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ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA
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Mi¬ych i Pogodnych 
Íwiåt BoΩego Narodzenia

Ωyczy Zarzåd



Obecnych 51 osøb, g¬osøw 48, upowaΩnie˜ 6.

Otwarcia Zjazdu dokona¬ Prezes Zarzådu G¬øwnego
Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich w Kanadzie kol.
Andrzej Drzewiecki. 

Minutå ciszy uczczono pami´ç zmar¬ych kolegøw.
Kol. Drzewiecki odczyta¬ list´ 6 osøb oraz poprosi¬ o
pami´ç za tych ktørych nazwisk nie dostarczono lub o
ktørych nie wiemy.

Powitanie zaproszonych goßci, w tym momencie
mia¬o naståpiç uroczyste powitanie goßci z USA, Mon-
trealu, i z Polski - zamiast tego kol. Drzewiecki prze-
prosi¬ Walnie Zgromadzonych w imieniu zaproszo-
nych, ktørym burza ßnieΩna ko¬o Kingston uniemoΩli-
wi¬a dotarcie. Z Nowego Jorku prezes Polonia Techni-
ca w USA inΩ. Janusz Zastocki, a z Ottawy kol. Jan Ja-
neczek. Prezes Federacji NOT Wojciech Raty˜ski. mu-
sia¬ odwo¬aç swøj przyjazd gdyΩ wypad¬a mu podrøΩ
do Chin. Kol. Drzewiecki odczyta¬ bardzo mi¬y list od
prezesa Raty˜skiego.

Wybør Prezydium Zjazdu. Kolega Drzewiecki za-
proponowa¬ kandydatur´ Tomka Weso¬owskiego, obe-
cnego pierwszego wice-prezesa ZG SIP, na funkcj´
Przewodniczåcego Zjazdu, ktørå jednog¬oßnie przyj´to
oklaskami. Kol. Weso¬owski zaproponowa¬ kandyda-
tur´ Micha¬a Koz¬owskiego na funkcj´ sekretarza Zja-
zdu i Janusza Òab´dzia na funkcj´ wice-przewodniczå-
cego Zjazdu. Obie kandydatury przyj´to jednog¬oßnie
oklaskami.
Prezydium Zjazdu:
Przewodniczåcy: Tomasz Weso¬owski, 1-szy Wice-
Prezes ZG SIP
Wice-przewodniczåcy: Janusz Òab´d≈,
Przewodniczåcy Oddzia¬u Mississauga
Sekretarz: Micha¬ Koz¬owski, Sekretarz ZG SIP
Porzådek Dzienny zebrania. Z jednå poprawkå przyj´-
to porzådek zaproponowany przez kol. Drzewieckiego.
Postanowiono zrobiç przerw´ w obradach kiedy przy-
b´dzie Konsul Generalny RP, by przy tej okazji poz-
woliç zebranym na nieskr´powane zadawanie konsulo-
wi pyta˜.

Przyj´cie protoko¬u z 44 Walnego Zjazdu z r. 2000
oraz ze Zjazdu Prezesøw r. 2001.
Dyskusja nad sprawozdaniami:

Kol. Drzewiecki, postawi¬ wniosek o powo¬anie
Komisji Skrutacyjnej do liczenia g¬osøw. Kol. Weso¬o-
wski zaproponowa¬ aby prezydium liczy¬o g¬osy, i jedy-
nie w przypadkach røwnej liczby ZA i PRZECIW po-
wo¬ywaç takåΩ komisj´, i na to si´ zgodzono.

Kol. Cytowski postawi¬ wniosek o odczytanie
wszystkich sprawozda˜ i protoko¬øw. Naståpi¬o g¬oso-
wanie, wszyscy ZA, 1-SPRZECIW (kol. Cytowski)
(ßmiechy na sali). Po krøtkiej dyskusji uzgodniono zro-
biç 5-cio minutowå przerw´ na przeczytanie w ciszy

obu protoko¬øw.
Przyt¬aczajåcå wi´kszoßciå g¬osøw przyj´to oba

protoko¬y z jednå zmianå, Kol. Weso¬owski poprosi¬ o
poprawk´ do protokø¬u ze Zjazdu Prezesøw. W spra-
wozdaniu nie uwzgl´dniono jego wypowiedzi na temat
pani Rogackiej. WyraΩa¬em si´ bardzo mocno w obro-
nie pani Rogackiej. O tym Ωe nie moΩna jej zostawiç w
momencie kiedy zosta¬a ona obraΩona przez Gazet´. I
uzna¬em Ωe aczkolwiek nie zgadza¬em si´ z finansowå
sprawå rozwiåzania tej sprawy, to brak poparcia by¬by
nielojalny wobec niej. Moje stanowisko by¬o bardzo
klarowne, by¬a i jest oficjalnym reprezentantem Polo-
nii, i powinnißmy jej broniç. A to nie zosta¬o uwzgl´-
dnione. Uprzejmie prosz´ wi´c o sprostowanie. Na
wniosek kolegi Bulika g¬osowanie nad poprawkami:
46-ZA; 0-PRZECIW; 2-WSTRZYMAÒ O: =
PRZYJ‰TO.
Kol. Cytowski zosta¬ zobowiåzany do wprowadzenia

poprawek. 
Sprawozdania: 

Sprawozdanie Prezesa Zarzådu G¬øwnego z dzia-
¬alnoßci ZG SIP w okresie od 44. Walnego Zjazdu do
26-go pa≈dziernika 2002 r.

Kol. Drzewiecki, Prezes i ZG SIP postawili sobie
za cel podniesienie prestiΩu i znaczenia naszej organi-
zacji. Odnotowalißmy intesyfikacj´ kontaktøw mi´dzy
oddzia¬ami, g¬øwnie z rejonu Toronto. W 2000 obcho-
dy 60-cio lecia SIP. 

Kulminacyjnym punktem by¬ bankiet 2 czerwca
2001 r., sprawnie zorganizowany, przyniøs¬ dochød.
Otrzymalißmy Ωyczenia od Gubernatora Generalnego,
Premiera Jean'a Chretien, Premiera Ontario Mike' a
Harrisa, Ambasadora RP w Ottawie, Konsula Gene-
ralnego RP w Toronto, senatora Stanis¬awa Hajdasza,
prezes KPK pani ElΩbiety Rogackiej, oraz naszej sio-
strzanej organizacji Polonia Technica w USA. W trak-
cie jubileuszowego bankietu po raz pierwszy nasza or-
ganizacja uhonorowa¬a specjalnymi dyplomami zas¬u-
Ωonych i d¬ugoletnich cz¬onkøw. Gest ten zosta¬ bardzo
pozytywnie przyj´ty. W trakcie obecnej kadencji w
sk¬ad zarzådu chyba po raz pierwszy weszli cz¬onko-
wie spoza Wielkiego Toronto: Jerzy Janeczko i Adam
St´pien z oddzia¬u Hamilton.

Jednak sta¬ymi mankamentami så niedostatki bu-
dΩetowe, mimo tego nie chcemy zwi´kszaç sk¬adek,
ale raczej staraç si´ o sponsorstwo lub organizowaç
imprezy dochodowe. Pozyskamy nowego sponsora —
Bank CIBC. Zrobimy bankiet na cel dobroczynny Fun-
dusz Uratowaç Zycie, na pomoc dzieci z Polski wyma-
gajacych pomocy lekarskiej. Oddzia¬y w okolicach To-
ronto wymieniajå si´ imprezami. Hamilton zorganizo-
wa¬ Pierwsze Mistrzostwa SIP w tenisie sto¬owym w
Scarborough, Oshawa, Hamilton i Kitchener zaprasza-
jå inne oddzia¬y na pikniki.
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PROTOKØÒ z 45. WALNEGO ZJAZDU SIP.
W dniu 26-go pa≈dziernika 2002, w Domu SPK w Toronto.

(wersja skrøcona)



Wspø¬praca z NOT-em w Polsce i Poloniå Techni-
ca w USA. NOT proponuje nam uczestnictwo jako
Cz¬onek Afiliowany, proponuje teΩ pomoc w uzyski-
waniu tytu¬øw Euro-Engineer. NOT zaprasza do uΩyt-
owania domu wypoczynkowego w Zakopanem. Polo-
nia Technica zaprasza na wymienne wizyty do Nowe-
go Jorku.

Delegaci SIP reprezentowali naszå organizacj´ w
uroczystoßciach jubileuszu 60-cio lecia Polonia Techni-
ca. By¬a to impreza o duΩym rozmachu, wßrød goßci
byli m. in. prezes NOT-u oraz prezes Stowarzyszenia
Technikøw Polskich w Wielkiej Brytanii. Przy okazji
uroczystoßci okaza¬o si´, jak bardzo nasza organizacja
jest ceniona tak w USA, jak i w Polsce. By¬o bardzo
wiele pozytywnych komentarzy na temat SIP. Zosta-
¬em goßciem honorowym, przyznano mi jako reprezen-
tatowi SIP cz¬onkostwo honorowe Polonia Technica,
Z¬otå Odznak´ tej organizacji oraz medal 60-lecia. Pre-
zes NOT-u wyståpi¬ z konkretnå propozycjå wspø¬pra-
cy i zaprosi¬ do uczestnictwa w Komitecie Programo-
wym Kongresu. Wraz z kolegami z USA i Wielkiej
Brytanii zdecydowalißmy jednomyßlnie, Ωe powinniß-
my nawiåzaç bliskå wspø¬prac´ z NOT. UwaΩam Ωe
przynios¬aby ona korzyßci wszystkim naszym organi-
zacjom. Np. wyst´powanie ze wspølnymi inicjatywa-
mi, wymiana informacji, wzajemne nadsy¬ania mate-
ria¬øw do druku w biuletynach. Mam nadziej´, Ωe w
najbliΩszych miesiåcach dojdzie do wspølnego spotka-
nia zarzådøw SIP i Polonia Technica . Propozycja taka
zosta¬a bardzo pozytywnie przyj´ta przez naszych ko-
legøw z USA. Bardzo chcia¬bym, aby w rozwøj tej
wspølpracy w¬åczy¬y si´ takΩe oddzia¬y SIP. MoΩemy
si´ wiele nauczyç od naszych kolegøw, np. jak zdoby-
waç fundusze.

BudΩet organizacji zosta¬ zasilony z niewykorzys-
tanego dotychczas ≈rød¬a. Zosta¬a bowiem wcielona w
Ωycie instytucja cz¬onka wspierajåcego, dzi´ki ktørej
pozyskalißmy kilka firm-sponsorøw. Wykorzystajmy
fakt, Ωe tydzie˜ temu zg¬oszony przez naszå organiza-
cj´ kandydat (choç nie pierwszy cz¬onek SIP) zosta¬
wybrany na funkcj´ Prezesa ZG KPK. G¬os Stowarzy-
szenia z pewnoßciå b´dzie teraz bardziej s¬yszalny w
Kongresie. Apeluj´ do wszystkich oddzia¬øw o bliskå
wspø¬prac´, sugestie, pomys¬y. Wspølnym wysi¬kiem
moΩemy bardzo wiele osiågnåç.

Szerszy zakres dzia¬ania SIP wymusza røwnieΩ
aktualizacj´ naszego Statutu, ktøry od wielu lat nie by¬
modyfikowany. Proponuj´ powo¬anie kilkuosobowej
komisji, ktørej zadaniem b´dzie sformu¬owanie propo-
nowanych zmian statutowych i przedstawienie ich na
przysz¬orocznym Zje≈dzie Prezesøw. G¬osowanie nad
przyj´ciem sprawozdania: 45-ZA; 1-PRZECIW; 2-
WSTRZYMAÒO = PRZYJ‰TO.

Sala, na wniosek koleΩanki Paudyn, owacjami po-
gratulowa¬a sukcesøw kolegom inΩynierom na ostat-
nich wyborach do Kongresu Polonii w Kanadzie kole-
ga Jan Cytowski zostal wybrany Przewodniczåcym
Rady KPK, a Grzegorz Sobocki Prezesem KPK.

Sprawozdania przewodniczåcych Oddzia¬øw:
Wniosek kol. Drzewieckiego, aby kaΩdy z oddzia¬øw
møg¬ przedstawiç sprawozdanie z dzia¬alnoßci,
G¬osowanie: 46-ZA; 2-PRZECIW; 0-WSTRZYMAÒO
= PRZYJ‰TO.

W imieniu oddzia¬u Ottawa Andrzej Drzewiecki
odczyta¬ list przewodniczåcego Jana Janeczka. Bardzo
aktywny rok, zorganizowalißmy 16 odczytøw, czyli
1.5 pokazu na miesiåc, w tym pokazy filmøw poskich,
wystaw´ fotograficznå, mamy stron´ internetowå w
trzech j´zykach, pomagamy Polakom w znalezieniu
pracy. Z negatywøw: spada iloßç aktywnych cz¬onkøw.

W imieniu oddzia¬u Oshawa przewodniczåcy kol.
Kazimierz Babiarz powiedzia¬: mamy 23 cz¬onkøw,
zorganizowalißmy spotkanie z Konsulem Generalnym
oraz bardzo udany piknik w parku Darlington, otwarty
dla wszystkich ch´tnych. Dzia¬a jednak g¬øwnie wåska
grupa. W imieniu oddzia¬u Toronto przewodniczåca
koleΩanka Hanka Urban powiedzia¬a: mamy w tej
chwili ko¬o 90-ciu aktywnych cz¬onkøw. Organizuje-
my czwartkowe odczyty przy Beverley, g¬øwnie nt.
techniczne, ßwietne by¬y odczyty inΩ. Jordana, g¬øwne-
go inΩyniera rozbudowy portu lotniczego Toronto oraz
prof. Ko¬kiewicza nt. Nowych produktøw finanso-
wych, stojåcy na bardzo wysokim poziomie akademi-
kim. B. udane by¬y teΩ Wine & Cheese party w kon-
sulacie, Bal Sylwestrowy 2001, oraz tradycyjny Op¬a-
tek styczniowy ze ßwietnymi pianistkami ze szko¬y im.
Chopina.

W imieniu oddzia¬u Mississauga przewodniczåcy
kol. Janusz Òab´d≈: mamy firmy popierajåce, g¬øwnie
CAD/CAM, chcemy pomagaç propagowaç w Kana-
dzie firmy polskie i polskå technologi´.

W imieniu oddzia¬u Kitchener przewodniczåcy
kol. Jerzy Bulik: organizujemy latem pikniki, prelekc-
je, w 2001 obchodzilißmy 10-cio lecie, wydano spec-
jalny biuletyn, organizujemy konkursy ze szko¬ami np.
model mostu im. Gzowskiego, helikopter Piaseckiego,
wspø¬praca z organizacjami polonijnymi 

W imieniu oddzia¬u Hamilton przewodniczåcy kol.
Ryszard Murynowicz: zorganizowalißmy turniej Teni-
sa Sto¬owego, moΩna powiedzieç Mistrzostwa InΩy-
nierøw gdyΩ grali przedstawiciele 4-ech oddzia¬øw.
Ciekawe odczyty: nt. inwestycji RRSP, wspø¬praca z
MacMaster University, wyjazd do Salvation Army
Madawaska Camp w przepi´knej okolicy parku Algon-
quin gdzie mielißmy do dyspozycji 10-cio pokojowy
dom, 2 motorøwki, canoe. Wieczorem ognisko i wspøl-
ne pieczenie ryb.

Skarbnika Zarzådu G¬øwnego kolega Roman Jag¬a
przedstawi¬ sprawozdanie finansowe i budΩet. Så nieß-
cis¬oßci w op¬atach oddzia¬øw i iloßci zg¬oszonych
cz¬onkøw, np. Toronto 90-ciu a op¬aty za 75, Oshawa
18 a jest za 13, zalega Mississauga, no i kompletnie
Montreal.

Kol. Grzegorz Sobocki, przewodniczåcy Komisji
Rewizyjnej, usi¬owalißmy skontaktowaç si´ i z Oko-
niewskim i z Bili˜skim. Nie odpowiadajå na listy ani
telefony, pojecha¬em specjalnie do Montrealu.
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Spotka¬em si´ z inΩynierem z Concordii, bedzie usi¬o-
wa¬ reaktywowaç.

Kol. Paudyn, KPK teΩ usi¬uje kontaktowaç si´ z
Montrealem, ale Bili˜ski nie odpowiada.

Kol. Roman Jag¬a, W tej chwili op¬aty så; $20 od
kaΩdego cz¬onka, $12.50 od emerytøw i nie pracujå-
cych, $32.50 od ma¬Ωe˜stw. Proponuj´ Ωe jeßli ktoß nie
p¬aci to po 3-ch miesiåcach egzekwowaç. Dalej, Hamil-
ton jest 18 a p¬aci 15, Ottawa jest 80 a p¬aci 63. Zgin´-
¬y kubki, brakuje 111 za $550. Prosimy oddzia¬y aby
zwrøci¬y te kubki, bo pewnie gdzieß leΩå za szafå i si´
walajå.

Kol. Paudyn, Jak to by¬o z tym gwo≈dziem za
$100 dolarøw?

Kol. Sobocki, No wi´c ja wyjaßni´. MoΩna powie-
dzieç Ωe kolega Drzewiecki zosta¬ przygwoΩdΩony
przez paniå Sztrumf. Zostalißmy zaproszeni na ods¬o-
ni´cie sztandaru Fundacji Dziedzictwa Polek w Kana-
dzie, Andrzej nagle dosta¬ do r´ki m¬otek i musia¬
wbiç gwø≈d≈. JuΩ po imprezie dostalißmy list Ωe nale-
Ωy si´ $100, tak raczej z zaskoczenia. Musimy wi´c
chyba zap¬aciç. 

Kol. Roman Jag¬a, $1,000 za bal i $2,100 na fun-
dusz stypendialny trzymamy na koncie Ontario Sa-
vings Bond. Potrzebujemy od oddzia¬øw pieni´dzy na
op¬aty, np. rachunkøw telefonicznych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie
absolutorium:

Kol. Sobocki, przewodniczåcy Komisji Rewizyj-
nej, odczyta¬ protokø¬. Po krøtkiej dyskusji przyj´to
absolutorium: 47-ZA; 0-PRZECIW; 1-WSTRZYMAÒ
= PRZYJ‰TO.

Proponowany budΩetna rok 2003
Kol. Roman Jag¬a odczyta¬: 230 cz¬onkøw, oddajemy
$1,800 do KPK, $50 za kaΩdy oddzia¬, $6 za kaΩdego
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cz¬onka, niezaleΩnie czy to jest ma¬Ωe˜stwo czy stu-
dent.
Kol. Weso¬owski przypomnia¬ Ωe zaproponowany
przez koleg´ Jag¬´ budΩet jest wy¬oΩony z ty¬u sali i
dost´pny dla wszystkich. G¬osowanie: 48-ZA; 0-
PRZECIW; 0-WSTRZYMAÒO = PRZYJ‰TO.

Wyståpienie Konsula Generalnego RP w Toronto.
Kol. Drzewiecki zaproponowa¬ zrobienie przerwy w
obradach i wprowadzi¬ konsula, dra Jacka Junosz´
Kisielewskiego. Sala spontanicznie powita¬a konsula
oklaskami.

Konsul Jacek Junosza Kisielewski: Pragn´ serde-
cznie podzi´kowaç za zaproszenie. Dzia¬alnoßç SIP
jest mi szczegølnie bliska. Cenimy uwagi krytyczne,
nawet s¬owa ostrej krytyki. Przyjmujemy je zawsze
wtedy, kiedy wyp¬ywajå z troski i så wyrazem Ωyczli-
wego stosunku do Polski. Wdzi´czni jesteßmy za po-
dejmowanie przez Poloni´ bezpoßredniej wspø¬pracy z
Polskå. UwaΩamy, Ωe najdonioßlejszå w obecnych
warunkach misjå Polonii jest zbliΩanie spo¬ecze˜stwa
polskiego, upowszechnianie wiedzy o Polsce w Kana-
dzie i wiedzy o Kanadzie w Polsce. Korzysta na tym,
rzecz jasna, Polska, ale takΩe Kanada. Korzysta røw-
nieΩ sama Polonia, zyskujåc wobec ca¬ego spo¬ecze˜-
stwa kanadyjskiego bardziej wyrazistå swojå toΩsa-
moßç. To spotkanie jest okazjå do przekazania gratu-
lacji i najlepszych Ωycze˜ dla cz¬onkøw Stowarzysze-
nia, wybranych w Winnipeg do w¬adz kongresowych:
do inΩ. Grzegorza Sobockiego, pana Jana Cytowskiego
oraz inΩ. Andrzeja Drzewieckiego,nowo wybranego
wiceprezesa Kongresu ds. polskich.

Z radoßciå przyjmujemy deklaracj´ prezesa G. So-
bockiego, zawartå w jego programie wyborczym, a
dotyczåcå promocji Polski. Otwiera ona szerokie pole
do wspø¬pracy z polskimi placøwkami w Kanadzie.
Tylko w bieΩåcym roku KG w Toronto zorganizowa¬ i
pokaza¬ w Ratuszu Toronto wystaw´ Polska: Ojczyzna
Jana Paw¬a II, zorganizowa¬ spotkania z elitå muzy-
cznå Toronto z okazji pobytu w stolicy Ontario

GGRRAATTUULLAACCJJEE
dla

kol. BBRROONNIISSÒÒAAWWAA
SSZZPPAAKKOOWWSSKKIIEEGGOO

z okazji nadania 

CCZZÒÒOONNKKOOSSTTWWAA  
HHOONNOORROOWWEEGGOO

STOWARZYSZENIA
IN¸YNIERØW POLSKICH

w KANDZIE
na Walnym Zje≈dzie SIP w dniu 26

pa≈dziernika 2002 r.
Zarzåd SIP, Oddzia¬ Ottawa

GGRRAATTUULLAACCJJEE
dla

kol. LLIIDDIIII  ZZIIEELLIIÂÂSSKKIIEEJJ
z okazji odznaczenia

BBRRÅÅZZOOWWÅÅ  OODDZZNNAAKKÅÅ
KONGRESU POLONII

KANADYJSKIEJ.
Podczas akademii z okazji Íwi´ta 11

Listopada 2002 r.
Zarzåd SIP, Oddzia¬ Ottawa



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Grudzień 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 Organizacja Kontakt Telefon 

Poniedziałek Chór im. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
Poniedziałek i Środa Sekcja Tenisa Stołowego   -  gry G. Wiśniewski 596-9753 
Poniedziałek Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951 
Wtorek ZHP „Skrzaty” - zbiórka A. Trzcionka      726-7342 
Wtorek ZHP „Zuchy” - zbiórka K. Kijak 721-0275 
Wtorek ZHP „Kwiaty Polskie” - harcerki, zbiórka L. Gliwny 823-2346 
Wtorek (1-szy lub 2-gi) SPK, pogadanki historyczne J.A. Dobrowolski 733-5161 
Wtorek (3-ci) Stowarzyszenie Inżynierów Polskich  (SIP)- referat / wykład L. Zielińska 721-8238 
Wtorek (4-ty) Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład E. Karpińska 567-1939 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu A. Wilk 723-2415 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie B. Gajewski 523-5174 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Środa (4-ta) Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu A. Michałowska 226-6793 
Czwartek Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” J. Rudowicz 728-1375 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2002/2003 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

1.12. Kiermasz Książki Nova W. Żubr 241-1072 
3 „Szkoła Lotnicza Małoletnich w RAF Apprentices 

School w Anglii w 1943-47 r.” – M. Kondracki 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

8 „Polskie Boże Narodzenie” - Widowisko Ott. Klub Teatralny M. Gawalewicz 834-8428 
8 Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
12* Film: ”Festiwal kultury kresowej - Mrągowo 2001 Cz. I” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
12-14 Rekolekcje Adwentowe: Ks. Dr Józef Kowalik, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804
24 Wigilia dla samotnych Rada Parafialna Sekretariat 230-0804
29 Opłatek Kombatancki Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
31 Sylwester u Kombatantów Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
5.1.2003 Opłatek Polonii Ottawskiej           KPK Okręg Ottawa i Ambasada RP M. Zielińska 237-4517 
7 „Nauka polska na obczyźnie w czasie wojny i po” : 

– Dr A. Garlicki 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

 12 Opłatek Parafialny w „Domu Polskim SPK” Rada Parafialna Sekretariat 230-0804
 18 Zabawa pt. „Byle do Wiosny” Akcja Katolicka S. Skulski 825-5505 
 19 Kolędy przy świecach Chór Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
 21* Film: ”Festiwal kultury kresowej - Mrągowo 2001 Cz. II” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
* Zmiana tematu 
„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.        Gospodarze: pp. K.  i R.  Kuźmin: tel. 738-0463.  

http://www.kpk-ottawa.org/


Prezes Drzewiecki.  Statut przewiduje moΩliwoßç na-
dawania Cz¬onkostwa Honorowego. ZG uzna¬ ten
zwyczaj godny naßladowania. Oddzia¬y i ZG chcia¬yby
zaproponowaç tu list´ 7. kandydatøw. Jako pierwszego
mam zaszczyt przedstawiç kandydature kolegi Mietka
Borneta, a nast´pnie poprosz´ kol. Borneta o przedsta-
wienie pozosta¬ych kandydatur.

InΩ Mieczys¬aw Bornet - InΩynier w¬økiennik, w
Stowarzyszeniu InΩynierøw Polskich od roku 1949,
jeszcze w Szwajcarii gdzie uko˜czy¬ studia. W kana-
dyjskim SIP od zawsze, wielokrotny prezes. Swojå
postawå, etykå, i bezstronnoßciå jest wzorem dla nas

Krzysztofa Pendereckiego i Ewy Podleß, sprowadzi¬ na
sta¬e do Kanady wystaw´ polskiego plakatu wspø¬czes-
nego. To tylko przyk¬ady dzia¬a˜, ktørych by¬o znacz-
nie wi´cej. Prosz´ przyjåç podzi´kowanie za wszystko,
co Stowarzyszenie i poszczegølni jego cz¬onkowie uczy-
nili bezpoßrednio dla Polski, dla pog¬´bienia znajomo-
ßci naszego kraju w spo¬ecze˜stwie kanadyjskim i dla
rozwoju wspø¬pracy mi´dzy Kanadå i Polskå.

Nast´pnie by¬y pytania do Konsula, przerwa na
lunch. Obrady wznowiono po poΩegnaniu Konsula.

Przedstawienie sylwetek Cz¬onkøw Honorowych i
nadanie cz¬onkostwa:
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Stowarzyszenie InΩynierøw Polskich w Kanadzie
Oddzia¬ Ottawa

zaprasza swoich cz¬onkøw wraz z rodzinami na

OOPPÒÒAATTEEKK  PPOOLLOONNIIII
pod patronatem 

Kongresu Polonii Kanadyjskiej
z udzia¬em

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
Data: 5 stycznia (niedziela) 2003 r.
Godz.: 18.00
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
W programie wspølne ßpiewanie kolend oraz lekki pocz´stunek (wino, sery,
owoce, ciasta).

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza Poloni´ na pogadank´ 

pp.. Mieczys¬awa
Kondrackiego

pptt.. SSzzkkoo¬¬aa  LLoottnniicczzaa
MMaa¬¬oolleettnniicchh  

ww  ""RRooyyaall  AAiirr  FFoorrccee
AApppprreennttiicceess  SScchhooooll""  ww

AAnngglliiii  ww  11994433--4477rr..
Data: 3 grudnia (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. 

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza Poloni´ na pokaz filmu 

Festiwal kultury
kresowej 2001 

cz. I
Festiwal zosta¬ zorganizowany przez
w¬adze miejskie Mrågowa i 2 TVP
przy wspø¬pracy Senatu RP.
Wyst´pujå polskie zespo¬y folklory-
styczne z terenu ca¬ych Kresøw, od
Wilna po Lwøw.
Data: 12 grudnia (czwartek) 2002 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St



wszystkich. Jest teΩ dla nas tå ciågloßciå z tradycjå i
historiå SIP. Bez Ωadnej przesady moΩna powiedzieç
Ωe jest dla SIP i dla ca¬ej Polonii po prostu bezcenny.
Zyczymy mu, i nam wszystkim, aby jak najd¬uΩej by¬ z
nami. Sala powsta¬a i zgotowa¬a owacj´ dla kolegi
Borneta.

InΩ. Bornet: Dzi´kuj´ bardzo. Teraz przedstawi´
nast´pne kandydatury w porzådku alfabetycznym, ale
Ωeby by¬o ciekawiej w kolejnoßci odwrotnej:
Janusz ¸urakowski - Chyba nie trzeba wprowadzaç.
Lotnik jeszcze sprzed wojny, potem w podczas wojny
w Wielkiej Brytanii. A dla nas w Kanadzie specjalnie
znany jako pilot doßwiadczalny s¬awnego samolotu
myßliwskiego Avro Arrow. Rodzina ¸urakowskich
osiad¬a w Barrys Bay gdzie mia¬em przyjemnoßç ich
poznaç w latach 60-ych.

InΩ. elektryk Bronis¬aw Szpakowski - Rozpoczå¬
studia w Polsce przed wojnå, potem niemieckie obozy
koncentracyjne, uko˜czy¬ studia w Belgii jako inΩynier
elektryk. MoΩe to typowy Ωyciorys mojej generacji. W
Kanadzie zas¬uΩony senior Oddzia¬u Ottawa. Pami´-
tam go w dyskusji na wiekuisty temat co mi Stowarzy-
szenie da? Broni¬ stanowiska polskiego patrioty, Ωe na-
leΩenie do SIP to niejako nasz patriotyczny obowiåzek.

InΩ. mechanik Kazimierz Styß - W Kanadzie od
1952 roku, od zawsze w Oddziale Ottawa. Od paru lat
niezmordowany redaktor ottawskiego Biuletynu, ktøry
ukazuje si´ w niezwyk¬ym tempie i jest nam wszyst-
kim chyba dobrze znany.

InΩ. mechanik Jerzy S¬ubicki - Jako przedstawiciel
wojennej emigracji ko˜czy¬ studia w pø≈nych latach
40-ych na Polish University College, dalszego ciågu
polskiej przedwojennej Politechniki. PUC by¬ afilio-
wany przy London University. W Oddziale Toronto
pe¬ni¬ wiele funkcji z prezesem SIP w¬åcznie. Zami¬o-
wany historyk, pisuje do polonijnej prasy, wspø¬autor
obecnego statutu.

Dalej så prezentowani goßcie z zagranicy:
InΩ Janusz Zastocki - Prezes Polonia Technica w No-
wym Jorku, niejako odpowiednik naszego stowarzy-
szenia w USA. Polonia Technica niedawno obchodzi¬a
60- lecie istnienia. Rozwija si´ wspø¬praca mi´dzy na-
szym SIP-em a Polonia Technica.

Dr. inΩ. Wojciech Raty˜ski, Politechnika Warsza-
wska i Akademia Rolnicza w Krakowie. Bogata kari-
era techniczna i administracyjna. Obecnie prezes Na-
czelnej Organizacji Technicznej NOT. Niestety nie
møg¬ przylecieç na nas zjazd gdyΩ jest w podrøΩy s¬uΩ-
bowej w Chinach. Pi´knie rozwija si´ wspø¬praca mi´-
dzy SIP-em i NOT-em. Dzi´kuj´ uprzejmie za wys¬u-
chanie.

Prezes Drzewiecki: Sk¬adam wniosek aby przyjåç
powyΩsze kandydatury przez aklamacj´.Przewodniczå-
cy Weso¬owski: Dzi´kuj´ za przedstawienie sylwetek.
Teraz prosz´ o g¬osowanie Sala powsta¬a i oklaskami
jednog¬oßnie ZA przyj´¬a wszystkie kandydatury.
Kol. Weso¬owski: Dzi´kuj´, widz´ Ωe wszystkie zosta-
¬y przyj´te . Naståpi¬o uroczyste wr´czenie dyplomøw
Cz¬onkostwa Honorowego Stowarzyszenia InΩynierøw
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Polskich w Kanadzie. W imienu nieobecnych Andrzej
Drzewiecki podzi´kowa¬ zebranym.

Wybør nowego Zarzådu G¬øwnego, Komisji
Rewizyjnej, i Komisji Etycznej:
Kol. Weso¬owski,: Czy så jakieß kandydatury na pre-
zesa Zarzådu G¬øwnego? Jaka jest opinia Komisji Ma-
tki? 
Kol. Bornet,: Proponuj´ kandydatur´ A. Drzewieckie-
go, aby dalej kontunuowa¬ t´ wspania¬å prac´. TW,:
Czy kolega Drzewiecki zgadza si´? AD,: Tak . TW:
Czy så inne propozycje?
Kol. Urban,: Proponuj´ kandydatur´ kolegi T. Weso¬o-
wskiego. J. Òab´d≈ przejmuje prowadzenie zebrania.
Kol. Òab´d≈,: Czy kolega Weso¬owski zgadza si´?
T. Weso¬owski,: Nie , dzi´kuj´. To bardzo zaszczytne
stanowisko ale nie mog´ przyjåç.
M. Koz¬owski,: Dlaczego? T. Weso¬owski,: Firma w
ktørej pracuj´ zosta¬a sprzedana, i byç moΩe b´d´
zmuszony zmieniç prac´i i miejsce zamieszkania . Kol.
Jag¬a: Proponuj´ zamknieci´ listy kandydatøw . Kol.
Urban,: A czy kolega Drzewiecki moΩe to pe¬niç zo-
stajåc wice-prezesem KPK? AD,: Jeszcze na razie nie
pe¬ni´ tej funkcji i b´d´ si´ stara¬ ewntualnie pogodziç
obie. G¬osowanie jednog¬oßnie ZA. TW,: PoniewaΩ
jest tylko jeden kandydat, proponuj´ Ωeby Zjazd przez
aklamacj´, oklaskami, przyjå¬ t´ kandydatur´ .
Przyj´to jednog¬oßnie ZA.
Wybrano: prezes nowego Zarzådu G¬øwnego SIP:
Andrzej Drzewiecki.
T. Weso¬owski,: Czy så jakieß kandydatury do Komisji
Rewizyjnej?
Kol. Jerzy Bulik,: Proponuj´ kandydatur´ kolegi Ry-
szarda Murynowicza Kol. Murynowicz si´ zgadza.
TW,: Teraz potrzebuj´ pomocy bieg¬ych w statucie,
czy od razu wybieramy? . Czy så jakieß inne kandy-
datury?
Kol. Basiukiewicz,: Proponuj´ kandydatur´ Grzegorza
Sobockiego. TW,: Czy kolega Sobocki si´ zgadza? G.
Sobocki,: Bardzo dzi´kuj´, ale nie mog´ przyjåç. TW:
Kolega Sobocki b´dåc prezesem KPK nie moΩe pe¬niç
dwøch takich funkcji jednoczeßnie.
Kol. Paudyn,: Proponuj´ kandydatur´ koleΩanki Ireny
Pater. Kol. Pater: Nie mog´. Serce mi bije Stowarzy-
szeniem, ale nie mog´. TW, Irena, znam Ci´ tyle lat i
nie b´dziemy Ci´ przymuszaç.
G. Sobocki: Proponuj´ kandydatur´ Witolda Glawdela.
Kol. Glawdel si´ zgadza. TW,: No to wybralißmy Ko-
misj´ Rewizyjnå, wraz z przewodniczåcym. Czy så
jakieß inne kandydatury? Nie widz´, nie s¬ysz´. Propo-
nuj´ oklaskami przez aklamacj´. Przyj´to przez akla-
macj´.
Komisja Rewizyjna: Ryszard Murynowicz; Witold
Glawdel;

T. Weso¬owski,: Stawiam wniosek o wybør Ko-
misji Etycznej. Kiedyß takå komisj´ mielißmy i powin-
nißmy mieç znowu. Ostatnim prezesem by¬ kol. Cytow-
ski, a w sk¬ad whchodzili koleΩanka Zieli˜ska z Otta-
wy, kolega Bulik z Kitchener. Pytanie, czy wybieramy
nowå komisj´ czy utrzymujemy t´ aktualnå? Cisza na
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warunkiem Ωe nie b´dzie Ωadnej zaleΩnoßci. A plusy så
spore, moΩliwoßç uzyskania tytu¬y Euro-engineer, tytu¬
powaΩany w ca¬ej Europie. Warunki: studia plus dwa
lata pracy w Europie. Proponuj´ Ωe zbadamy to i za
rok przedstawimy na Zje≈dzie Prezesøw. K. Babiarz,:
A jakie så sk¬adki? AD,: 260 z¬otych polskich, 200
Euro. Krøtka ale goråca dyskusja na sali. Rezultat:
wniosek przyj´to jednog¬oßnie.

Komisja Statutowa (kol. Drzewiecki)
A. Drzewiecki,:Komisja Statutowa. Statut by¬ pisany
za komunizmu, jednym z celøw jego by¬a obrona
przed wp¬ywami z PRL, teraz sytaucja si´ zmieni¬a.
Proponuj´ aby ta trzy-osobowa komisja zdefiniowa¬a
czego brakuje i co trzeba zmieniç, i za rok przedsta-
wi¬a. A za dwa lata przedstawimy.
Kol. Basiukiewicz,:Komisja jak najbardziej, czasy si´
zmieni¬y, definicja si´ zmieni¬a.
Kol. S¬ubicki,: MoΩe upowaΩniç Zarzåd do powo¬ania
takiej komisji. Jednog¬oßnie zatwierdzono.

Komisja Funduszu Stypendialnego SIP (kol.
Weso¬owski)
A. Drzewiecki,: Darowizna oddzia¬u Toronto, $2,000.
Mielißmy napisaç regulamin. KoleΩanka Paudyn zro-
bi¬a wst´pny, ale potem nic nie zrobilißmy. Proponuj´
spytaç si´ delegatøw czy majå jakieß propozycje jak
zdobyç wi´cej pieni´dzy. TW,: Bal przyniøs¬ $1,000,
by¬ to zalåΩek. Pomys¬ by¬ Burzliwa dyskusja na sali.
Kol. Wierzbicki,:Nie ma czego dzieliç, nie ma sensu
Kol. Òab´d≈,: Dla mnie proste, jest $3,000. Rozloso-
waç 6 stypendiøw po $500, i z g¬owy. Kol. Muryno-
wicz,: Poprzeç Òab´dzia, jak za 3 lata zebralißmy
$3,000, to za 30 lat zbierzemy te $30,000. G¬osy na
sali::Przycisnåç Polonijne biznesy. G. Sobocki: Kocha-
ni, ale Polonijne biznesy juΩ nas traktujå jak dopust
BoΩy. KoleΩanka Olga Janowicz,:  Ja nowy cz¬onek.
Na nie staç, ale p¬ac´ taksy. Zrobiç automatyczne do-
nation. Kol. Jerzy Janeczko,: Wszystkie imprezy 5-
10% oddajå na Fundusz Stypendialny. TW,: S¬ysz´
wniosek aby zobowiåzaç Zarzåd do powo¬ania ko-
misji. Kto za? 46-ZA; 1-PRZECIW; 1-WSTRZYMAÒ
= PRZYJ‰TO.

Wolne wnioski:
Kol. S¬ubicki,: Milczyn kontaktowa¬ studentøw z lu-
d≈mi z przemys¬u, by¬o zebranie ale nie by¬o nikogo z
inΩynierøw. Prosz´ tu jest telefon 416-392-4041.
AD,:MoΩemy zorganizowaç coß w rodzaju MENTOR
— STUDENT.

A. Drzewiecki,: Mamy takå delikatnå spraw´, zni-
ka poczta dla Zarzådu G¬øwnego ktøra jest zostawiana
w pokoju SIP. Prosi¬bym kolegøw z oddzia¬u Toronto
o uwaΩanie na to.

G. Sobocki,: Proponuj´ aby studentøw zwolniç z
op¬at , i tak mogå byç tylko cz¬onkami afiliowanymi.
Pytania z sali::A kto moΩe byç uznany za studenta, czy
studia wieczorowe lub part-time teΩ?
GS,: Proponuj´ Ωebe ustaliç konkretnå granic´, tak jak
OSAP uznaje, tylko pe¬ne studia dzienne.
Glosowanie: 47-ZA; -PRZECIW; 1-WSTRZYMAÒ =
PRZYJ‰TO. 

sali. TW,: Proponuj´ zg¬aszaç wi´c kandydatury.
M. Koz¬owski,: Proponuj´ kol. Borneta. TW,:Czy kol.
Bornet si´ zgadza? MB,: Nie .
J. Cytowski,: Proponuj´ kol. Kirejczyka. TW, :Czy
kol. si´ zgadza? AK,: Tak, jeßli nie b´dzie.
A. Drzewiecki,: Proponuj´ kol. Bulika. TW,:Czy kol.
si´ zgadza? AB,: Tak, jeßli nie b´dzie.
J. Cytowski,: Proponuj´ kol. Basiukiewicza. TW,: Czy
kol. si´ zgadza? JB,: Tak, jeßli nie b´dzie.
G. Sobocki,: Proponuj´ kol. Babiarza. TW,: Czy kol.
si´ zgadza? KB,: Dobrze.
TW,: Mamy 4-ry osoby, powinna byç iloßç nieparzysta
osøb. Mamy wi´c dwie opcje, albo dobieramy do 5
osøb, albo trzy. K. Babiarz,: To ja si´ wycofam. TW,:
Ty by¬eß jedynym ktøry nie stawia¬ warunkøw. Nie
damy Ci si´ tak ¬atwo wycofaç.
A. Drzewiecki,: Proponuj´ kol. Andrzeja Hagnera.
TW,: Czy kol. si´ zgadza? AH,:Tak .
A. Drzewiecki,: Proponuj´ Ωeby komisja sama wybra¬a
sobie przewodniczåcego.
TW,: Proponuj´ aby zatwierdziç komisj´ przez akla-
macj´. Przyj´to przez aklamacj´.
Komisja Etyczna: J. Kirejczyk; J. Bulik; S. Basiukie-
wicz; K. Babiarz; A. Hagner.

A. Drzewiecki,: MoΩe przedstawi´ teraz propono-
wany sk¬ad Zarzådu G¬øwnego. Proponuj´ szerszy za-
rzåd, gdyΩ mamy duΩo pracy. Wyczytam w kolejnoßci
alfabetycznej. Przy kaΩdym nazwisku sala wita¬a danå
osob´ oklaskami. TW, Proponuj´ przyjåç zapropono-
wany zarzåd przez aklamacj´. Zaproponowany Zarzåd
G¬øwny SIP przyj´to jednog¬oßnie przez aklamacj´.

Zarzåd G¬øwny SIP: Kazimierz Babiarz,
Mieczys¬aw Bornet, Andrzej Hagner, Roman Jag¬a, Je-
rzy Janeczko, Micha¬ Koz¬owski, Grzegorz Pietrzak,
Jøzef Rybiak, Adam St´pie˜, Grzegorz Tautt, Krysty-
na Tautt, Marek Trzåski, Tomek Weso¬owski. (oraz
Andrzej Drzewiecki, prezes).

Dyskusja nad tematami:
Cz¬onkowie korespondenci (kol. Sobocki).
G. Sobocki,: Så to ludzie z dorobkiem naukowym lub
zawodowym. Nie bedziemy od nich zbieraç sk¬adek,
b´då zato nadsy¬aç teksty do Biuletynu, lub wspieraç
naszå dzia¬alnoßç. Prosz´ aby Zjazd upowaΩni¬ Zarzåd
do tej wspø¬pracy. TW,: Otwieram pod¬og´. K. Ba-
biarz,: Czy musimy do tego zmieniç Statut? TW,: Tak,
moΩe powo¬amy ma¬å grup´ ktøra to rozpracuje.

Kol. Wierzbicki,:A koszty przejazdøw na spotka-
nia z NOT-em? A. Drzewiecki,:Te to ja sam pokry¬em,
prywatnie. TW,: Rozumiem wi´c Ωe to nas nic nie ko-
sztuje. Proponuj´ g¬osowaç nad pozwoleniem w taki
sposøb kontynuowaç wspø¬prac´ . Przyj´to jednog¬o-
ßnie ZA.

Zasady wspø¬pracy z NOT-em (kol. Drzewiecki)
A. Drzewiecki,: Spotyka¬em si´ z NOT-em, a i teΩ kol.
Zastocki z USA. Wielka Brytania juΩ podpisa¬a umo-
w´ z NOT-em. Zdania by¬y podzielone, obawy przed
uzaleΩnieniem si´ od NOT-u. Proponuj´ aby Walny
Zjazd przedyskutowa¬ upowaΩni¬ Zarzåd G¬øwny do
przeanalizowania i sondaΩu takiej wspø¬pracy, pod



Kol. Basiukiewicz,: Trzeba by poinformowaç Polish
Student Association.
Nast´puje doßç d¬uga dyskusja jak:zwi´kszyç budΩet
na stypendia, sporo:ciekawych pomys¬øw, np. otwo-
rzyç w¬asnå fabryk´, itp.

KoleΩanka Urban: S¬aby nasz punkt to pokwito-
wania przyj´cia nowych cz¬onkøw. Czekamy par´
miesi´cy, lub lat. Legitymacje mia¬y przychodziç po-
cztå na adres nowych cz¬onkøw.
A. Drzewiecki,:Prawda. Niedawno to teΩ zauwaΩyli-
ßmy. Zacz´lißmy juΩ sprawdzaç list´. Prosz´ o dwa
miesiåce zaufania, i rozwiåΩemy t´ spraw´.

T. Weso¬owski,:Stawiam wniosek aby zako˜czyç
obrady, a mamy jeszcze jednå spraw´ ktørå musimy
za¬atwiç. I proponuj´ aby to by¬a juΩ rzeczywißcie
ostatnia sprawa. To jest sprawa o niegodne zachowa-
nie si´ cz¬onka SIP, Kolegi Gwiazdy. Odwo¬a¬ si´,
zgodzilißmy si´ go wys¬uchaç. Nie stawi¬ si´ na Ωadne
spotkanie. Pierwszy raz przys¬a¬ list Ωe jest chory. By¬
rzeczywißcie chory, ale potem juΩ choroba, z tego co
wiemy min´¬a. Ciågnie si´ to juΩ dwa lata. Nie stawi¬
si´ teΩ na ten Zjazd. Stawiam wniosek aby dzisiejsza
decyzja by¬a juΩ decyzjå ostatecznå.
Kolega Piåtek,:Ale prosz´ o zreferowanie sprawy.
TW: ZniewaΩa¬ cz¬onkøw Zarzådu SIP, konkretnie
øwczesnego prezesa koleg´ Cytowskiego.

Kol. Urban, Ale czy zawiadomienie o tym zje≈-
dzie wys¬alißmy do niego listem poleconym?
G. Sobocki,: No, niedopilnowalißmy tego, wys¬alißmy
ale zwyk¬å pocztå. Ale przecieΩ wszyscy cz¬onkowie
wiedzå. KaΩdy wie Ωe Zjazd odbywa co si´ co dwa
lata. Jest to teΩ na naszej stronie internetowej.

T. Weso¬owski,: Min´¬o juΩ dwa lata. Nie rozpa-
trujemy i sprawa upada bo min´¬o ponad dwa lata. A.
Drzewiecki,: Dok¬adnie 2.5 roku.

Krøtka dyskusja na sali. Wi´kszoßç jest zdania Ωe
naleΩy zako˜czyç wreszcie t´ spraw´.
T. Weso¬owski,: Stawiam wniosek: Odwo¬anie uznaje-
my za przedawnione.
G¬osowanie: 48-ZA; 0-PRZECIW; 0-WSTRZY-
MAÒO = PRZYJ‰TO JEDNOGÒOÍNIE.

Kolega S¬ubicki,:Stawiam wniosek o zamkni´cie
zebrania i podzi´kowanie przewodniczåcemu za tak
sprawne prowadzenie zabrania, a wszystkim cz¬onkom
i delegatom za przybycie.
Tomasz Weso¬owski,:Dzi´kuj´. Dzi´kuj´ wszystkim
za przybycie i og¬aszam 45-ty Walny Zjazd za
zamkni´ty. 

Protokø¬owa¬: Micha¬ Koz¬owski

(Nota redakcji: W powyΩszym tekscie poprawiono
mylnie podanå informacj´, Ωe kol. Jan Janeczek jest
delegatem Oddzia¬u SIP w Montrealu. TakΩe informa-
cje dotyczåce kol. K. Stysia nie så ßcis¬e. Kol. Styß
przyby¬ do Kanady z Anglii w roku 1964 i zamieszka¬
w Montrealu, gdzie odnowi¬ swoje cz¬onkostwo w
STP (tera≈niejszy SIP). Kol. Styß uprzednio by¬ wielo-
letnim cz¬onkiem STP w Anglii. Cz¬onkiem Oddzia¬u
SIP w Ottawie jest od roku 1978.)

WIEÍCI z KRAJU
◆ W rankingu Íwiatowego Forum Ekonomicznego
oceniajåcego konkurencyjnoßç gospodarki Polska
spad¬a z 45. miejsca na 51. z poßrød 80 ocenionych
krajøw. Do spadku w rankingu przyczyni¬y si´ korupc-
ja, pogarszajåce si´ ustawodawstwo gospodarcze oraz
przewlek¬oßç sådowych spraw dotyczåcych sporøw
gospodarczych

Na pierwszym miejscu pod wzgl´dem wolnoßci
gospodarczej, tak jak zwykle, znajdujå si´ Hongkong,
Singapur oraz Stany Zjednoczone.
◆ Írednio 65% pytanych w 11 krajach kandydujå-
cych do UE opowiada si´ za cz¬onkostwem we Wspø-
lnocie - wynika z badania opinii o integracji z Uniå,
zrealizowanego przez firm´ Taylor Nelson Sofres (w
Polsce TNS OBOP).

Sprzeciw wobec integracji wyraΩa ßrednio 19%
badanych. Najwi´kszymi zwolennikami przyståpienia
do UE så mieszka˜cy Rumunii (77%), Bu¬garii (67%),
Turcji (66%) oraz W´gier (66%). 

W S¬owenii idea integracji z Uniå cieszy si´ popar-
ciem 64% pytanych, w S¬owacji i w Polsce - po 62%.
Na Litwie 55% badanych deklaruje poparcie dla cz¬on-
kostwa swojego kraju w UE, na Òotwie - 51%, w Cze-
chach - 49%, a w Estonii - 48% 
◆ Inflacja. W pa≈dzierniku br.ponownie zmniejszy¬a
si´ inflacja: wynios¬a tylko 1,1%, o 0,2 punktu procen-
towego mniej niΩ we wrzeßniu. Na dwa nast´pne mie-
siåce analitycy przewidujå minimalne przyspieszenie
tempa wzrostu cen, a ich szacunki na grudzie˜ miesz-
czå si´ w granicach 1,3-1,5%
◆ Za wejßciem Polski do Unii Europejskiej opowia-
da si´ 73% potencjalnych uczestnikøw referendum
akcesyjnego - wynika z listopadowego sondaΩu CBOS.
Przeciw integracji jest 18% spoßrød nich, 9% jeszcze
nie wie, jak zag¬osuje. W pa≈dzierniku za akcesjå
chcia¬o g¬osowaç 71%, a przeciwko - 20% badanych.
Tak samo jak w listopadzie, w pa≈dzierniku 9% anki-
etowanych nie wiedzia¬o, jak zag¬osuje. 
◆ Ministrowie spraw zagranicznych Pi´tnastki usta-
lili 1 maja 2004 r. jako dat´ rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej o 10 nowych krajøw - poinformowa¬y ≈rød¬a
dyplomatyczne w Brukseli. Uprzednio spodziewano
si´, Ωe kraje kandydackie — w tym Polska — stanå sie
cz¬onkami UE 1 stycznia 2004 r.
◆ Ponad dwie trzecie Polakøw (68%) uwaΩa, Ωe
sprawy w kraju idå w z¬ym kierunku. Przeciwnego
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zdania jest 18% badanych - wynika z sondaΩu OBOP.
Jeszcze gorsze så oceny stanu gospodarki. 82% ankie-
towanych uwaΩa, Ωe znajduje si´ ona obecnie w kryzy-
sie, z czego 44% twierdzi, Ωe jest to kryzys g¬´boki a
38%, Ωe lekki.

SondaΩ CBOS. Sytuacj´ politycznå w Polsce jako
"z¬å" ocenia 43% ankietowanych; jako "dobrå" - 9%;
jako "ani dobrå, ani z¬å" - 37 % Nie ma zdania 11% -
wynika z przeprowadzonego po wyborach samorzå-
dowych sondaΩu CBOS.

W porøwnaniu z badaniami sprzed miesiåca, o 4%
wzros¬a liczba ocen negatywnych (w pa≈dzierniku -
39%), a o 2% zmniejszy¬a si´ liczba ocen pozytywnych
(w pa≈dzierniku - 11%).

Oceny negatywne przewaΩajå teΩ w ocenie sytuacji
gospodarczej: jako "z¬å" postrzega jå 65% ankietowa-
nych (tyle samo w pa≈dzierniku); jako "dobrå" 6% (w
pa≈dzierniku - 4); jako "ani dobrå, ani z¬å" 25% (28).
Nie mia¬o zdania 4% badanych (3).

Sytuacj´ w swoim zak¬adzie pracy jako "dobrå"
oceni¬o 39% respondentów (w pa≈dzierniku - 35%); ja-
ko "z¬å" - 29% (w pa≈dzierniku - 30%); jako "ani do-
brå, ani z¬å" 30% (33); nie mia¬o zdania 3% badanych
(2).
◆ 70% Polakøw nie jest zadowolonych ze swojego
wykszta¬cenia i, gdyby mieli takå moΩliwoßç, inaczej
pokierowaliby swojå edukacjå - wynika z sondaΩu
CBOS. 55% niezadowolonych, gdyby mog¬o,
stara¬oby si´ dziß o wyΩsze wykszta¬cenie niΩ ma, 11%
zdecydowa¬oby si´ na inne wykszta¬cenie, ale na obec-
nym poziomie. Tylko 2% badanych twierdzi, Ωe po-
ßwi´ci¬oby mniej czasu na nauk´ niΩ kiedyß. Z sondaΩu
wynika, Ωe jedynie co czwarty badany jest zadowolony
z w¬asnej drogi kszta¬cenia. Så to przede wszystkim
uczniowie i studenci (64%), a wi´c osoby, ktøre nie
mia¬y jeszcze okazji sprawdzenia przydatnoßci swo-
jego wykszta¬cenia w Ωyciu. Zadowolona jest takΩe
prawie po¬owa (49%) respondentøw z wyΩszym wyk-
szta¬ceniem; oni powtørzyliby swojå drog´ edukacy-
jnå.

CBOS przeprowadzi¬o badanie 11 - 14 pa≈dzierni-

ka 2002 na reprezentatywnej prøbie losowo-adresowej
1231 doros¬ych mieszka˜cøw Polski 
◆ Do 72% (z 67% w pa≈dzierniku) wzros¬y w listo-
padzie dobre oceny pracy prezydenta, bez zmian po-
zosta¬y oceny premiera (34% dobrych), a do 71% (z
66%) wzros¬y z¬e oceny rzådu - wynika z sondaΩu
Ipsos-Demoskop.
◆ 34% badanych popiera rzåd Leszka Millera, 29%
jest mu przeciwnych - wynika z listopadowego son-
daΩu CBOS. O tym, Ωe polityka obecnego rzådu stwa-
rza szanse poprawy sytuacji gospodarczej jest przeko-
nanych 32% pytanych, przeciwnego zdania jest 52%
badanych.
◆ Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ w listo-
padzie, 31% g¬osów otrzyma¬by SLD, 16% PSL, a
13% PiS. Kolejne miejsca zaj´¬y: Samoobrona - 12%,
PO - 8%, LPR - 7% - wynika z sondaΩu OBOP. Inne
partie otrzyma¬y 1-2% g¬osów.

Natomiast wg sondaΩu  Ipsos-Demoskopu przepro-
wadzonego w po¬owie listopada br.koalicja SLD-UP
uzyska¬a 36% poparcie, tracåc w stosunku do pa≈dzier-
nika 3%. Najwi´cej - po 4% zyska¬y: PiS, na ktøre g¬o-
sowa¬o by 15% pytanych i PSL - 10%. Gdyby wybory
do Sejmu odby¬y si´ w pierwszej po¬owie listopada br.,
do Sejmu wesz¬yby takΩe: Samoobrona, LPR oraz PO.
◆ Z przeprowadzonego w br.Narodowego Spisu Po-
wszechnego wynika,Ωe w Polsce mieszka ponad 38,3
mln osøb; w porøwnaniu z 1988 r., kiedy przeprowad-
zono poprzedni spis, odnotowano przyrost o 420 tys.
osøb.

Tegoroczny spis przyniøs¬ takΩe informacj´, Ωe w
Polsce jest ok. 13,8 mln gospodarstw domowych. Ozna-
cza to wzrost o 1,8 mln w stosunku do 1988 r.
◆ W listopadzie br., w porøwnaniu z pa≈dziernikiem,
spad¬o poparcie dla cz¬onkostwa w Unii Europejskiej -
wynika z sondaΩu Demoskopu. Za przyståpieniem do
Unii g¬osowa¬oby 63% badanych, w pa≈dzierniku -
66% Przeciwko integracji opowiedzia¬o si´ 23% ucze-
stnikøw sondaΩu; w pa≈dzierniku - 22%

W sprawie g¬osowania "za" lub "przeciw" przys-
tåpieniu do Unii 13% badanych nie mia¬o zdania; w
pa≈dzierniku - 11%. Udzia¬ w unijnym referendum
zadeklarowa¬o 62% ankietowanych. Nie posz¬oby g¬o-
sowaç 32% badanych; 5% nie wykluczy¬o, Ωe w refer-
endum we≈mie udzia¬.

W porøwnaniu z sondaΩem pa≈dziernikowym w
listopadzie zmniejszy¬ si´ o 3% - do 23% - odsetek
respondentøw uwaΩajåcych, Ωe Polska powinna jak
najszybciej wståpiç do UE i b´dåc juΩ jej cz¬onkiem,
przeprowadziç niezb´dne zmiany i reformy.
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NOTA REDAKCJI
Ze wzgl´du na obszerne sprawozdanie z Wal-
nego Zjazdu SIP redakcja musiala prze¬oΩyç
druk innych materia¬øw, ktøre mia¬y ukazaç
si´ w grudniowym Biuletynie, do biuletynu
styczniowego.




