o np. przysz¬ym budΩecie Unii.
W takim scenariuszu, znajåc polskie skrzywienie w stron´ Atlantyku, problem "USA - Europa" staje si´ prawdziwym dylematem. Politycznym wyjßciem nie jest jednak ignorowanie go.
Sposøb, w jaki nas postrzegajå, jest cz´sto waΩniejszy niΩ sama rzeczywistoßç. Polityka polska musi wreszcie zdobyç si´ na publiczne møwienie Amerykanom, iΩ takΩe oni ponoszå
cz´ßç odpowiedzialnoßci za obecny, nie najlepszy, stan relacji z Europå. Powodem jest zarøwno stosunek nowej administracji do porozumie˜ mi´dzynarodowych, jak i podejßcie do
prawa mi´dzynarodowego.
W tym kontekßcie pojawia si´ teΩ problem
Iraku. Czy Polska powinna wesprzeç ewentualnå operacj´ militarnå i wziåç w niej udzia¬? Czy
jest to odpowiednia metoda rozwiåzania bliskowschodniej ¬amig¬øwki? Czy warto - jak mia¬o
to miejsce w Kosowie - ignorowaç mandat Rady
Bezpiecze˜stwa ONZ? Nie jest przecieΩ tak, Ωe
po 11 wrzeßnia regu¬y mi´dzynarodowe, a wi´c
przewidywalnoßç dzia¬a˜ pa˜stw, nie majå znczenia.
Brak jasno wyartyku¬owanego stanowiska
Polski w tej i innych kwestiach rodzi fatalne dla
nas wraΩenie, Ωe z Unii ch´tnie bierzemy pieniådze, aby z Amerykanami je≈dziç na wojny i walczyç z moralnym zak¬amaniem Europejczykøw.
Czas najwyΩszy dojrzeç i poszerzyç swe horyzonty intelektualne. Bycie krytycznym nie oznacza, Ωe jest si´ gorszym sojusznikiem, lecz partnerem odpowiedzialnym. CøΩ bowiem z tego,
Ωe Polska jest krajem, w ktørym USA znajdujå
najwi´ksze zrozumienie, jeΩeli w Ωadnym stop- 2

niu nie jesteßmy w stanie wp¬ynåç na to, aby udzieli¬o si´ ono stolicom zachodnioeuropejskim.
Co z tego, Ωe w strategii USA mamy do odegrania powaΩnå rol´, gdy najwaΩniejsze dla Polski kierunki zaangaΩowania - Europa Zachodnia
i Rosja - så poza naszym zasi´giem. O tych s¬aboßciach wiedzå wszyscy, od ktørych zaleΩy
nasz los - w Waszyngtonie, Brukseli, Berlinie i
ParyΩu. Nikt nie oczekuje, Ωe moΩemy to zmieniç.
¸yczliwi nam politycy po obu stronach Atlantyku chcå jednak znaç nasze stanowisko i wiedzieç, z czego ono wynika. Chcå teΩ, aby traktowano ich fair. Tymczasem kolejny raz wszystko
wskazuje na to, Ωe Polska "ugina" si´ pod ci´Ωarem oferty USA na zakup samolotøw wielozadaniowych.
Przez w¬asnå nieodpowiedzialnoßç i brak
zdecydowania znale≈lißmy si´ w sytuacji, w ktørej nikt na ßwiecie nie uwierzy nam w stosowanie obiektywnych kryteriøw wyboru, jeΩeli kupimy F-16. G¬osy zapewniajåcych, iΩ oferta USA
powinna byç lepiej traktowana niΩ pozosta¬e, ze
wzgl´du na poparcie dla cz¬onkostwa Polski w
NATO i przysz¬oßç dwustronnych relacji, så
sprzeczne z polskå racjå stanu. Po pierwsze, jeΩeli zdecydowano o przetargu - a moΩna by¬o
po prostu wskazaç producenta - to kryteria w
nim zawarte muszå byç røwne dla wszystkich.
Po drugie, w ten sposøb przez wiele lat os¬abial-

ißmy swå pozycj´: firmy ameryka˜skie najwyra≈niej przekonane o politycznym wyborze bardzo pø≈no wzi´¬y si´ za tworzenie propozycji offsetowych.
Pod tym wzgl´dem producenci europejscy
znajdujå si´ w czo¬øwce. Jest to jednak kontrakt
zbyt duΩy i, co tu ukrywaç, na ktøry pa˜stwa polskiego praktycznie nie staç, aby kwestia inwestycji zwrotnych mog¬a byç zepchni´ta na plan
dalszy.
Chcåc zatem liczyç si´ w polityce naszych
wszystkich sojusznikøw, musimy powaΩnie traktowaç swe zobowiåzania. Jeßli Polsce uda si´
wyrobiç pozycj´ trudnego i twardego partnera,
ktøry wie, czego i dlaczego chce, i z ktørym nie
tylko trzeba - bo moΩe dzia¬aç destrukcyjnie ale i warto graç, ponadprzeci´tne relacje z Amerykå, przywødcza rola w regionie, a wraz z niå
polityczne zyski w ca¬ej Europie przyjdå same.
Inaczej staniemy si´ "mocarstwem marginalnym": nielubianym przez såsiadøw, irytujåcym
dla partnerøw w Unii, ktørego pozycja mierzona b´dzie jedynie oprawå kolejnych wizyt w
Waszyngtonie.
OLAF OSICA
Rzeczpospolita nr 173/2002 r.
Autor jest politologiem. Pracuje w Centrum
Stosunkøw Mi´dzynarodowych w

WSPOMØ¸MY T‰ INICJATYW‰ !
Rekord Stanis¬awa SkarΩy˜skiego i samolotu RWD-5
W maju 1933 roku, w 6 lat po tym jak Charles
Lindbergh pokona¬ pø¬nocny Atlantyk przelatujåc z Nowego Yorku do ParyΩa, polski pilot, Stanis¬aw SkarΩynski dokona¬ rekordowego przelotu samolotem RWD-5 poprzez po¬udniowy
Atlantyk, na trasie Senegal (Afryka) — Brazylia
(P¬d. Ameryka). Rekord ustanowiony przez
SkarΩy˜skiego polega¬ na tym, Ωe RWD-5 by¬
najmniejszym samolotem jaki do tego czasu
przelecia¬ przez Atlantyk.
Warto uzmys¬owiç sobie jaki by¬ ten najmniejszy samolot. Oto jego podstawowe dane techniczne: gørnop¬at o d¬ugoßci 7.2 m i rozpi´toßci
skrzyde¬ 10.3 m wyposaΩony w 4-cylindrowy silnik rz´dowy o mocy 130 KM; ci´Ωar w¬asny 450
kg, ci´Ωar uΩytkowy 330 kg.
Mi¬o mi jest poinformowaç KoleΩanki i Kolegøw, Ωe w roku 1995-ym zawiåza¬ si´ w BielskuBia¬ej komitet pod nazwå Akcja odbudowy
RWD-5 . W planach Komitetu leΩa¬o od samego
poczåtku nie tylko zbudowanie samolotu, ale
demonstrowanie jego na mi´dzynarodowych
wystawach i pokazach lotniczych, a w perspektywie powtørzenie wyczynu SkarΩy˜skiego. Rozpocz´to gromadzenie funduszøw i prace projektowe. Po pi´ciu latach ofiarnej pracy grupy
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oddanych tej sprawie ludzi, w dniu 26. sierpnia
2000 r, na lotnisku w Aleksandrowicach ko¬o
Bielska-Bia¬ej odby¬ si´ wielki piknik i pokazy
lotnicze, na ktørym dokonano uroczystego oblotu odbudowanego samolotu RWD-5R (R oznacza tu replika ).
Od tego momentu min´¬o dwa lata. Samolot
znajduje si´ obecnie w fazie poprawek konstrukcyjnych i jakoßciowych. Aby møg¬ byç zarejestrowany musi wylataç 200 godzin i byç poddany badaniom dopuszczeniowym. Wtedy b´dzie si´ møg¬ rozpoczåç si´ cykl rejestracji, po
ktørym b´dzie juΩ møg¬ byç normalnie eksploatowany. Realizacja dalszego ciågu projektu niestety utkn´¬a w martwym punkcie z powodu
braku funduszøw. W ciågu kilku pierwszych lat
Akcji rozprowadzano cegie¬ki na budow´
RWD-5R i wiele tych cegie¬ek zosta¬o zakupionych zarøwno przez røΩne instytucje, przedsi´biorstwa jak i osoby prywatne. Niestety strumie˜ ten wysech¬ i Komitet od 1.5 roku nie ma
Ωadnych wp¬ywøw. Akcja RWD-5 stan´¬a w
miejscu.
Gdy dowiedzia¬em si´ o tym pomyßla¬em, Ωe
cele Akcji RWD-5 så z pewnoßciå bliskie wielu z
poßrød nas, cz¬onkøw Stowarzyszenia InΩy-

nierøw Polskich w Kanadzie. Akcja ta to przecieΩ nawiåzanie do wspania¬ych osiågni´ç polskiego przemys¬u lotniczego w okresie mi´dzywojennym, osiågni´ç ktørym naleΩy si´, aby by¬y znane szerzej w naszych czasach. Znaczenie
Akcji RWD-5 zarøwno dla Polakøw mieszkajåcych w kraju jak na emigracji zosta¬o w pe¬ni uznane przez Fundacj´ Charytatywnå Kongresu
Polonii Kanadyjskiej, do ktørej zwrøci¬em si´ o
otwarcie konta na donacje przeznaczone na ten
cel. Konto takie zosta¬o uruchomione i osoby
dokonujåce wp¬aty w wysokoßci 20.00 $ CND(
no i oczywißcie wi´cej...) b´då otrzymywa¬y pokwitowania dla Revenue Canada, uprawniajåce
do odpisøw podatkowych.
Czeki naleΩy wystawiaç na Fundacj´ Charytatywnå KPK (Charitable Foundation of Canadian Polish Congress), koniecznie z dopiskiem
RWD-5 i albo przesy¬aç na adres Fundacji: 288

Roncesvalles Av., Toronto, On., M6R 2M4) albo
sk¬adaç w Zarzådzie macierzystego Oddzia¬u
SIP. Zbiørka pieni´dzy prowadzona b´dzie do
dnia 26. pa≈dziernika b.r., t.j do Walnego Zjazdu
Stowarzyszenia — na ktørym zostanå og¬oszone jej wyniki.
KoleΩanki i Koledzy! Goråco apeluj´ o wsparcie finansowe Akcji RWD-5. Do¬øΩmy naszå cegie¬k´ do tego tak godnego poparcia i zbieΩnego
z naszymi celami przedsi´wzi´cia. Niech nasze
Stowarzyszenie ma swøj udzia¬ w tym, Ωe RWD5R b´dzie lata¬ i s¬awi¬ wspania¬e osiågni´cia
polskich konstruktorøw i pilotøw. Licz´ na Wasze zrozumienie i poparcie (røwnieΩ finansowe).
Za¬åczam koleΩe˜skie pozdrowienia,
Jerzy Bulik,
Przewodniczåcy, Oddzia¬ Kitchener SIP
Waterloo, On., 21 wrzeßnia, 2002.

ROZPOCZYNAMY NOWY SEZON
SIP, Oddzia¬ Ottawa, zainaugurowa¬ sezon 02/03
doskona¬ym odczytem kol. Wojciecha Remisza
pt. "Rola inΩyniera kontroli jakoßci na przyk¬adzie budowy najwi´kszych mostøw w okolicy
Ottawy"
Kol. Wojtek Remisz pochodzi z Katowic i uko˜czy¬ Wydzia¬ Budownictwa i Architektury
Politechniki Ílåskiej w Gliwicach ze specjalizacjå w mostownictwie . W 1982 r. przyjeΩdΩa do
Kanady i przez osiem lat pracuje W Regional
Municipality of Ottawa-Carleton, teraz City of
Ottawa w dziale mostowym. W 1991 r. otwiera
w¬asne biuro inΩynierskie. Zostaje teΩ uznany
przez Ontaryjskie Ministerstwo Transportu
(MTO) jako 'Quality Verification Engineer'. W
tym charakterze nadzorowa¬ budow´ niemal
wszystkich mostøw wzd¬uΩ trasy Hwy 416 z Ottawy do Hwy 401.
W ciågu ostatnich kilku lat nadzorowa¬ jako
QVE ca¬y cykl budowy dwøch mostøw w Ontario, gdzie pewne niedociågni´cia projektowe
zmusi¬y go do zatrzymania budowy. Mowa tu o
mostach na rzece Mississippi (Hwy 417 W )
oraz Hwy 416 ko¬o Kemptville.
Oba mosty o d¬ugoßci 375.4m kaΩdy, budowane by¬y na stalowych palach g¬´bokich na

55m , na terenach bagien podlegajåcych ochronie ßrodowiska, w strefie potencjalnych trz´sie˜
ziemi. Kol. Remisz zatrudniony jako konsultant
wykry¬ szereg powaΩnych b¬´døw w ocenie stanu geologicznego pod¬oΩa, wytyczeniu punktøw kontrolnych, w mylnej interpretacji rozszerzania i kurczenia si´ materia¬øw pod wp¬ywem zmian zewn´trznej temperatury oraz nieprawid¬owej interpretacji tolerancji i zasady zaokråglania liczb. Sytuacj´ weryfikatora, pomimo przekonania o b¬´dach, pope¬nionych przez
projektanta komplikowa¬ fakt, ze projektant by¬
pracownikiem ministerstwa, a weryfikator nie
by¬ zatrudniony bezpoßrednio przez ministerstwo, tylko jako konsultant przez wykonawc´. W
osiågni´cie wstrzymania budowy wchodzi¬y
wi´c nie tylko elementy fachowe ale i polityczno-psychologiczne. Prelegent przedstawi¬ ca¬e
zagadnienie z duΩå werwå i w sposøb interesujåcy dla kaΩdego s¬uchacza. O zainteresowaniu
jakie wzbudzi¬a pogadanka moΩe ßwiadczyç
fakt Ωe jeszcze o godz. 22-giej prelegent sta¬ otoczony gronem s¬uchaczy z zapa¬em rysujåc na
tablicy i odpowiadajåc na pytania. Dzi´kujemy
za bardzo interesujåcy wieczør!
inΩ.-mgr Maria F. Zieli˜ska

MIEJSCE w SZEREGU
Has¬o zrøwnowaΩonego wzrostu gospodarczego, pod ktørym obradowa¬ Szczyt Ziemi w Johannesburgu i ktøry ma doprowadziç do poprawy warunkøw Ωycia w ca¬ym ßwiecie, sk¬ania do
røΩnych refleksji. Jakie jest miejsce Polski w tym
ßwiecie dzisiaj? Niektøre dane o produkcji lokujå nas w czo¬øwce. Zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiåtce pod wzgl´dem produkcji Ωyta,

ziemniakøw, burakøw cukrowych i pog¬owia
trzody chlewnej oraz produkcji siarki rodzimej,
w´gla brunatnego, w´gla kamiennego i miedzi
rafinowanej. Ale sytuacja jest bardziej wyrafinowana. O ogølnej pozycji decyduje ca¬y produkt krajowy brutto, a ten - liczony wed¬ug si¬y
nabywczej - daje nam 24. miejsce w ßwiecie
albo 7. miejsce w powi´kszonej Unii ☞ str. 6
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Październik 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
Poniedziałek
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
Grupa taneczna „Polanie” - próba
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
E. Pohl
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
722-4951
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

1.10
1
5
6
12
15
15
17
18-20
5.11.
10
11
21
23
3.12.
8
12
29
31

Impreza

„Mój pobyt w Hiszpanii po 2-giej Wojnie Światowej”
– Władysław Pajor
„Nic nie zastąpi mi piosenki”
Wystawa młodzieży „Złota Rybka”: malarstwo, grafika
Kiermasz Książki
Zabawa „Zamknięcie Sezonu”
Film: „Zakochani”
„Eleni i Prometeus”
Film: „Pielgrzymka Ojca Św. do Polski w 2002 r.”
„Zemsta” – A. Fredro, reżyseria Andrzeja Wajdy
„Naukowiec w dyplomacji i wywiadzie”- Dr T.Grygier
Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia
Remembrance Day
Film:„Muzeum Polskie w Rappersville, w Szwajcarii”
„Andrzejki”
„Szkoła Lotnicza Małoletnich w RAF Apprentices
School w Anglii w 1943-47 r.” – M. Kondracki
„Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Koło SPK Nr 8

J.A. Dobrowolski 733-5161

Salon Muzyki i Poezji

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

Fed. Polek Ogniwo 8
MAK Entertainment
Klub „Białe Orły”
SIP - Ottawa
K. Zakreta
Koło SPK Nr 8
MGA Inc.
Koło SPK Nr 8
SIP - Ottawa

241-1072
739-8663
241-1072
736-9517
271-8323
241-1072
728-1375
241-1072
733-5161
736-1620

Koło SPK Nr 8
J. Rudowicz
728-1375
Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663
Koło SPK Nr 8
J.A. Dobrowolski 733-5161

Ott. Klub Teatralny
Koło SPK Nr 8
Opłatek Kombatancki
Koło SPK Nr 8
Sylwester u Kombatantów
Koło SPK Nr 8
5.1.2003 Opłatek Polonii Ottawskiej
KPK Okręg Ottawa i Ambasada RP
SPK Nr8: Dr.A.Garlicki
7
„Nauka polska na obczyźnie w czasie wojny i po”
12
Opłatek Parafialny
Rada Parafialna
Chór Paderewskiego
19
Kolędy przy świecach
21
Film: „Koncert dla uczczenia rocznicy Powstania
Koło SPK Nr 8
Warszawskiego i Święta Żołnierza Polskiego”
Film: „Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej”

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

M. Gawalewicz
J. Rudowicz
P. Nawrot
P. Nawrot
M. Zielińska
J.A. Dobrowolski
Sekretariat
W. Garlicka
J. Rudowicz

834-8428
728-1375
820-7582
820-7582
237-4517
733-5161
230-0804
731-6376
728-1375

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

ST0WARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICHw KANADZIE

PROGRAM 45. WALNEGO ZJAZDU SIP
w domu SPK w Toronto, 206 Beverley Street
26 pa≈dziernika (sobota) 2002 r., o godz 12:45

PROPONOWANY PORZÅDEK DZIENNY

12:45 Otwarcie Zjazdu w 1. terminie, rejestracja i sprawdzanie pe¬nomocnictw
13:15 Otwarcie Zjazdu w 2. terminie, s¬owo wst´pne (kol A. Drzewiecki)
13:20 Przywitanie goßci: dr Wojciech Raty˜ski, prezes NOT'u
inΩ. Janusz Zastocki, prezes Polonia Technica
13:30 Wybør prezydium Zjazdu
13:35 Przyj´cie protokø¬u z 44. Walnego Zjazdu z roku 2000 oraz ze Zjazdu Prezesøw w roku
2001
13:40 Sprawozdania: prezesa Zarzådu G¬øwnego
przewodniczacych Oddzia¬øw
skarbnika Zarzådu G¬øwnego
14:20 Dyskusja nad sprawozdaniami
14:45 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium
14:50 Proponowany budΩet na rok 2003
15:00 Nadanie cz¬onkostwa honorowego
15:10 Wybør nowego Zarzådu G¬øwnego i Komisji Rewizyjnej
15:20 Wyståpienie Konsula Generalnego RP w Toronto
15:35 Przerwa
15:55 Dyskusja. Proponowane tematy
- Cz¬onkowie korespondenci
- Sprawy KPK
- Zasady wspø¬pracy z NOT'em
- Komisja Funduszu Stypendialnego SIP
17:30 Wolne wnioski
18:00 Zamkni´cie Zjazdu

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pogadank´
Dra

W¬adys¬awa Pajora

Møj pobyt w Hiszpanii
po 2-giej Wojnie Íwiatowej

pt.

Data: 1 pa≈dziernika (wtorek) 2002 r.
Godz. 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK. 379 Waverley St
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka.
Europejskiej.
Analiza wielu wska≈nikøw, ktørych dostarcza dost´pna statystyka mi´dzynarodowa, wywo¬uje troch´ przyjemnych wraΩe˜ i sporo, niestety, przykrych rozczarowa˜. W poprzedniej
dekadzie osiågn´lißmy wysokie roczne tempo
wzrostu dochodu na osob´: 4,5%. Pod tym wzgl´dem wyprzedzi¬o nas tylko dwanaßcie krajøw, w
tym Irlandia jako jedyna w Europie. W ten spo-

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

Pielgrzymka Ojca Íwi´tego
do Polski w 2002 r.
Data: 17 pa≈dziernika (czwartek) 2002 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
søb dochød na osob´, liczony wed¬ug si¬y nabywczej, si´gnå¬ w Polsce 9 tysi´cy dolarøw. Zapewni¬o nam to jednak dopiero 74. miejsce
wßrød 207 krajøw tego ßwiata. W rozszerzonej
Unii b´dziemy plasowaç si´ w ko˜cøwce wraz z
krajami ba¬tyckimi.
Warto przypomnieç, Ωe lata 90. zacz´lißmy
od g¬´bokiego spadku produkcji i radykalnych
zmian w strukturze produkcji. Potem tempo
wzrostu by¬o szybkie, choç dba¬oßç o røwnowa-
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ZARZÅD SIP
zaprasza na projekcj´ filmu

MACIEJA DUTKIEWICZA
zatytu¬owanego

ZAKOCHANI
Data: 15 pa≈dziernika (wtorek)2002 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa
Zosia posiada pewien niezwyk¬y dar. Jest
to dar rozkochiwania w sobie absolutnie
kaΩdego m´Ωczyzny. Wszyscy oni så gotowi porzuciç dla niej ca¬y porzådek dotychczasowego Ωycia by oddaç si´ temu uczuciu i zdobyç serce Zosi. A Zosia...? Zosia
ßwietnie wykorzystuje ßlepe zauroczenie
nieszcz´snych adoratorøw. I w¬aßciwie
wszystko toczy¬oby si´ w ten sposøb dalej
gdyby nie dzie˜ w ktørym pozna¬a Mateusza...
Produkja: Polska, 1999
Komedia romantyczna
Czas: 100 min., dozw. od 15 lat
Jest kolejny film prezentowany przez
Stowarzyszenie InΩynierøw Polskich dla
Polonii Ottawskiej. Tak jak poprzednio,
prezentacja b´dzie z DVD co zapewni
odpowiedniå jakoßç zarøwno obrazu jak i
d≈wi´ku. Serdecznie wszyskich
zapraszam.
Mieczys¬aw Piraszewski
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g´ wymaga¬a w ko˜cu wolniejszej dynamiki. T´
dekad´ zaczynamy w powolnym tempie, co nie
musi oznaczaç, Ωe b´dzie ona gorsza od poprzedniej.
Røwnowaga gospodarcza pod kilkoma wzgl´dami poprawi¬a si´. W poprzednim dziesi´cioleciu roczny wzrost cen w Polsce przekracza¬
23% Inflacja zepchn´¬a nas na 136. miejsce w
ßwiecie. Teraz mamy bardzo niskå inflacj´. OΩywi¬ si´ handel zagraniczny, ale ciågle jego relacja do produktu krajowego (wynoszåca 51%) jest
wzgl´dnie niska, plasujåc Polsk´ na 118. miejscu.
PrzeΩylißmy trudny okres g¬´bokiego deficytu w bieΩåcych p¬atnoßciach z zagranicå. W
2000 roku deficyt si´gajåcy 6,3% PKB dawa¬
nam 110. miejsce w klasyfikacji krajøw wed¬ug
stopnia zrøwnowaΩenia obrotøw z resztå ßwiata. Teraz niΩszy deficyt przesunå¬ nas do ßrodka

GRATULACJE
dla

kol.

Jerzego Zarzyckiego

z okazji wyboru. w dniu 11 kwietnia 2002 r
na cz¬onka zagranicznego Akademii InΩynierskiej w Polsce. Celem Akademii jest
dzia¬alnoßc na rzecz kojarzenia i zespalania wybitnej twørczoßci inΩynierskiej i
wynalazczej w dziedzinie techniki z szeroko poj´tå przedsi´biorczoßciå.
Kol. J. Zarzycki jest takΩe Fellow of
the Canadian Academy of Engineering.
Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa
europejskiej listy. Nie mielißmy problemøw z
finansowaniem, bo spory dop¬yw zagranicznych inwestycji bezpoßrednich, wynoszåcy ostatnio 5,9% PKB, lokowa¬ nas na 40. miejscu w
ßwiecie, zaß na 13.-14. miejscu w Europie, bioråc pod uwag´ kraje Unii i pa˜stwa do niej
zmierzajåce.
Jako kraj otwarty goßcilißmy ponad 17 milionøw turystøw, co wywindowa¬o nas na 12.
miejsce w ßwiecie. Gorzej by¬o z dochodami z
tego tytu¬u. Turyßci zostawili u nas nieco ponad
6 miliardøw dolarøw, a to da¬o nam 22. pozycj´
na ßwiatowej lißcie.
Przekonalißmy si´ bez cienia wåtpliwoßci,
Ωe wzrost gospodarczy wymaga dobrej infrastruktury. Stan polskich drøg znamy dobrze.
Lepsze drogi sygnalizuje statystyka z 58 krajøw.
Wykonujåc telekomunikacyjny skok w ostatnich latach doszlißmy do 456 telefonøw na 1000
obywateli. Lepiej jest w 60 krajach. W kaΩdym
kraju Unii Europejskiej przypada na osob´ nawet wi´cej niΩ jeden telefon. Mamy 69 komputerøw na tysiåc obywateli. Lepszym wynikiem
moΩe pochwaliç si´ 56 krajøw. W Unii wypada
mieç przynajmniej 300 komputerøw na 1000
osøb.
Rozwøj nie moΩe niszczyç ßrodowiska. Uda¬o nam si´ uchowaç lasy na wi´cej niΩ 30% powierzchni kraju. To mniej wi´cej ßrednia europejska. Nie moΩemy natomiast zapominaç, Ωe
zasoby wody nie så u nas duΩe: wypada 1630 m
szeßc. na osob´. Daje to dopiero 134. miejsce w
ßwiecie i 20. miejsce w powi´kszajåcej si´ Europie. Wyßcig w uprzemys¬owieniu zrobi¬ swoje.
Emisja dwutlenku w´gla na osob´ si´ga u nas
8,3 tony. By¬o gorzej. Post´p nie zmienia faktu,
Ωe jest to nadal duΩo, choç 33 kraje majå z tym
wi´ksze problemy.
Jakkolwiek jednak szperaç po statystykach,

zawsze wyjdzie na to, Ωe najwaΩniejsze så dane
o Ωyciu, i to dos¬ownie. W ßwiecie så jeszcze kraje, gdzie liczba zgonøw niemowlåt na tysiåc Ωywych urodze˜ jest przeraΩajåco wysoka - si´ga
nawet 163. W Polsce umiera 9 niemowlåt na tysiåc, ale w Szwecji liczb´ ich zgonøw uda¬o si´
ograniczyç do 3 na tysiåc. Najd¬uΩej na ßwiecie
Ωyjå Japo˜czycy - ßrednio 81 lat. Na tej lißcie
Polsk´, gdzie ßrednia wynosi 73 lata, wyprzedza
58 krajøw.
Moim zdaniem, w szybko zmieniajåcym si´
ßwiecie zajmujemy bardzo zrøΩnicowane miejsca w zaleΩnoßci od przyjmowanych kryteriøw,
co przede wszystkim wskazuje na duΩe moΩliwoßci dalszej poprawy. Liczne nowe wyzwania
niesie cz¬onkostwo w Unii Europejskiej. Jako

najwi´kszy kraj z grona 10 kandydatøw mamy
jeszcze bardzo duΩo do zrobienia pod wzgl´dem warunkøw Ωycia, stanu ßrodowiska i infrastruktury oraz struktury i røwnowagi gospodarki. Så to zadania niekiedy na wiele lat, a zatem
proces dalszej transformacji, czyli g¬´bokich
strukturalnych przekszta¬ce˜, musi byç kontynuowany bez zb´dnej zw¬oki. Zamiast tak cz´sto
s¬uchaç, Ωe Polak potrafi, chcia¬oby si´ po prostu us¬yszeç, Ωe Polak potrafi¬. GRZEGORZ WØJTOWICZ
Rzeczpospolita nr 215/2002 r.
Nota redakcji Biuletynu: Artyku¬ powyΩszy ukaza¬ si´ w Rzeczpospolitej pod tytu¬em: Daleko,
choç bliΩej.

BADANIA
do PRYWATYZACJI
Polska gospodarka jest zbyt ma¬o innowacyjna, co wiåΩe si´ z archaicznymi zasadami organizacji
i finansowania prac rozwojowych
Intensywnoßç wydatkøw na badania i rozwøj galnych ßrodkøw V programu ramowego UE,
jest w polskim przemyßle pi´ciokrotnie niΩsza odp¬yw kadry naukowej wskazujå na potrzeb´
aniΩeli w krajach Unii Europejskiej. Røwnocze- radykalnej zmiany modelu finansowania baßnie struktura przemys¬u wykazuje przewag´ da˜, zw¬aszcza na p¬aszczy≈nie wspø¬pracy
dziedzin "dojrza¬ych" o niskiej stopie wzrostu. mi´dzy oßrodkami naukowymi i szkolnictwem
W sumie stanowi to jedno z g¬øwnych zagroΩe˜ wyΩszym a przemys¬em polskim i zagraniczrozwoju i efektywnoßci wykorzystania szans, ja- nym.
Oceniajåc podj´te w przemyßle procesy rekie stwarza powi´kszenie UE. Istotnym sposobem przeciwdzia¬ania tej sytuacji moΩe byç pry- strukturyzacji moΩna dostrzec wiele przyk¬adøw ßwiadczåcych, iΩ ko˜czy si´ pierwszy cykl
watyzacja jednostek badawczo-rozwojowych.
Choç przemys¬ w przewaΩajåcym stopniu inwestycyjny i proces wprowadzania technoprzeszed¬ juΩ restrukturyzacj´, to organizacja logii przeniesionych z zagranicy. Ale zapotrzetworzenia i przekszta¬cania zasobøw wiedzy i bowanie na nowe technologie i wykwalifikowaumiej´tnoßci w wartoßç rynkowå pozosta¬a w ne kadry roßnie - i b´dzie rosnåç nadal. Z kolei
zasadzie niezmieniona. Cz´sto spotykamy si´ z przyk¬ady wspø¬pracy, jakå z oßrodkami uniwtezå (zawartå m.in. w artykule Katarzyny Dudko ersyteckimi w Polsce podj´¬y takie firmy jak Inw "Rz" z 1 wrzeßnia), Ωe brakuje ßrodkøw na in- tel, ABB, Philips czy Siemens wskazujå, Ωe rodzi
westowanie w nowe technologie. Myßl´, Ωe jesz- si´ nowe zjawisko, ktøre naleΩy wesprzeç zmicze wi´kszy problem istnieje po stronie tworze- anami strukturalnymi.
UwaΩam teΩ, Ωe dost´pnoßç kapita¬u do roznia wartoßci przemys¬owej i Ωe wynika on z archaicznej struktury bada˜, a takΩe niedostoso- woju innowacyjnych ma¬ych i ßrednich przedwania w Polsce instrumentøw polityki gospo- si´biorstw jest wystarczajåca, i to pomimo s¬adarczej do mechanizmøw wspø¬czesnej gospo- boßci polskiego rynku finansowego. Warunkiem
jest potencja¬ samych projektøw inwestycyjdarki.
Relikty centralnego planowania
nych i ich zawartoßç, a takΩe zakres ochrony
Istnienie branΩowych jednostek badawczo-roz- w¬asnoßci intelektualnej. Pieniådze zawsze
wojowych to jeden z ostatnich reliktøw gospo- przychodzå tam, gdzie jest realny potencja¬
darki centralnie planowanej. Jest ich ponad przysz¬ych zyskøw, a takå moΩliwoßç tworzy
dwießcie, w przewaΩajåcej cz´ßci majå nie zmie- zgromadzony kapita¬ patentowy.
Program jest, ale niewystarczajåcy
nionå struktur´ organizacyjnå i materialnå. Finansowane w cz´ßci ze ßrodkøw budΩetu, w Problem innowacyjnoßci i s¬aboßci strukturalcz´ßci ze sprzedaΩy us¬ug båd≈ wyrobøw, a tak- nej polskiej gospodarki dostrzegano od poczåΩe z wynajmu nieruchomoßci, trwajå w niepe- tku transformacji. Zw¬aszcza koniec lat 90. przywnoßci, choç przynajmniej niektøre z nich mo- niøs¬ nowe wyzwania i zwi´kszenie wagi problemu wskutek wzrastajåcej konkurencji (takΩe
g¬yby byç ≈rød¬em nowej przedsi´biorczoßci. Te,
ktøre så nieefektywne, stanowiå tylko niepotrze- mi´dzy krajami naszego regionu) w przyciåganiu inwestycji w dziedzinach najnowoczeßniejbne obciåΩenie.
Spadek nak¬adøw na nauk´ (w ostatnim bu- szych technologii. W´gry, Czechy czy Estonia
dΩecie - o 20%), niepe¬ne wykorzystanie osiå- majå pod tym wzgl´dem duΩo lepsze rezultaty 8

niΩ Polska. Problem ten by¬ podnoszony w okresie 1999-2001 w Ministerstwie Gospodarki, w
ßrodowiskach naukowych i w prezydenckiej
kampanii wyborczej. Istniejåcy program poprawy innowacyjnoßci polskiej gospodarki (przyj´ty w 2000 roku) jest wprawdzie wdraΩamy, ale
idzie to zbyt wolno jak na potrzeby gospodarki,
zw¬aszcza wobec wyzwa˜, jakie przed nami
stojå.
W programie tym nie podj´to teΩ do ko˜ca
zagadnie˜ strukturalnych. Wed¬ug ocen zawartych w raporcie UE z jesieni 2001 r., program
powinien byç pog¬´biony i poszerzony miedzy
innymi o doßwiadczenia krajøw Unii w waloryzacji kapita¬u ludzkiego (Finlandia, Irlandia,
Francja). W kaΩdym z pa˜stw "15" istnieje zespø¬ gorszych lub lepszych rozwiåza˜ strukturalnych, ktørych zadaniem jest zwi´kszanie innowacyjnoßci gospodarki. W porøwnaniu z sytuacjå w UE polskie struktury badawczo-rozwojowe, a takΩe instrumenty wspierania bada˜
nadal så niekonkurencyjne. Wymagajå one jakoßciowej zmiany, zw¬aszcza jeßli chcemy - choçby w niektørych sektorach gospodarki - wziåç
udzia¬ w tworzeniu nowych dziedzin przemys¬u.
Trzy kierunki
Sytuacj´ moΩe poprawiç przyj´cie trzech kierunkøw kompleksowych zmian strukturalnych, ktøre umoΩliwiå wyståpienie si´ jakoßciowo nowych zjawisk. Te trzy kierunki zmian obejmujå:
* prywatyzacj´ branΩowych jednostek badawczo-rozwojowych
* wprowadzanie instrumentøw motywujåcych
do zwi´kszenia dzia¬alnoßci patentowej
* prowadzenie ciåg¬ych bada˜ prognostycznych
w celu formu¬owania spøjnych oczekiwa˜ w
dziedzinie nowych potrzeb i moΩliwoßci rozwoju technologii.
Podj´cie programu stopniowej prywatyzacji
jednostek badawczo-rozwojowych (jbr) b´dzie
mia¬o pozytywne skutki. UmoΩliwi to ich lepsze
rozpoznanie i dowartoßciowanie tych, ktøre rzeczywißcie tworzå wartoßç rynkowå. Prywatyzacja spowoduje takΩe uwolnienie budΩetu pa˜stwa od koniecznoßci wyp¬aty dotacji.
Cz´ßç oßrodkøw ulegnie likwidacji, cz´ßç kupiå przedsi´biorstwa polskie lub zagraniczne
(jeΩeli b´då one stanowi¬y dla nich element strategii wzrostu), cz´ßç zaß przekszta¬ci si´ w samodzielne firmy badawczo-rozwojowe lub produkcyjne. Proces ten wyzwoli nowå przedsi´biorczoßç, spowoduje takΩe zwolnienie wykszta¬conych kadr, ktøre - jeßli w przemyßle odrodzå si´
potrzeby badawczo-rozwojowe - z ¬atwoßciå
znajdå zaj´cie. Prywatyzacja jbr nie powinna
byç jednak rozumiana jako zanik zaangaΩowania pa˜stwa w badania naukowe. Powinny byç
one nadal finansowane przez pa˜stwo, ale pod
wzgl´dem organizacyjnym powinno si´ to od9

bywaç w centralnych oßrodkach naukowych i
akademickich. Takie badania powinny skupiaç
si´ wokø¬ nauk podstawowych, a takΩe g¬øwnych wyzwa˜ technologicznych i cywilizacyjnych (ale nie o charakterze branΩowym).
Co trzeba zrobiç
G¬øwne przychody z prywatyzacji jednostek badawczo-rozwojowych i dotychczasowe subwencje z budΩetu powinny byç skierowane na
dwa podstawowe elementy programu. Pierwszy
z nich to wprowadzanie takich instrumentøw
prawnych i finansowych, ktøre stworzå finansowå motywacj´ do prowadzenia bada˜ naukowych i dzia¬alnoßci B+R juΩ w przedsi´biorstwach, zaleΩnie od ich potencja¬u patentowego.
Te same instrumenty dofinansowania patentøw (båd≈ zwolnie˜ podatkowych od dochodøw uzyskanych z patentøw i licencji powsta¬ych w kraju) stworzå røwnoczeßnie motywacj´
dla firm polskich i zagranicznych do podejmowania dzia¬alnoßci B+R - i do lokowania jej w
Polsce. Rozszerzenie zakresu dzia¬alnoßci paentowej zwi´kszy zainteresowanie inwestowaniem w polskie firmy ze strony funduszy venture capital, ktørych zaangaΩowanie opiera si´
w duΩej mierze w¬aßnie na istnieniu oraz na
gromadzeniu wartoßci intelektualnej i przemys¬owej. Uzyskane efekty b´då røwnieΩ mog¬y
stanowiç podstaw´ kreowania nowego wizerunku Polski i promocji kraju. Naståpi to prawie
automatycznie, bo zwi´kszenie skali dzia¬alnoßci patentowej jest zauwaΩalne dla przedsi´biorstw i w Polsce, i za granicå.
Drugim elementem, na ktøry powinny zostaç uΩyte wspomniane ßrodki, jest tworzenie
bazy (a tym bardziej - sta¬ego procesu) prognozowania naukowo-technologicznego. Taka baza
stanowi¬aby podstaw´ do stara˜ o uzyskanie
ßrodkøw na rozwøj bada˜ podstawowych i w¬åczanie si´ polskiej nauki w programy europejskie. Prognozowanie prowadzone za pomocå
metody partycypacyjnej ma teΩ t´ zalet´, Ωe prowadzi do powstania spøjnych oczekiwa˜ co do
rzeczywistych potrzeb i moΩliwoßci, a takΩe pomaga przy koncentracji ßrodkøw. Warto dodaç,
Ωe dofinansowanie sta¬ego procesu prognostycznego wydaje si´ moΩliwe przy wykorzystaniu
juΩ dost´pnych, a takΩe spodziewanych w przysz¬oßci ßrodkøw z Unii Europejskiej. Wymaga to
jednak wysi¬ku organizacyjnego i odpowiednich rozwiåza˜ instytucjonalnych, ktøre si´
dotychczas nie pojawi¬y.
Zarysowane tu ramy programowe przekszta¬ce˜ dzia¬alnoßci badawczo-rozwojowej majå
charakter wst´pny: nadanie im odpowiedniego
kszta¬tu praktycznego i okreßlenie tempa wprowadzania wymaga dalszej pracy przy udziale
specjalistøw. Ta propozycja - jak kaΩda propozycja zmian - wywo¬a zapewne krytyk´ i opør.
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WIEÍCI z KRAJU

◆ Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´
we wrzeßniu br., koalicja SLD-UP uzyska¬aby
35% poparcia. Na PiS zag¬osowa¬oby 14% respondentów, a na LPR 13% - wynika z ostatniego
sondaΩu OBOP. W porøwnaniu z sondaΩem z
ko˜ca sierpnia br., koalicja straci¬a 4%. Poprawi¬y si´ notowania PiS (o 5%) i LPR (zyska¬a 4%
PO i Samoobrona uzyska¬y po 10%. Do parlamentu wesz¬oby jeszcze PSL z 8% poparcia.
◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych w
sierpniu spad¬y o 0,4% w stosunku do lipca, a
inflacja rok do roku spad¬a do 1,2%, z 1,3 % w
lipcu.
◆ 70% osøb, ktøre zapowiadajå udzia¬ w referendum, g¬osowa¬oby we wrzeßniu za wejßciem
Polski do UE. To o 3% wi´cej niΩ w sierpniu. 19%
(o 4% mniej niΩ poprzednio) g¬osowa¬oby przeciwko - podaje CBOS.
◆ We wrzeßniu br. 60% Polakøw uwaΩa¬o, Ωe
sprawy w kraju idå w z¬ym kierunku. To o 4%
mniej niΩ w sierpniu. Poprawi¬y si´ teΩ nieco
oceny sytuacji politycznej i gospodarczej Nadal
dominuje jednak pesymizm - wynika z sondaΩu
CBOS.
We wrzeßniu br., o tym, Ωe sytuacja w kraju
zmierza w dobrym kierunku przekonanych jest
24% respondentøw CBOS. W sierpniu odsetek
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ten wynosi¬ 19%. O 3% zmala¬ w porøwnaniu
sierpniem odsetek Polakøw ≈le oceniajåcych
sytuacj´ politycznå i wynosi on 39%. Dobrze o
sytuacji politycznej møwi 10% badanych. Ponad jedna trzecia (38%) respondentøw natomiast okreßla jå jako przeci´tnå. Kolejne 13% nie
ma zdania w tej sprawie.
◆ We wrzeßniu poprawi¬y si´ - w porøwnaniu
z sierpniem - oceny dzia¬alnoßci prezydenta,
premiera i rzådu - wynika z sondaΩu Ipsos-Demoskop. Mimo wzrostu poparcia dla rzådu i
premiera negatywne oceny ich dzia¬a˜ nadal
przewaΩajå nad ocenami pozytywnymi. Dzia¬alnoßç premiera Leszka Millera we wrzeßniu
pozytywnie oceni¬o 33% badanych (przed miesiåcem 27%). O 5% wzros¬o poparcie dla prezydenta A. Kwaßniewskiego. Dobrze dzia¬alnoßç
g¬owy pa˜stwa oceni¬o we wrzeßniu 67% badanych (62%). We wrzeßniu dobrze dzia¬alnoßç
rzådu oceni¬o 22% badanych (miesiåc temu
16%). Natomiast 68% respondentøw dzia¬ania
rzådu ocenia ≈le (70%).
◆ Prawie po¬owa zatrudnionych (47%) liczy
si´ z moΩliwoßciå utraty pracy - wynika z sondaΩu CBOS. Niemal wszyscy (95%) ankietowani
sytuacj´ na rynku pracy okreßlili jako z¬å, lub
bardzo z¬å.
◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych w
sierpniu spad¬y o 0,4% w stosunku do lipca, a
inflacja rok do roku spad¬a do 1,2%, z 1,3 % w
lipcu.
◆ 70% osøb, ktøre zapowiadajå udzia¬ w referendum, g¬osowa¬oby we wrzeßniu za wejßciem
Polski do UE. To o 3% wi´cej niΩ w sierpniu. 19%
(o 4% mniej niΩ poprzednio) g¬osowa¬oby przeciwko - podaje CBOS.
◆ We wrzeßniu br. 60% Polakøw uwaΩa¬o, Ωe
sprawy w kraju idå w z¬ym kierunku. To o 4%
mniej niΩ w sierpniu. Poprawi¬y si´ teΩ nieco
oceny sytuacji politycznej i gospodarczej. Nadal
dominuje jednak pesymizm - wynika z sondaΩu
CBOS.
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