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SPRAWOZDANIE
z dzia¬alnoßci Oddzia¬u SIP w Ottawie
za okres od 28 pa≈dziernika 2001 r. do 25 pa≈dziernika 2002 r.
przedstawione na Walnym Zje≈dzie SIP w Toronto w dniu 02-10-26
Stowarzyszenie InΩynierøw Polskich w Ottawie
ocenia rok obecny jako rok dalszego podtrzymywania dotychczasowej dzia¬alnoßci i tradycji.
W minionym okresie sprawozdawczym ody¬o si´ kolejnych 5 zebra˜ Zarzådu.
G¬øwne cele Stowarzyszenia a tym samym
cz´ste tematy przewijåjace si´ podczas zebra˜
to:
- dalszy rozwøj dzi´ki oΩywieniu dzia¬alnoßci
SIP w Ottawie;
- wspø¬praca z innymi organizacjami;
- zainteresowanie swojå dzia¬alnoscia osøb nie
naleΩåcych do SIP;
- propagowanie osiågni´ç Polakøw w Ottawie.
Na szczegølnå uwag´ zas¬ugujå organizowane odczyty i imprezy, ktøre wzbudzi¬y zainteresowanie ßrodowiska ottawskiego:
- 19/11/2001 Prof. Bogus¬aw Jarosz "Stary sposøb, 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˜".
- 03/2002 Dokumenty oddzia¬owe zosta¬y przekazane do Archiwum Pa˜stwowego.
- 19/03/2002 Pokaz filmu polskiego "Fuks".
- 16/04/2002 Pokaz filmu polskiego "Poranek
kojota".

- 04/2002 Odebralißmy z ZG KPK w Toronto Wystaw´ 50-lecia. Ma ona zostaç sfotografowana i
umieszczona na naszej stronie internetowej.
- 14/05/2002 Pokaz filmu polskiego "W pustyni
i w puszczy".
- 23/05/2002 Walne Zebranie SIP Oddzia¬u
Ottawa.
- 25/06/2002 Spotkanie z p¬k Januszem ¸urakowskim przygotowane wspølnie z PINK, SPK i
KPK.
- 14/07/2002 Piknik zorganizowany wraz z SPK.
- 09/2002 Opracowalißmy sprawozdanie o SIPie do Raportu o Polonii w Kanadzie.
- 17/09/2002 Odczyt mgr inΩ. Wojciecha Remisza "Rola inΩyniera (konstruktora) kontroli jakoßci na przyk¬adzie budowy najwi´kszych mostøw w okolicy Ottawy".
- 15/10/2002 Pokaz filmu polskiego "Zakochani".
- 2001/2002 Bralißmy udzia¬ we wszystkich zebraniach Zarzådu KPK Okr´gu Sto¬ecznego.
Prowadzimy w¬asnå stron´ Internetowå
(www.kpk-ottawa.org/sip/ ) oraz strony KPK,
SPK i PINK. Jest ona jednå z najlepiej prowadzonych niekomercyjnych witryn internetowych zawsze na bieΩåco uaktualniana. Obecnie
prowadzona jest w j´zykach polskim, angielskim i francuskim. W j´zyku polskim jest w
dwøch wersjach z czcionkå polskå i bez, zajmuje ona prawie 30.00MB (bez zdj´ç) i zawiera:
- Histori´ Oddzia¬u podzielonå na 5 cz´ßci
(1941-1991; 1991-2001; spis odczytøw od 1991,
lista zarzådøw 1941-2001; historia i lista prze-
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wodniczåcych Ko¬a Pa˜ przy SIP/STP);
- Kalendarz imprez oraz obszerne sprawozdania z naszej dzia¬alnoßci;
- Statut i cele SIP oraz warunki przyj´cia do SIP;
- Po¬åczenie ze stronå Zarzådu G¬øwnego SIP i
stronami KPK;
- Dyskusje nt. Obywatelstwa Polskiego;
- Biuletyny od listopada 2000 (w dwøch wer
sjach: pdf i html);
- Praktyczne porady dla pragnåcych emigrowaç
do Kanady;
- Praktyczne porady dla poszukujåcych pracy;
- Po¬åczenia (linki) do wielu stron polskich, kanadyjskich, turystycznych, z ofertami pracy i
inne;
- Sprawozdania z imprez polonijnych organizowanych przez inne organizacje.
Informacje dotyczåce dzia¬alnoßci SIP, komunikacja z cz¬onkami Stowarzyszenia, reklama organizowanych imprez, odczytøw oraz
wszelkiego rodzaju akcji z pomoca dla potrzebujåcych przekazywane så wszystkimi moΩliwymi ßrodkami przekazu w Ottawie.
W dalszym ciågu Biuletyn Oddzia¬u Ottawskiego wydawany jest w nak¬adzie dziesi´ç razy
w roku. Biuletyn jest wysy¬any do tych cz¬onkøw SIP w Ottawie, ktørzy nie majå dost´pu do
Internetu oraz umieszczony jest na naszej stronie internetowej.
O rosnacym zainteresowaniu dzia¬alnoßciå
Stowarzyszenia SIP ßwiadczy fakt, Ωe od maja
1999 r. zosta¬o przyj´tych kolejnych 16 osøb, a
obecnie na wniosek polskiej m¬odzieΩy studiujåcej w Ottawie planujemy otworzyç ich sekcj´
przy SIP'ie. Aktualny stan oddzia¬u wynosi 88

osøb. Cz´ßç cz¬onkøw SIP aktywnie uczestniczy
w zebraniach, odczytach, spotkaniach dyskusyjnych, imprezach i akcjach organizowanych
przez zarzåd, bioråc czynny udzia¬ w ich organizowaniu oraz przygotowywaniu sprawozda˜
do naszego Biuletynu i innych ßrodkøw informacyjnych.
Dzia¬alnoßç finansowa Oddzia¬u SIP w Ottawie przedstawia si´ nast´pujåco. Na koniec roku finansowego tj. na dzie˜ 15 maja 2002 roku
organizacja nie mia¬a Ωadnych zaleg¬oßci finansowych. Sk¬adki do ZG SIP oraz do KPK by¬y uregulowane zgodnie z obowiåzujåcymi zasadami.
Za rok bieΩåcy (2002) zalega z op¬atå sk¬adek
cz¬onkowskich ok. 30 osøb (tj. 30%).
O nies¬abnåcej dzia¬alnoßci naszego Stowarzyszenia ßwiadczå nasze plany na najbliΩszå
przysz¬oßç. A oto niektøre z nich:
- 10/11/2002 - ottawski Oddzia¬ SIP organizuje
Akademi´ z okazji Íwi´ta 11 Listopada
- 19/11/2002 - pokaz filmu polskiego "Przedwioßnie"
- 05/01/2003 - Op¬atek
- 21/01/2003 - pokaz filmu polskiego
- 18/02/2003 - odczyt, temat do ustalenia
- 18/03/2003 - odczyt, temat do ustalenia
- 22/05/2003 - Walne Zebranie Oddzia¬u
Pragniemy popularyzowaç wymian´ doßwiadcze˜ zawodowych w wi´kszych kr´gach
oraz podkreßliç efekt wspølnych korzyßci wynikajåcych z komunikatywnoßci i wzajemnej pomocy w poszukiwaniu pracy.
Jan Janeczek
Przewodniczåcy SIP
Oddzia¬ Ottawa

SPRAWOZDANIE
z zebrania zarzådu SIP
w dniu 30 pa≈dziernika 2002 r.

Obecni:
Jan Janeczek., Andrzej Go¬´biowski, Czes¬aw
Piasta, Mieczys¬aw Piraszewski, Lidia Zieli˜ska
1. Przewodniczàcy Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych. Zebranie zosta¬o zwo¬ane w celu ustalenia ostatecznych detali organizacji Akademii z okazji Íwi´ta Niepodleg¬oßci
11 Listopada.
2. Ustalono:
. kol. J. Janeczek wys¬a¬ zaproszenia do Ambasady RP z proßbå o zabranie g¬osu w czasie
akademii;
. kol. J. Janeczek wystosowa¬ zaproszenia dla
ksi´Ωy z proßbå o wyg¬oszenie modlitwy;
. kol. L. Zieli˜ska i kol. Czes¬aw Piasta wys¬ali og¬oszenia do Biuletynu SIP;
. kol. M. Piraszewski wys¬a¬ pierwsze og¬osze-

nie do Biuletynu parafialnego, za tydzie˜ zostanie wys¬ane nast´pne;
. kol. C. Piasta zajmuje si´ przygotowaniem i
drukiem programu akademii. Program zostanie
opublikowany na stronicy internetowej SIPu;
. koledzy A.Go¬´biowski i C. Piasta udekorujå
sal´ Domu Polskiego SPK, pani GraΩyna Piasta
zakupi kwiaty na t´ okolicznoßç;
. kol. Maria Zieli˜ska zakupi¬a ciasteczka;
. omówiono powitanie, prowadzenie i zako˜czenie akademii, podzi´kowania, itp.
3. Kol. L. Zieli˜ska zg¬osi¬a si´ jako reprezentant SIPu w celu organizacji op¬atka w styczniu
2003.
4. Zako˜czenie zebrania o godz. 20:50.
Sprawozdanie sporzådzi¬a L. Zieli˜ska,
sekretarz.
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NIE JESTEÍMY FABRYKAMI ABSOLWENTØW
Z profesorem Franciszkiem Ziejkå, przewodniczåcym Konferencji Rektorøw
Akademickich Szkø¬ Polskich, rektorem Uniwersytetu Jagiello˜skiego, rozmawia Jerzy Sadecki
Rz: - Czy publiczne szko¬y wyΩsze dobrze czujå
si´ na wolnym rynku?
PROFESOR FRANCISZEK ZIEJKA: - W czasie
dwunastu lat ustrojowej transformacji uczelnie
znakomicie odnalaz¬y si´ w nowych realiach
rynkowych - trzykrotnie zwi´kszy¬y liczebnoßç
s¬uchaczy. Oznacza to, Ωe znalaz¬y mechanizmy
pozwalajåce na przyj´cie tak wielkiej rzeszy m¬odzieΩy pragnåcej studiowaç.
I zamieni¬y si´ w fabryki produkujåce dyplomy,
tracåc atmosfer´ twørczego, naukowego fer mentu?
Rzecz jasna trzeba by¬o zap¬aciç za to pewnå cen´. Dosz¬o do zwolnienia tempa bada˜ naukowych, gdyΩ znaczåca grupa nauczycieli akademickich zaj´¬a si´ dydaktykå. W tym czasie liczebnoßç kadry naukowej wzros¬a jedynie o7%, a
pojawi¬o si´ grubo ponad dwießcie uczelni niepublicznych i w nich teΩ ktoß musia¬ uczyç. Jednak publiczne szko¬y wyΩsze pozosta¬y instytucjami wyΩszej uΩytecznoßci, majå osiågni´cia
naukowe. Nie da¬o si´ zepchnåç nas do rangi
przedsi´biorstw produkujåcych absolwentøw.
Choç wiele przepisøw ciågle traktuje uczelnie
jak fabryki, wiåΩe nam r´ce zamøwieniami publicznymi, nie ma systemu odlicze˜ podatkowych dla firm i osøb wspierajåcych nauk´. Niektøre uczelnie ochoczo zacz´¬y jednak zbijaç
kas´ na p¬atnych studiach zaocznych.
Nie jest tak ≈le. Niedawno minister Òybacka poda¬a, Ωe w uczelniach publicznych 53% osøb
uczy si´ na bezp¬atnych studiach dziennych.
Nie za ma¬o?
Troch´ za ma¬o. Wed¬ug mnie optymalna jest
sytuacja, gdy uczelnia nie ma wi´cej niΩ 30%
studentøw zaocznych i wieczorowych. Tak w¬aßnie jest na Uniwersytecie Jagiello˜skim.
Nie wszystkie studia powinny byç p¬atne?
By¬bym za wprowadzeniem czesnego w uczelniach publicznych, ale jedynie pod warunkiem
røwnoczesnego uruchomienia ca¬ego systemu
stypendialnego, pozwalajåcego m¬odzieΩy niezamoΩnej na zap¬acenie za studia. Inaczej to nie
ma sensu.
Prezydium Konferencji Rektorøw Akademickich
Szkø¬ Polskich og¬osi¬o niedawno, Ωe niezb´dne
jest wprowadzenie nowych zasad finansowania
uczelni.
Trzeba utworzyç przejrzysty mechanizm podzia¬u pa˜stwowej dotacji. Bioråc pod uwag´ wiele
czynnikøw, m.in. jakoßç kszta¬cenia i jakoßç ka3 dry naukowej. A nie tylko wska≈nik liczby stu-

dentøw i naukowcøw, jak to by¬o w dotychczas
stosowanym algorytmie, od ktørego na dodatek
w tym roku ca¬kowicie odståpiono. Powo¬alißmy specjalny zespø¬ pod przewodnictwem rektora Szko¬y G¬øwnej Handlowej prof. Marka
Rockiego. Przygotuje on alternatywne propozycje nowego algorytmu. Najpø≈niej w styczniu
przedstawimy je ministerstwu.
Pojawiajå si´ jednak opinie, Ωe nie warto pompow a ç w pu b l i c zn e u c zel n i e zb yt d u Ωo pi en i ´ dzy, bo så jak worki bez dna. Zarzådzane w
starym stylu, nie majå sprawnych menedΩerøw,
nie pojawi¬y si´, obecne na zagranicznych uczelniach, stanowiska kanclerzy odpowiedzialnych
za gospodark´ szko¬y wyΩszej.
To nieprawda! Powtarza pan opinie niektørych
politykøw. A ci dåΩå do wprowadzenia w uczelniach tzw. kanclerzy mianowanych z zewnåtrz,
w¬aßnie przez politykøw, ktørzy chcå podporzådkowaç sobie szko¬y wyΩsze. Protestuj´ przeciwko takiemu ograniczaniu autonomii uczelni!
Czy szko¬y wyΩsze efektywnie wykorzystujå posiadane pieniådze?
Zarzuty politykøw, jakoby marnotrawione by¬y
u nas pieniådze, så po prostu wyssane z palca.
Prosz´ spojrzeç, ile uczelnie zbudowa¬y w ostatnich latach obiektøw z wypracowanych przez
siebie ßrodkøw. Absurdalne så teΩ zarzuty NajwyΩszej Izby Kontroli przymierzajåce szko¬y
wyΩsze do przedsi´biorstw. Uczelnie w wi´kszoßci przypadkøw så dobrze zarzådzane. Nie jesteßmy deficytowi jak huty i kopalnie, kaΩda z¬otøwka jest wielokrotnie oglådana przed wydaniem. Wykszta¬cilißmy sprawnych menedΩerøw,
doprowadzilißmy do decentralizacji zarzådzania finansami na uczelniach, dajåc prawo do
dysponowania pieni´dzmi dziekanom, a cz´sto
i dyrektorom instytutøw.
ak oszacowaç optymalny poziom dotacji bud Ja
Ωetowych dla uczelni?
Dzia¬amy na zasadzie ca¬kowitej dowolnoßci szacunku potrzeb, od wyborøw do wyborøw. Ciågle nie mamy koncepcji rozwoju szkolnictwa
wyΩszego i nauki do roku 2015 czy 2020. UwaΩam, Ωe rzåd - wzorem np. Finlandii, Irlandii
czy Francji - powinien opracowaç wreszcie jasny ponadpartyjny program dla szkø¬ wyΩszych.
Abyßmy wiedzieli, ilu studentøw mamy kszta¬ciç za pi´ç, dziesi´ç czy za pi´tnaßcie lat. Ile uczelni i jakiego typu nam potrzeba, gdzie powinny powstawaç. Aby nie decydowa¬ o tym, jak
dotychczas, wy¬åcznie partyjny i lokalny lob-

bing. Taki program b´dzie wytycznå dla budΩetu, ile pieni´dzy faktycznie potrzeba. Sprawdzi¬o si´ to na przyk¬ad we Francji: Lionel Jospin,
b´dåc ministrem edukacji, za¬oΩy¬, Ωe w ciågu
15 lat podwoi liczb´ studentøw. I tego dokona¬.
Myßmy teΩ tego dokonali, bez programu, a liczba studentøw wzros¬a trzykrotnie.Tylko Ωe u
nas wszystko posz¬o na Ωywio¬. Kto jest silniejszy, dobija si´ do pieni´dzy. Niektøre uczelnie i
kierunki powsta¬y bez sensu i potrzeby.
Wielu zdolnych absolwentøw nie chce zostawaç na uczelni, wybierajå prac´ w dobrze p¬at n ym b i z n e si e . C o b y i m pa n z a of e r ow a ¬ , Ω e b y
nie porzucali kariery naukowej?
MoΩliwoßç studiøw doktoranckich z przyzwoitym stypendium lub umarzalnym kredytem po
terminowym zrobieniu doktoratu. Tymczasem
dziß tylko 40% doktorantøw dostaje stypendia.
Jaka jest pensja doktora zaczynajåcego prac´ w
uczelni publicznej?
Oko¬o 1500 - 1600 z¬. To stanowczo za ma¬o.
Ciågle zabiegamy o wyΩsze p¬ace, dajemy moΩliwoßç dodatkowego zarobku za prowadzenie zaj´ç na studiach zaocznych.
Ostatnio rektorzy wezwali w¬adze, by wprowa dzi¬y II etap podwyΩek p¬ac, wstrzymany w u bieg¬ym roku.
Skoro znalaz¬o si´ pø¬ miliarda z¬otych dla nauczycieli, podwyΩka p¬ac w uczelniach wyΩszych
powinna wejßç w Ωycie nie we wrzeßniu 2003,
lecz juΩ w styczniu. Powsta¬a bowiem paradoksalna sytuacja, Ωe nauczyciel dyplomowany w
szkole podstawowej czy gimnazjum zarabia
wi´cej niΩ doktor habilitowany na uniwersytecie. Oczywißcie, jeßli pracuje na jednym etacie.
Tych etatøw niektørzy majå po kilka...
Myßl´, Ωe t´ kwesti´ uporzådkuje powo¬ana niedawno do Ωycia Pa˜stwowa Komisja Akredytacyjna oraz utworzenie bazy danych kadry naukowej. Nie b´dzie juΩ moΩliwoßci sprzedawania
swojego nazwiska dla firmowania kierunkøw
studiøw nawet w siedmiu uczelniach jednoczeßnie.
W tym roku liczba miejsc na wszystkich pol skich uczelniach by¬a wi´ksza od liczby ch´ tnych do studiowania na I roku. Prognozy przypominajå o nadchodzåcym niΩu demograficz nym. Zapowiada si´ wi´c ostra rywalizacja u czelni o studenta. Zw¬aszcza szkø¬ publicznych
z niepublicznymi.
UwaΩam, Ωe jest miejsce dla jednych i drugich.
Ale jasno powinno byç powiedziane, Ωe kaΩda
uczelnia dzia¬a na w¬asny rachunek. Nie moΩe
byç tak, Ωe przed po¬udniem jest si´ profesorem
UJ, a po po¬udniu rektorem prywatnej szko¬y.
Uczelnie niepubliczne winny budowaç w¬asnå
kadr´, prowadziç w¬asne badania naukowe.
W nowych szko¬ach jest to niemoΩliwe, muszå skådß pozyskaç naukowcøw. Wiele z tych

szkø¬ dzia¬a od kilku lat i wcale nie myßli o w¬asnej kadrze naukowej. Bywa, Ωe ktoß zbierze
grup´ profesorøw, zwykle emerytowanych - ktørzy cz´sto dajå tylko swoje nazwiska - i og¬asza,
Ωe zak¬ada bardzo dobrå szko¬´ niepublicznå.
NajwyΩszy czas, Ωeby o tym møwiç i spojrzeç
prawdzie w oczy, respektowaç zapisy ustawy o
Pa˜stwowej Komisji Akredytacyjnej. Na przyk¬ad o tym, Ωe profesor moΩe tylko w jednym
miejscu firmowaç prawo do nadawania doktoratøw, w jednym miejscu prowadziç studia magisterskie. Nie moΩna udawaç, Ωe si´ prowadzi
uczelni´, a faktycznie så to tylko p¬atne kursy
dydaktyczne.
Szko¬y niepubliczne skutecznie uzupe¬niajå
jednak ofert´ edukacyjnå. Czeßç z nich prezentuje nawet wyΩszy poziom niΩ uczelnie
pa˜stwowe.
Doceniajåc to, KRASP przyj´¬a do swego grona
rektorøw kilku uczelni niepublicznych, ktøre
spe¬ni¬y kryteria "akademickoßci". Chwalåc i
popierajåc te najlepsze, nie moΩna przemilczaç
patologii, jaka pojawi¬a si´ przy okazji tworzenia tej ga¬´zi szkolnictwa wyΩszego. ZaleΩeç
nam powinno przecieΩ na wysokim poziomie
kaΩdej uczelni.
Czy po wejßciu Polski do Unii Europejskiej b´dziemy umieli konkurowaç z zachodnimi
uczelniami?
Zapewne niektøre zagraniczne szko¬y wyΩsze
b´då chcia¬y zak¬adaç u nas swoje filie. Albo dawaç u siebie konkurencyjne warunki polskim
studentom. Niemieckim uczelniom juΩ dziß
brakuje studentøw i prøbujå robiç nabør nawet
w krajach Azji Po¬udniowo-Wschodniej. Taka
konkurencja wyjdzie nam tylko na dobre. Nawet marz´, aby kaΩdy nasz student co najmniej
rok sp´dzi¬ na zagranicznym uniwersytecie.
Nie boi si´ pan, Ωe opustoszejå polskie uczel nie?
Najlepsze uczelnie nie majå si´ czego obawiaç.
Cz´sto nie doceniamy naszego potencja¬u naukowego i intelektualnego. Poziom polskich uniwersytetøw jest zwykle wyΩszy niΩ tych we
Francji czy W¬oszech. MoΩna si´ wi´c spodziewaç duΩej fali zagranicznych studentøw na naszych uczelniach. JuΩ teraz trzeba si´ jednak na
to przygotowaç. Na przyk¬ad w Uniwersytecie
Jagiello˜skim, obok istniejåcych juΩ studiøw
medycznych dla cudzoziemcøw, w tym roku
uruchamiamy studia angloj´zyczne humanistyczne i przyrodnicze. W wi´kszoßci instytutøw wprowadzamy teΩ kursy w j´zyku obcym.
Skorzystaç z nich b´då mogli takΩe nasi studenci - za egzaminy zdane w obcym j´zyku otrzymajå nawet dodatkowe punkty. Rzeczpospolita Nr 226/2002 r.
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Listopad 2002 r.
Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności Organizacji Terenowych. Okręg
stołeczny KPK postanowił prowadzić i publikować Kalendarz Spotkań i Imprez. Powinien on pomóc w planowaniu
aktywności i zapobiec konfliktom dat. Kalendarz będzie uaktualniony każdego miesiąca. Dla uniknięcia nieporozumień, Kalendarz
zawiera TYLKO imprezy zgłoszone przez organizatorów do 20-go każdego miesiąca do:

Halina Celińska tel. 565-0170

Zbigniew Pierścianowski tel.739-3629

Ważne: Podczas nieobecności Z. Pierścianowskiego (od 17.10.2002) organizatorzy proszeni są o
zgłoszenie zmian i nowych imprez do Kalendarza do J.A. Dobrowolskiego tel. 733-5161
Informacje KPK Okręgu Ottawa można znaleźć na Internet pod adresem www.kpk-ottawa.org

REGULARNE SPOTKANIA
Dzień tygodnia
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

Impreza

„Naukowiec w dyplomacji i wywiadzie”-Dr T.Grygier
Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia
Remembrance Day
Film „Przedwiośnie”
Film:„Muzeum Polskie w Rappersville, w Szwajcarii”
„Andrzejki”
Zespół „Myslovitz”
„Szkoła Lotnicza Małoletnich w RAF Apprentices
School w Anglii w 1943-47 r.” – M. Kondracki
„Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko
Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Koło SPK Nr 8
SIP - Ottawa

J.A. Dobrowolski 733-5161
J. Janeczek
736-1620

SIP - Ottawa
Koło SPK Nr 8
Fed. Polek Ogniwo 8
EMI
Koło SPK Nr 8

J. Janeczek
J. Rudowicz
E. Zadarnowska
W. Żubr
J.A. Dobrowolski

736-1620
728-1375
739-8663
241-1072
733-5161

Ott. Klub Teatralny
Parafia Św. Jacka
Film: „Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej”
Koło SPK Nr 8
Rekolekcje Adwentowe: Ks. Dr Józef Kowalik, OMI
Parafia Św. Jacka
Opłatek Kombatancki
Koło SPK Nr 8
Wigilia dla samotnych
Rada Parafialna
Sylwester u Kombatantów
Koło SPK Nr 8
5.1.2003 Opłatek Polonii Ottawskiej
KPK Okręg Ottawa i Ambasada RP
7
„Nauka polska na obczyźnie w czasie wojny i po”
SPK Nr8: Dr A.Garlicki
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”

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

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

5.11.
10
11
19
21
23
28
3.12.
8
8
12
12-14
29
24
31

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

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

Z¬oty KrzyΩ Zas¬ugi
dla

kol. Marii F. Zieli˜skiej
W czwartek, 19 wrzeßnia 2002, odby¬o si´ w Ambasadzie RP w Ottawie
wr´czenie kol. Zieli˜skiej Z¬otego
KrzyΩa Zas¬ugi za ponad 40-letniå
prac´ spo¬ecznå dla dobra Polski i
Polonii.
Uroczystoßç ta zosta¬a w¬åczona
w program obchodu Íwi´ta Wojska
Polskiego, w ktørej brali udzia¬ attaches wojskowi korpusu dyplomatycznego oraz grupa zaproszonych
goßci z Polonii.
Z tej okazji Zarzåd SIP sk¬ada kol.
Marii Zieli˜skiej najlepsze gratulacje i Ωyczy dalszych wielu lat owocnej
pracy spo¬ecznej dla dobra Polonii.
Zarzåd SIP

SIP zaprasza
- Oddzia¬
Ottawa
na projekcj´ filmu
FILIPA BAJONA

PRZEDWIOÍNIE
Film jest ekranizacjå powießci Stefana ¸eromskiego. Opowiada histori´ Cezarego
Baryki, ktøry wkracza w doros¬e Ωycie w
momencie burzliwych wydarze˜ politycznych: rewolucji w Baku i Moskwie, wojny
polsko-bolszewickiej oraz pierwszych lat
po odzyskaniu niepodleg¬oßci. Nie brak
takΩe wåtkøw mi¬osnych, gdyΩ po drodze
Cezary spotyka wiele pi´knych i intrygujåcych kobiet.
Data: 19 listopada (wtorek) 2002 r.
Godz.: 19:30

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pogadank´

Tadeusza Grygiera
Naukowiec
w dyplomacji
i wywiadzie
Data: 5 listopada (wtorek) 2002 r.
dra

Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka.

ZAKOCHANI

We wtorek, 15 pa≈dziernika 2002 r. spotkalißmy
si´ w Domu Polskim SPK na projekcji filmu Piotra Wereßniaka zatytu¬owanego "Zakochani".
Frekwencja tym razem nie by¬a najwyΩsza, przysz¬o tylko oko¬o 30 osøb. Byç moΩe spowodowane to by¬o faktem, iΩ znowu w tym samym dniu
zorganizowane zosta¬y 2 imprezy polonijne. Ci
ktørzy nie przyszli, niech Ωa¬ujå, bowiem komedia by¬a znakomita, reΩyserski debiut Piotra Wereßniaka, autora scenariusza "Kilera" - polskiego superprzeboju kinowego ostatniego dziesi´ciolecia. Intryga by¬a prosta. G¬øwna bohaterka
to dziewczyna, w ktørej wszyscy m´Ωczy≈ni za-

Muzeum Polskie
w Rappersville,
w Szwajcarii
Data: 21 listopada (czwartek) 2002 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
kochujå si´ od pierwszego wejrzenia. Zosia doskonale zdaje sobie spraw´ ze swej magicznej
si¬y. Íwiadomie wzbudza nami´tnoßç, mi¬oßç.
Pozwala przeΩyç ze sobå wspania¬y romans,
obiecujåcy dozgonne szcz´ßliwe Ωycie i... odchodzi. AΩ pewnego dnia ta ¬amaczka m´skich
serc spotyka czarujåcego ch¬opaka.
Pomimo przejmujåcego zimna na sali widownia mi¬o sp´dzi¬a bite prawie 2 godziny filmu, a po projekcji jak zwykle przyby¬ych uraczono znakomitymi kruchymi ciasteczkami i
soczkiem. Warto by¬o ruszyç si´ z domu.
Lidia Zieli˜ska

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI 6

PRACA dla IN¸YNIERA
O rynku pracy dla inzynierøw w Polsce
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Do niedawna ktoß, kto mia¬ wykszta¬cenie techniczne, zw¬aszcza na poziomie inΩynierskim, nie
musia¬ martwiç si´ o prac´. Dziß sam dyplom
nie wystarcza. Konieczne staje si´ w¬aßciwe przygotowanie do zawodu. Oznacza to: wysokå ßredniå ze studiøw, praktyk´ popartå dobrå opiniå
pracodawcøw i znajomoßç j´zykøw obcych.
- Brak znajomoßci angielskiego to rzeczywisty problem. Tylko oko¬o 25% inΩynierøw, ktørzy kontaktujå si´ z naszå firmå, zna angielski w
wystarczajåcym stopniu - møwi Dariusz ¸ebrowski, dyrektor ds. rekrutacji w Banku Danych o
InΩynierach, agencji rekrutacyjnej od 10 lat specjalizujåcej si´ w poßrednictwie pracy dla inΩynierøw.
Zdaniem ¸ebrowskiego to, co w tej chwili charakteryzuje rynek pracy dla kadry technicznej,
to znacznie mniejsza liczba ofert skierowana do
przedstawicieli branΩy teleinformatycznej. Najwi´kszymi "odbiorcami" specjalistøw od informatyki i telekomunikacji byli u nas przez d¬uΩszy czas operatorzy telekomunikacyjni GSM.
Teraz, kiedy sieci så juΩ zbudowane, potrzeba
tam mniej ludzi. Zostajå ci, ktørzy dbajå o utrzymanie ciåg¬oßci pracy sieci i o serwis.
Tradycyjni majå lepiej
Widoczne jest natomiast wi´ksze zainteresowanie pracodawcøw inΩynierami o tradycyjnych
specjalnoßciach, jak budownictwo czy inΩynieria lådowa. Så oferty dla inΩynierøw chemikøw i
inΩynierøw ochrony ßrodowiska.
Odr´bnå grup´ stanowiå tzw. inΩynierowie
sprzedaΩy - dla nich zawsze, nawet w ci´Ωkich
czasach, znajdujå si´ ciekawe propozycje. Så to
specjalißci z okreßlonej dziedziny technicznej,
ktørzy zajmujå si´ negocjacjami handlowymi
dotyczåcymi sprzedaΩy np. oczyszczalni ßciekøw, nowoczesnych linii produkcyjnych, nowych technologii, specyficznych rozwiåza˜ konstruktorskich. Muszå byç wiarygodnymi rozmøwcami dla potencjalnych klientøw. Dlatego
w¬aßnie waΩne jest, by mieli takΩe wiedz´ merytorycznå, a takΩe predyspozycje, ktøre pozwolå
skutecznie zawieraç kontrakty handlowe.
Dziedzinå, w ktørej sprawdzajå si´ zarøwno
inΩynierowie, jak i przedstawiciele innych ßcis¬ych kierunkøw: matematycy, fizycy, a takΩe absolwenci ekonomii czy finansøw, jest bankowoßç elektroniczna. Chodzi o osoby, ktøre doskonale radzå sobie z obs¬ugå technologii informatycznych, a przy tym nie bojå si´ liczb i matematycznych analiz. Poszukujå ich przede wszystkim banki i instytucje finansowe.
Na jakie zarobki moΩna liczyç? W Warszawie
osoba z wykszta¬ceniem technicznym bez doß-

wiadczenia zaczyna od 1500 z¬, cenieni specjalißci z praktykå zawodowå pobierajå od 6 tys. z¬
w gør´. Na stanowiskach zwiåzanych z negocjacjami handlowymi wszystko zaleΩy od osiåganych wynikøw, ale efektywny inΩynier sprzedaΩy moΩe spodziewaç si´ ok. 10 tys. z¬.
Gdzie pracowaç
Nazwy stanowisk technicznych brzmiå cz´sto
dla osøb, ktøre nie så specjalistami, zupe¬nie
niezrozumiale: operator na wieloosiowe centra
frezarskie z systemem sterowania heidenhain to przyk¬ad oferty z internetowego portalu z
ofertami pracy www.hrk.pl. Kogoß takiego (mile
widziane wyΩsze wykszta¬cenie techniczne)
szukajå zak¬ady mechaniczne w Poznaniu. Na
tej samej stronie internetowej jest ok. 550 ofert
pracy, z czego 20% dotyczy stanowisk, przy ktørych wymagane jest wykszta¬cenie techniczne. Takie osoby mogå przede wszystkim liczyç na
stanowiska przedstawiciela handlowego. Takich
ofert jest najwi´cej. Pracodawcy preferujå "ßcis¬e umys¬y" - møwi Joanna Razowska, menedΩer z HRK.
Reprezentanci kierunkøw technicznych mogå teΩ liczyç na zatrudnienie w dzia¬ach marketingu przy pracach zwiåzanych z badaniami i
analizå rynku. Poszukiwani så teΩ jako kierownicy produkcji, projektøw, specjalißci ds. zakupøw,
a takΩe do prac zwiåzanych z automatykå przemys¬owå. Så teΩ propozycje zatrudnienia dla
technologøw Ωywnoßci, pojawiajå si´ dla biotechnologøw.
Joanna Razowska jest zdania, Ωe przedstawiciele branΩy teleinformatycznej powinni spodziewaç si´ coraz wi´cej ofert pracy zwiåzanych
ze sprzedaΩå okreßlonych, gotowych rozwiåza˜,
w mniejszym zaß stopniu tych, ktøre zwiåzane
så np. z projektowaniem systemøw informatycznych. GRA¸YNA RASZKOWSKA
Z tegorocznego raportu p¬acowego przygotowanego dla "Rzeczpospolitej" przez firm´ doradczå Hewitt-Associates wynika, Ωe osoby z
wykszta¬ceniem technicznym zatrudnione w
dzia¬ach produkcji zarabiajå:
w WARSZAWIE
- kierownik ds. produkcji w firmach z polskim
kapita¬em - od 5 tys. do 7,6 tys., w firmach z
kapita¬em zagranicznym o ponad 120% wi´cej
- kierownik ds. technicznych w firmach z polskim kapita¬em od ok. 5 tys. do 5,7 tys., w firmach z kapita¬em zagranicznym o 150% wi´cej
- kierownik ds. utrzymania ruchu w firmach z
polskim kapita¬em - od ok. 3,4 tys. do 4,7 tys., w
firmach z kapita¬em zagranicznym o ponad

150% wi´cej
- mistrz - kierownik grupy w firmach z polskim
kapita¬em - od ok. 2,4 tys. do 3,3 tys., w firmach
z kapita¬em zagranicznym o ponad 70% wi´cej
poza WARSZAWÅ
- kierownik ds. produkcji w firmach z polskim
kapita¬em - od 3 tys. do ok. 6 tys., w firmach z
kapita¬em zagranicznym o ponad 120%
- kierownik ds. technicznych w firmach z polskim kapita¬em od 4,5 tys. do 7,6 tys., w firmach
z kapita¬em zagranicznym o 9% wi´cej
- kierownik ds. utrzymania ruchu w firmach z
polskim kapita¬em - od 2,7 tys. do 5,2 tys., w firmach z kapita¬em zagranicznym o 70% wi´cej
- mistrz - kierownik grupy w firmach z polskim
kapita¬em - od 2,1 tys. do 3,1 tys., w firmach z
kapita¬em zagranicznym o 18% wi´cej.
G. RA.
Rzeczpospolita nr 212/2002 r.
(Nota redakcji. Wi´cej informacji o rynku pracy
dla inΩynierøw w Polsce w nast´pnym numerze
Biuletynu)

OD PAPY DO SILNIKA

- Przekona¬em si´, Ωe mieç pomys¬ to dopiero
poczåtek drogi. NajwaΩniejsze jest zdobyç pieniådze na jego realizacj´. Wszystko kosztuje opracowanie patentu, prototyp - møwi Piotr
M´Ωyk, ktøry opatentowa¬ silnik, ¬åczåcy cechy
silnikøw czterosuwowego i dwusuwowego.
Piotr M´Ωyk z Tarnowskich Gør jest w¬aßcicielem kilkunastu patentøw, g¬øwnie z dziedziny ekologii. Na razie nie zapewniajå mu one jednak fortuny, a jedynie finansujå nast´pne pomys¬y. Ekologia interesuje go dlatego, Ωe Ωyje na
Ílåsku od urodzenia, i jak kaΩdy Ílåzak wie, co
to znaczy zanieczyszczone ßrodowisko.
- Mia¬em w Ωyciu røΩne firmy, jednak zawsze zwiåzane z ekologiå. Na poczåtku lat 90. po
raz pierwszy zainteresowa¬em si´ tak na powaΩnie ßmieciami. Podczas jednego z wyjazdøw
zagranicznych zastanowi¬o mnie, dlaczego na
odpadach Niemcy czy W¬osi mogå zarobiç pieniådze, a my nie - t¬umaczy M´Ωyk.
O sobie møwi, Ωe jest wynalazcå-biznesmenem. Dziß szeßçdziesi´cioletni, od prawie 30 lat
sam finansuje swoje wynalazki. Staje si´ to coraz kosztowniejsze i czasem wywo¬uje uzasadnione protesty Ωony. Pierwszym jego wynalazkiem, chronionym patentem, by¬a folia izolacyjna, wytwarzana z odpadøw, ktøra z powodzeniem zast´puje pap´ do pokrywania dachøw.
Zazieleniç Sahar´
Potem wymyßli¬ materia¬ wytwarzany ze ßmieci.
Jego produkcja mog¬aby si´ przyczyniç do rekultywacji ha¬d, wysypisk i osadnikøw. Ten materia¬, zwany maså M´Ωyka, to coß w rodzaju sztucznej gleby, powsta¬ej z po¬åczenia w¬økien celulozowych i tekstylnych (czyli makulatury, kar-

tonøw i szmat) znajdujåcych si´ w odpadach
komunalnych, z dodatkiem wody, ßrodkøw dezynfekujåcych i absorpcyjnych.
Tak to wyglåda dla laika, ale opracowanie
technologii trwa¬o d¬ugo. Przewaga "masy M´Ωyka" polega na tym, Ωe przylega ona szczelnie
do pod¬oΩa, nie podlega (jak humus) wymywaniu pod wp¬ywem deszczu czy ßniegu, nie kruszy si´ i nie rozwiewa jej wiatr.
- Jest neutralna dla ßrodowiska, ale dla pe¬nej efektywnoßci wymaga dodatkøw, aby sta¬a
si´ czynna biologicznie, czyli Ωeby na niej coß
wyros¬o - t¬umaczy wynalazca.
W zaleΩnoßci od tego, jaki teren b´dzie rekultywowany, do masy dodaje si´ odpowiednie nasiona. Inne dla "b¬ota", ktørym pokryje si´ tereny poprzemys¬owe (np. ha¬dy), inne - na teren,
gdzie så szlamy poflotacyjne. W zaleΩnoßci od
potrzeb i zastosowanych sk¬adnikøw otrzymuje
si´ pulp´, ktøra s¬uΩyç moΩe jako materia¬ do
filtracji i poch¬aniania nieprzyjemnych zapachøw czy nawet jako materia¬, na ktørym moΩe
rosnåç trawa.
- MoΩna nawet zazieleniç w ten sposøb Sahar´. Preparat wytwarzany jest z materia¬øw
w¬øknistych, ktøre do tej pory by¬y wyrzucane
na ßmietnik. Badania wykaza¬y, Ωe så to najdroΩsze odpady, ktøre moΩna zuΩyç w inny sposøb.
Patrzy¬em na to marnotrawstwo, i szlag mnie
trafia¬, Ωe nie ma sposobu na wykorzystanie.
PrzecieΩ na ca¬ym ßwiecie zarabia si´ na ßmieciach - twierdzi Piotr M´Ωyk. Naturalnie swøj
system recyklingu zaraz opatentowa¬ jako Izoling.
Pomys¬em zainteresowa¬o si´ jednak zaledwie kilka osøb. M´Ωyk wydrukowa¬ 1500 kolorowych folderøw. Zadzwoni¬o kilku studentøw,
ktørzy chcieli napisaç prace magisterskie. - Jedyna powaΩna oferta przysz¬a ze strony w¬adz
Krakowa, kilka miast by¬o zainteresowanych
pomys¬em, jednak wszystko rozbija si´ o to, Ωe
nie ma w kraju systemu segregacji odpadøw i
na ßmietnik wszystko trafia wymieszane - ocenia.
Folia, na szcz´ßcie, sprzedaje si´ dobrze. Przekona¬em si´, Ωe mieç pomys¬ to dopiero poczåtek drogi. NajwaΩniejsze jest zdobyç pieniådze na jego realizacj´. Wszystko kosztuje - opracowanie patentu, prototyp. Kilka lat temu wszed¬em w spø¬k´ z Funduszem Gørnoßlåskim nasz zak¬ad Izoblok mia¬ produkowaç absorbery do zderzakøw samochodowych z odpadøw
plastikowych. Wspø¬praca z FG kosztowa¬a
mnie kilkaset tysi´cy z¬otych. Ci, poΩal si´ BoΩe,
ekonomißci nie rozumieli, Ωe nie moΩna mnoΩyç w niesko˜czonoßç kosztøw. No, bo jak uznaç
to, Ωe prezes spø¬ki wyznaczony przez Fundusz
mia¬ wysokå pensj´ i inne apanaΩe? - z goryczå
møwi MeΩyk.
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Dwusuw z czterosuwem
Najbardziej kosztowny jest jego ostatni wynalazek - dwut¬okowy bezzaworowy silnik spalinowy. ¸eby mieç pieniådze na budow´ prototypu,
sprzeda¬ udzia¬y jednej swojej spø¬ki. Na pomys¬ wpad¬ przypadkiem. - Møj samochød ma
dosyç duΩå pojemnoßç silnika, ale czasem brakowa¬o mu mocy i przyßpieszenia. Zastanawia¬em si´, w jaki sposøb moΩna zwi´kszyç obroty
silnika i wyeliminowaç te nieszcz´sne zawory dodaje M´Ωyk.
- Silnik nazwa¬em M4+2, bo jego koncepcja
oparta jest na wykorzystaniu zalet silnikøw
dwu- i czterosuwowego. Ten pierwszy ma prostå konstrukcj´ i wi´kszy wska≈nik mocy, jaki
moΩna uzyskaç z obj´toßci silnika. W porøwnaniu z silnikiem czterosuwowym ma teΩ i wady na przyk¬ad gorszy jest stopie˜ wymiany ¬adunku pomi´dzy kolejnymi cyklami pracy i niekorzystne wska≈niki ekologiczne - wyjaßnia w¬aßciciel patentu. - To taka hybryda, ktøra ¬åczy
zasad´ dzia¬ania silnika w fiacie z silnikiem trabanta - møwi o swoim pomyßle M´Ωyk.
Silnik moΩe byç zasilany ropå, olejem nap´dowym czy rzepakowym, benzynå, alkoholem.
Jego najnowsze zg¬oszenie do Urz´du Patentowego dotyczy projektu silnika spalinowego dwut¬okowego M4+2. Dzisiaj wynalazek jest juΩ chroniony oßmioma patentami.
- Znane powszechnie silniki czterosuwowe
z uwagi na system zaworøw, przez ktøre wydostajå si´ spaliny paliwa, nie mogå osiågaç wysokich obrotøw, i to jest ich zasadnicza wada. Z
kolei w silniku dwusuwowym zaworøw nie ma,
nie ma zatem przeszkød, aby osiågaç bardzo
wysokie obroty. Koncepcja silnika 4M+2 M´Ωyka ¬åczy cechy czterosuwu z dwusuwem i ma
jeden uk¬ad zasilania paliwem - wyjaßnia rzecznik patentowy Ryszard Hadrian.
Na razie tylko prototyp
Badania naukowe dowiod¬y, Ωe wizja wynalazcy
nie jest wymys¬em i jest zgodna z zasadami fizyki i termodynamiki. Po kilku miesiåcach na
Politechnice Ílåskiej powsta¬ prototyp silnika,
ktøry dzia¬a.
Naukowcy z Zespo¬u Silnikøw Spalinowych
Politechniki Ílåskiej w Gliwicach byli zaskoczeni, Ωe silnik M´Ωyka nie doßç, Ωe jest ekonomiczny, to osiåga bardzo wysokå sprawnoßç. Ich
zdziwienie przemieszane z zazdroßciå ros¬o coraz bardziej, aΩ przekonali si´, Ωe to moΩliwe.
Silnik dzia¬a, a jego osiågi zgadzajå si´ z tymi
obliczonymi. A te så imponujåce.
Na poczåtku niezbyt wierzylißmy w pomys¬
tego silnika. Amator wpad¬ na coß, co wydawa¬o si´ do tej pory niemoΩliwe - møwi dr Adam
Ciesio¬kiewicz z Politechniki Ílåskiej.
Z oblicze˜ wynika, Ωe przy silniku o pojemnoßci jednego litra jego moc moΩe si´gnåç
9

nawet 200 KM.
M´Ωyk jest teraz goßciem wielu konferencji
naukowych, jego silnikiem interesujå si´ zagraniczne koncerny. - Na Mi´dzynarodowej Konferencji Naukowej Silnikøw Spalinowych Kones
2002 w Juracie nad moim wynalazkiem dyskutowa¬o wielu naukowcøw. Wreszcie zaistnielißmy w ßwiecie naukowym i nikt juΩ nie traktuje
mojego wynalazku jako mrzonki - uwaΩa.
Jednak od pomys¬u i prototypu do wdroΩenia do produkcji jeszcze daleka droga. Naj¬atwiej oczywißcie by¬oby sprzedaç patent zachodnim koncernom. To dla wynalazcy s¬awa i duΩe
pieniådze. M´Ωyk deklaruje, Ωe jednak patentu
na razie nie sprzeda. - Bogaty juΩ by¬em i swoje
przeszed¬em. Chc´, aby silnik by¬ produkowany
w Polsce - møwi.
Tomasz Szymborski
Rzeczpospolita nr 228/2002 r.

WIEÍCI z KRAJU

◆ 40% Polakøw uwaΩa, Ωe pierwszy rok pracy rzådu
nie by¬ dobry dla Polski, troch´ wi´cej (41%) jest zdania, Ωe by¬ on "taki sobie". O tym, Ωe by¬ dobry, przekonanych jest 12%.
SondaΩ "Pierwszy rok rzådu Leszka Millera" TNS
OBOP przeprowadzi¬ w dniach 5 - 7 pa≈dziernika, na
reprezentatywnej, losowej grupie 1008 Polakøw powyΩej 15 roku Ωycia.
◆ 66% Polakøw ≈le ocenia prace rzådu; 26% wypowiada si´ o niej dobrze, a 8% nie ma w tej sprawie zdania - wynika z najnowszego sondaΩu OBOP dot. oceny
dzia¬alnoßci rzådu, premiera i prezydenta. "Zdecydowanie dobrze" prace rzådu oceni¬ 1%, natomiast "raczej
dobrze" - 25%. Oceny te nie zmieni¬y si´ od wrzeßnia.
O 2 punkty procentowe - z 64% do 66%- wzrøs¬ odsetek osøb ≈le oceniajåcych dzia¬alnoßç rzådu. Z tej grupy 46% uwaΩa, Ωe Rada Ministrøw pracuje "raczej
≈le", a 20%- Ωe "zdecydowanie ≈le". Wg sondaΩu 51%
Polakøw jest zdania, Ωe premier Leszek Miller nie wype¬nia dobrze obowiåzkøw szefa rzådu. 35% ankietowanych pozytywnie ocenia prac´ premiera.
Nadal bardzo wysoko Polacy oceniajå prac´ prezydenta - 81%jest zdania, Ωe A. Kwaßniewski dobrze wype¬nia obowiåzki g¬owy pa˜stwa.
◆ W najnowszym sondaΩu CBOS (pa≈dziernik br.)
za przyståpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedzia¬o si´ 71% osøb deklarujåcych wzi´cie udzia¬u w
referendum akcesyjnym. 20% z nich wypowiedzia¬o
si´ przeciw integracji Polski z UE.
Udzia¬ w referendum akcesyjnym zadeklarowa¬o
¬åcznie 72% ankietowanych, w tym 57% na pewno, a
15% raczej tak.
Natomiast z sondaΩu OBOP wynika, Ωe gdyby referendum decydujåce o tym, czy Polska ma wejßç do
Unii Europejskiej, odby¬o si´ w po¬owie pa≈dziernika
br., za przyståpieniem opowiedzia¬oby si´ 63% g¬osujåcych. Przeciwnych by¬oby 21%
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◆ Blisko dwie trzecie Polakøw (64%) jest zdania, Ωe
sprawy w kraju idå w z¬ym kierunku. Przekonani o
tym, Ωe zmiany w kraju przybra¬y dobry obrøt, stanowiå blisko jednå czwartå naszego spo¬ecze˜stwa (23%).
Ponad jedna dziesiåta badanych (13%) nie potrafi na to
pytanie odpowiedzieç - wynika z bada˜ przeprowadzonych przez TNS OBOP na poczåtku pa≈dziernika b r.
◆ W spo¬ecze˜stwie jest blisko szeßciokrotnie wi´cej
osøb, ktøre krytycznie oceniajå stan gospodarki niΩ
tych, ktøre sk¬onne så møwiç o nim pozytywnie. Ponad
cztery piåte Polakøw (82%) jest przekonanych o tym,
Ωe nasza gospodarka znajduje si´ w kryzysie. Wi´cej
niΩ dwie piåte (43%) jest zdania, Ωe kryzys ten jest g¬´boki, natomiast prawie dwie piåte (39%) Ωe ma on charakter lekki. Ponad jedna dziesiåta badanych (14%) uwaΩa, Ωe gospodarka si´ rozwija. Nie ma wßrød badanych
takich, ktørzy møwiliby o rozwoju dynamicznym.
◆ Powrøcisz tu… 60 tys. Polakøw, ktørzy wyemigrowali z ojczyzny wrøci¬o do kraju po 1989 r. - wynika z konferencji Instytutu Spraw Publicznych (ISP)
poßwi´conej temu tematowi. Zdaniem dyrektora programu ds. migracji w ISP Krystyny Iwickiej, analiza
powrotøw Polakøw z USA, W. Brytanii i Niemiec
wskazuje, Ωe Polska odzyskuje swych obywateli, ktørzy wracajå do kraju. Dotyczy to przede wszystkim osøb w wieku 30-40 lat, ktøre wychowa¬y si´ za granicå, uzyska¬y tam dobre wykszta¬cenie i w potocznym
rozumieniu tego s¬owa så lud≈mi sukcesu.
Wg obecnych na konferencji w ISP przedstawicieli
Polonii z USA, W. Brytanii i Niemiec, Polska nie przyciåga swych rodakøw w wieku emerytalnym, poniewaΩ
na mocy umøw mi´dzynarodowych jeszcze z poczåtku
lat 90. zagraniczna emerytura takich ludzi po przeliczeniu na polskie pieniådze jest obcinana o ok. 40%, co
powoduje, Ωe nie wszyscy - nawet spoßrød tych, ktørzy
chcå wracaç - moΩe si´ zdecydowaç na powrøt do Polski.
◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych wzros¬y
we wrzeßniu o 0,3% w stosunku do sierpnia, a w porø-
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wnaniu z wrzeßniem 2001 wzros¬y o 1,3% - poinformowa¬ GUS.
◆ Chodzå g¬osy, Ωe rzådowy Komitet Bada˜ Naukowych ma byç przekszta¬cony w Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji. Ma to ponoç poprawiç "si¬´ przebicia" nauki w ko¬ach w¬adzy. Niestety prøcz nowej nazwy rzåd nie planuje przeznaczenia nowych ßrodkøw
finansowych na rozwøj nauki. Wed¬ug ßrodowiska
naukowego jest to dzielenie tej samej biedy pod innå
nazwå.
◆ Bezrobocie. We wrzeßniu br. bezrobocie nieznacznie wzros¬o. Bez pracy jest ponad 3 mln 112 tys. osøb, o 7 tysi´cy wi´cej niΩ przed miesiåcem. Stopa bezrobocia wzros¬a z 17,5% w sierpniu do 17,6% we wrzeßniu - poda¬ GUS.
◆ Trzy piåte Polakøw (59% ) uwaΩa, Ωe sytuacja w
Polsce zmierza w z¬ym kierunku, a tylko jedna czwarta
(26% ) jest przeciwnego zdania - wynika z sondaΩu
CBOS przeprowadzonego w pa≈dzierniku br.
◆ Aleksander Kwaßniewski, Lech Kaczy˜ski, Jaros¬aw Kalinowski i Leszek Miller - to politycy, ktørzy wed¬ug pa≈dziernikowego sondaΩu CBOS - cieszå si´
najwi´kszym zaufaniem spo¬ecznym. Badania prowadzono przed g¬oßnymi wydarzeniami w Sejmie. Prezydentowi ufa 83% ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje L. Kaczy˜ski z 54% poparcia. Kolejne miejsca
zajmujå wicepremier, minister rolnictwa J.Kalinowski
- 51% zaufania - oraz premier L. Miller - 46%. Spoßrød
28 politykøw, ktørych nazwiska zamieszcza na swojej
lißcie CBOS, z najwi´kszå nieufnoßciå badani odnoszå
si´ do Leszka Balcerowicza - 56% deklaracji nieufnoßci. Stosunkowo duΩa cz´ßç ankietowanych nie ufa takΩe Andrzejowi Lepperowi - 45% , L. Millerowi - 33%
oraz W¬odzimierzowi Cimoszewiczowi - røwnieΩ 33%.
◆ 93% Polakøw ≈le ocenia sytuacj´ na rynku pracy.
Blisko po¬owa (47%) uwaΩa, Ωe w ciågu roku sytuacja
ta nie zmieni si´, a 36% Ωe ulegnie pogorszeniu - wynika z sondaΩu CBOS nt. opinii Polakøw o rynku pracy.
Zaledwie jeden procent badanych jest zdania, Ωe sytuacja na rynku pracy jest dobra.
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