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KULISY

nowej ustawy o finansowaniu bada˜ naukowych

Chc´ pozbawiç naukowcøw prawa do ostatecznych decyzji - mówi prof. Micha¬ Kleiber, przewodniczåcy Komitetu Bada˜ Naukowych, w rozmowie z Danutå Zagrodzkå
Panie ministrze, podobno zamierza Pan - wzorem swojego rzådowego kolegi ministra zdrowia - scentralizowaç finanse nauki?
- Wiedzia¬em, Ωe Pani mnie o to zapyta. Nie,
to nie tak. Obecny system finansowania nauki
wprowadzono 12 lat temu. W dobrej intencji.
Ten system zrywa¬ z zarzådzaniem naukå bez
liczenia si´ z opiniå ßrodowisk naukowych i
wprowadza¬ rozwiåzania, które wtedy wydawa¬y si´ bardzo dobre. W skrøcie polegajå one
na tym, Ωe ßrodowisko uczonych samorzådnie
dystrybuuje przyznane mu ßrodki. Ten system
ma wiele zalet, ale i par´ istotnych mankamentøw. W efekcie system prowadzenia bada˜ nie
jest w powszechnym odbiorze dostatecznie wiarygodny - kolegialnemu rozdzia¬owi publicznych pieni´dzy nie towarzyszy jasna odpowiedzialnoßç za podejmowane decyzje. Konsekwencjå tego jest m.in., Ωe udzia¬ wydatkøw na nauk´ w produkcie krajowym brutto jest z roku na
rok coraz niΩszy.
Ale to chyba nie wina Komitetu Bada˜ Naukowych i samorzådnoßci. By¬y lata, kiedy wydatki na nauk´ jednak ros¬y, a w przysz¬oßci mia¬o
byç jeszcze lepiej. W latach 2000-01 wynosi¬y
nieco ponad 0,4% PKB, zaß w 2005 r. obiecywano 0,6%. A ile jest teraz?
- Zdarzy¬ si´ bodaj jeden lepszy rok i to by¬,
niestety, raczej przypadek niΩ wynik przejrzystej polityki naukowej. Teraz to zaledwie nieco
ponad 0,34% PKB i w przysz¬ym roku b´dzie podobnie. Sytuacja jest z¬a. Kiedy møwi´ o tych liczbach na ßrodowiskowych zebraniach, to zamiast rzeczowej dyskusji s¬ysz´: kiedy dojdziemy do zera?
Jeßli ma si´ przez 12 lat jakiß system, w ktørym systematycznie malejå ßrodki na nauk´, i
to niezaleΩnie od tego, jaki rzåd sprawuje w¬adz´, to trzeba si´ zastanowiç, kto tu ponosi win´. Ja przez ostatni rok naby¬em pewnej pokory
w stosunku do politykøw. Jeßli przez 12 lat wszystkie rzådy robiå to samo, to przyczyny muszå
byç g¬´bokie. Jest wßrød nich zapewne niezdolnoßç KBN-u do przekonania spo¬ecze˜stwa i
jego przedstawicieli w parlamencie, Ωe wydatki
na nauk´ så waΩne dla przysz¬oßci kraju. To jest
strukturalna niemoc obecnego systemu finansowania bada˜.
Czy to jest s¬aboßç KBN-u, czy moΩe strukturalna s¬aboßç budΩetu?
- Nie powiedzia¬em, Ωe to jest jedynie s¬aboßç KBN-u. BudΩet w Polsce obciåΩony jest
ca¬å historiå tego kraju. Ma wydatki, ktøre wydajå si´ nienaruszalne z przyczyn spo¬ecznych -

olbrzymia cz´ßç budΩetu to w istocie wydatki
sztywne. Nie ma wi´c marginesu na jakiß powaΩniejszy ruch modernizujåcy pa˜stwo. Potrzebna jest rekonstrukcja ca¬ego systemu finansøw
publicznych, bo inaczej b´dziemy wiecznie nrzekaç, Ωe za ma¬o na nauk´, na kultur´ czy autostrady. Ale to ciågle nie t¬umaczy, dlaczego
ßrodkøw na nauk´ jest coraz mniej, tylko dlaczego ich jest ma¬o. OtøΩ KBN, ktøry powsta¬ jako
naturalny sposøb odreagowania tego, co by¬o,
to typowe odbicie wahad¬a za daleko. Nie ma
wyjßcia - musimy je teraz doprowadziç do røwnowagi. Dlaczego uwaΩam, Ωe poszlißmy za daleko? Nigdzie naukowcy nie dzielå sami wszystkich budΩetowych pieni´dzy. ¸aden kraj nie
zdecydowa¬ si´, by robiç powszechne wybory
wßrød uczonych i Ωeby wybranym w poszczegølnych dyscyplinach reprezentantom ßrodowiska
oddaç prawo decydowania o wszystkich ßrodkach na nauk´. Powoduje to bowiem automatyczny konflikt sumienia - jak reprezentowaç interesy swego "dyscyplinowego" elektoratu na
forum, ktørego zadaniem jest dbanie o interes
ca¬ej nauki. System ma teΩ innå wad´, odrywa
bowiem decyzje od odpowiedzialnoßci za nie.
Uczeni decydujå, komu pieniådze przydzieliç,
ale za te decyzje de facto nie odpowiadajå. Odpowiada minister, ktøry na to nie ma wi´kszego
wp¬ywu. We≈my rzeczywisty przyk¬ad - wybrani
przedstawiciele ßrodowiska uczonych w KBN-ie
nisko ocenili, stosujåc czysto naukowe kryteria,
badania prowadzone przez Instytut Zachodni w
Poznaniu, Instytut Ílåski w Opolu czy ¸ydowski
Instytut Historyczny w Warszawie - taka ocena
przek¬ada si´ oczywißcie na odpowiednio niskie
finansowanie tych placøwek, zagraΩajåce ich
egzystencji. Prosz´ mi powiedzieç, kto poniøs¬by politycznå odpowiedzialnoßç, gdyby w Polsce przesta¬y istnieç te placøwki spe¬niajåce waΩnå rol´ edukacyjnå i kulturotwørczå?
To szczegølna sytuacja i wymagajåca interwencji. Ale udzielajåc nam wywiadu u progu
swojej ministerialnej kariery, sam Pan twierdzi¬,
Ωe kiepskie instytucje naukowe powinny zniknåç, bo to tylko marnowanie tych ma¬ych pieni´dzy, ktøre så. Domaga¬o si´ tego teΩ ßrodowisko naukowe, przynajmniej to z najwyΩszej
pø¬ki.
- I nadal uwaΩam, Ωe s¬abe instytucje naukowe, ktørych jest w Polsce ciågle duΩo, naleΩy
bezwzgl´dnie likwidowaç. W nowoczesnym pa˜stwie nie jest jednak tak, Ωe moΩna finansowaç
tylko te badania, ktøre så najlepsze w skali ßwiatowej. Trzeba røwnieΩ niekiedy wspieraç te, ktø2
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re så szczegølnie potrzebne krajowi pod warunkiem, Ωe majå szanse, aby osiågnåç poziom ßwiatowy w przysz¬oßci.
MoΩe powinnißmy w ogøle zaczåç od stworzenia jakiejß polityki naukowej, ktøra zawiera¬aby to, co najpotrzebniejsze?
- W¬aßnie temu ma s¬uΩyç reforma. Prowadziç takå polityk´ musi minister, bowiem on za
to jest konstytucyjnie odpowiedzialny. Uczeni
bardzo dobrze umiejå oceniç wartoßç projektøw w swoich wåskich specjalnoßciach, natomiast majå k¬opot z porøwnaniem wartoßci (tj. takΩe ich znaczenia dla kraju) projektøw naleΩåcych do røΩnych dyscyplin.
A urz´dnik to umie?
Urz´dnik umie to zapewne w jeszcze mniejszym stopniu. Nie ulega wåtpliwoßci, Ωe ßrodowisko naukowe musi mieç jeszcze wi´kszy
wp¬yw na opiniowanie przedsi´wzi´ç badawczych. I b´dzie go mia¬o. Zachowana zostanie
struktura reprezentujåca ßrodowisko. Zarøwno
w sprawie finansowania projektøw, jak i dzia¬alnoßci statutowej uczeni b´då mieli wr´cz obowiåzek wypowiadania si´, czy wydawanie na nie
ßrodkøw jest zasadne. Recenzje b´då teΩ bardziej zobiektywizowane. Liczba recenzentøw
b´dzie powi´kszona z trzech do pi´ciu osøb, a
nazwiska dobierane b´då losowo z odpowiednio skonstruowanej bazy danych. Si´gaç b´dziemy do recenzentøw z zagranicy.
To by¬ postulat wielu uczonych...
- Tak i juΩ go realizujemy, choç jeszcze nie
we wszystkich dziedzinach. Na razie wprowadzamy ten system w naukach podstawowych,
natomiast w naukach stosowanych uczeni majå
pewne obawy - choçby takie, Ωe w ten sposøb
ujawnimy nasze plany zagranicznej konkuren3
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cji. Fizycy, chemicy, biolodzy muszå w tej chwili
sk¬adaç wnioski o finansowanie bada˜ po angielsku i z zasady wysy¬ane one så takΩe do recenzentøw zagranicznych. Polskie ßrodowisko
naukowe jest w niektørych dziedzinach zbyt
ma¬e, co rodzi røΩne zaleΩnoßci. Jeßli chodzi o
dzia¬alnoßç tzw. statutowå, to raz na cztery lata
wszystkie instytucje naukowe przedstawiajå
swoje osiågni´cia zespo¬om KBN-u, co jest
podstawå oceny placøwki i przyznania jej kategorii od pierwszej (najlepszej) po piåtå (najs¬abszå). System ten chcemy zachowaç, tyle Ωe teraz zamiast KBN-u b´dzie Rada Nauki, w podobnym liczebnie sk¬adzie, ale inaczej zorganizowana.
Wadå obecnej struktury jest to, Ωe nie ma
dobrego systemu odwo¬awczego - chcemy go
teraz wprowadziç. Chcielibyßmy utworzyç
mniej zespo¬øw, ale niejako zachodzåcych na
siebie. Tak, by umoΩliwiç sk¬adanie wnioskøw o
granty badawcze w wi´cej niΩ jednym zespole,
co wyeliminowa¬oby ewentualne uprzedzenia
danego zespo¬u do tematyki badawczej wnioskodawcy. W krajach rozwini´tych jest z zasady
wi´cej niΩ jedno ≈rød¬o finansowania bada˜,
co jest oczywißcie korzystne. Chcia¬bym na razie wprowadziç w Polsce przynajmniej namiastk´ takiego systemu.
Na razie s¬ysz´ o samych dobrych rzeczach.
A co chce Pan uczonym zabraç?
- Chc´ ich pozbawiç prawa do ostatecznych
decyzji. Wszystko, co uczeni postanowiå, trafiç
mia¬oby na biurko ministra. I albo to zostanie
zaakceptowane w ca¬oßci, albo po uwzgl´dnieniu dodatkowych elementøw oceny zmodyfikowane båd≈ odrzucone. Ko˜cowa decyzja b´dzie
naleΩa¬a do ministra - tylko wtedy moΩna go
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obarczyç odpowiedzialnoßciå za efekty podj´tych postanowie˜. Jednoczeßnie chc´ zobowiåzaç ministra, Ωeby wsz´dzie tam, gdzie odståpi od ocen Rady, musia¬ publicznie uzasadniç
swoje stanowisko, czyli wyartyku¬owaç zasady
swej polityki naukowej, podobnie jak publiczne
b´då sugestie uczonych. To w moim przekonaniu jedyny system, ktøry pozwala maksymalnie
oprzeç si´ na ßwiat¬ej radzie ßrodowiska, pozwalajåc røwnoczeßnie na prowadzenie polityki naukowej przez osob´ za to odpowiedzialnå.
Czy dyskutowa¬ Pan ze ßrodowiskiem swoje projekty?
JuΩ w dwa lata po powstaniu KBN-u, a wi´c
w 1993 roku, powsta¬y pomys¬y idåce w podobnym kierunku. W tej chwili minister ma ma¬å
si¬´ przekonywania. Møwiåc na posiedzeniu
rzådu, Ωe potrzebujemy ßrodkøw na okreßlony
cel badawczy, s¬ysz´ natychmiast, Ωe przecieΩ ja
nie mam Ωadnego wp¬ywu na to, na co te pieniådze pøjdå, bo to nie ja o tym decyduj´. To argument, na ktøry nie ma odpowiedzi. Po stworzeniu ministerstwa i uchwaleniu ustawy o finansowaniu nauki wiarygodnoßç ministra zasadniczo si´ poprawi. Jeßli chodzi zaß o dyskusje ze
ßrodowiskiem naukowym, to odbywa¬em kilkanaßcie podrøΩy po Polsce, wyjaßniajåc, na czym
majå polegaç zmiany. Projekt jednog¬oßnie popar¬y czo¬owe reprezentacje ßrodowiska naukowego: Prezydium PAN, Rada G¬øwna Jednostek
Naukowo-Badawczych, Prezydium Konferencji
Rektorøw Akademickich Szkø¬ Polskich. RøwnieΩ moi najbliΩsi wspø¬pracownicy - wybieralni cz¬onkowie KBN - popierajå kierunek zmian.
Ale od tego, Ωe Pan te zmiany przeprowadzi,
pieni´dzy nie przyb´dzie. I tak naukowcy narzekajå, Ωe Pan Ωadnych pieni´dzy na nauk´ nie
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wydar¬. Ministrowie na ogø¬ to robiå albo przynajmniej prøbujå .
- Od poczåtku wiedzia¬em, Ωe b´d´ rozliczany z tego, ile pieni´dzy przypadnie na nauk´.
Gdyby rozliczenie przysz¬o teraz, nie wypad¬oby dobrze. Mam jednak nadziej´, Ωe par´ przedsi´wzi´ç, ktøre podj´lißmy, t´ opini´ zmieni. Licz´ przede wszystkim na fundusze strukturalne. Przygotowywany jest Narodowy Plan Rozwoju, ktøry okreßli, jak majå byç wydawane pieniådze, ktøre nap¬ynå do Polski z UE. Staramy si´,
Ωeby nie posz¬y one na ¬atanie dziur, tylko na
rozwøj. Opracowalißmy takΩe program Nauka
Polska dla Integracji Europejskiej, ktørego celem jest m.in. utworzenie regionalnych systemøw innowacji. Namøwilißmy marsza¬køw wojewødzkich, by wyståpili do Komisji Europejskiej o ßrodki na przygotowanie tych programøw. Pi´ç wojewødztw takie ßrodki dosta¬o,
pozosta¬e sfinansujemy ze ßrodkøw w¬asnych.
Nast´pnå moΩliwoßciå jest offset, czyli ßrodki inwestowane w Polsce przez firmy sprzedajåce nam nowoczesne uzbrojenie - po¬owa ßrodkøw, ktøre z tego tytu¬u trafiå do Polski, b´dzie
przeznaczona na cele cywilne. Gdyby te dwie
inicjatywy si´ uda¬y - a wierz´, Ωe tak b´dzie to fundusze na nauk´ mog¬yby si´ zwi´kszyç o
dodatkowe 50 proc. Trzeba jednak pami´taç, Ωe
w dzisiejszym ßwiecie nie ma juΩ "¬atwych" ßrodkøw na finansowanie bada˜ - wszystkie wymagajå Ωmudnych stara˜ i udowadniania, Ωe
potrafimy je racjonalnie wykorzystaç.
Gazeta Wyborcza 29-10-2002 r.
Uwaga redakcji. W powyΩszym artykule zmieniono tytu¬ oraz dokonano nieznacznych
skrøtøw
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Styczeń 2003 r.
Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności Organizacji Terenowych. Okręg
stołeczny KPK wspólnie z Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich postanowił prowadzić i publikować Kalendarz
Spotkań i Imprez w formie drukowanej i na Internet pod adresem www.kpk-ottawa.org/SIP/kalendarz. Powinien on pomóc w
planowaniu aktywności i zapobiec konfliktom dat. Kalendarz internetowy będzie uaktualniony w przeciągu 24 godzin po zgłoszeniu
nowej imprezy, a w formie drukowanej każdego miesiąca. Dla uniknięcia nieporozumień, kalendarz drukowany zawiera TYLKO
imprezy zgłoszone przez organizatorów do 19-go każdego miesiąca na powyższej stronie internetowej, lub telefonicznie do:

Halina Celińska tel. 565-0170
Zbigniew Pierścianowski tel. 739-3629
Ważne: Podczas nieobecności Z. Pierścianowskiego organizatorzy proszeni są o zgłoszenie zmian i nowych
imprez do Kalendarza do J.A. Dobrowolskiego tel. 733-5161

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 - Leśne Kwiatki” - zbiórka
ZHP „Polskie Kwiaty” - 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. Chyla
G. Łebkowska
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
746-3319
294-1371
820-0686
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 2003
Data
5.1.

7
12
18
19
23
4.2.
20
4.3.
27
1.4.
6
6.5.
15
22
19.6.

Impreza

Opłatek Polonii Ottawskiej
KPK Okręg Ottawa
„Nauka polska na obczyźnie w czasie wojny i po”
Opłatek Parafialny w „Domu Polskim SPK”
Zabawa pt. „Byle do Wiosny”
Kolędy przy świecach
Film: „Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2001 Cz.II”
Video, panel: „Wyklęci”: Żołnierze NSZ – bohaterowie
zohydzeni przez komunistów
Film: „Koncert dla uczczenia rocznicy Powstania
Warszawskiego i Święta Żołnierza Polskiego”
„Udział Polaków w II wojnie światowej”: T. Baran
II Konkurs Talentów Polskich
„Arnheim: Wrzesień 1944 - przyczyny desantu i
skutki przegranej bitwy aliantów” – W. Tabaka
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
Wspomnienia osobiste: „WAF-ki – Pomocnicza
Służba Lotnicza Kobiet” – B. Grabowska
Film: „Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz. I”
Walne wyborcze zebranie Stow. Inżynierów Pol.
Film: „Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz.II”

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

i Ambasada RP
SPK: Dr A.Garlicki
Rada Parafialna
Akcja Katolicka
Chór Paderewskiego
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8

M. Zielińska
J.A. Dobrowolski
Sekretariat
S. Skulski
W. Garlicka
J. Rudowicz
J.A. Dobrowolski

237-4517
733-5161
230-0804
825-5505
731-6376
728-1375
733-5161

Koło SPK Nr 8

J. Rudowicz

728-1375

Koło SPK Nr 8
Fund. Dziedz. Pol.
Koło SPK Nr 8

J.A. Dobrowolski 733-5161
E. Michałowska 739-7003
J.A. Dobrowolski 733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663
Koło SPK Nr 8
J.A. Dobrowolski 733-5161
Koło SPK Nr 8
SIP - Ottawa
Koło SPK Nr 8

J. Rudowicz
J. Janeczek
J. Rudowicz

728-1375
736-1620
728-1375

W imieniu Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Stołecznego, oraz własnym, składam
Polonii Ottawskiej najserdeczniejsze życzenia Pogodnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, radości i pomyślności w Nowym Roku,
Jerzy M. Zarzycki, Prezes.

SPK - KOÒO NR.8

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

Festiwal kultury kresowej
2001 cz. II
Festiwal zosta¬ zorganizowany przez
w¬adze miejskie Mrågowa i 2 TVP
przy wspø¬pracy Senatu RP. Wyst´pujå polskie zespo¬y folklorystyczne z
terenu ca¬ych Kresøw, od Wilna po
Lwøw.
Data: 23 stycznia (czwartek ) 2003 r.
Godz.:19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St.

AKADEMIA 11-LISTOPADA

Przygotowanie akademii z okazji Íwi´ta Niepodleg¬oßci.przypad¬o w tym roku naszej organizacji. Odby¬a si´ ona w niedziel´, 10-go listopada w Domu Polskim SPK o godz. 16-tej. poprzedzona o godz.11-tej przed po¬udniem tradycyjnå uroczystå mszå ßw. za Ojczyzn´, z udzia¬em
przedstawicieli Ambasady RP oraz Kombatantøw w pe¬nym umundurowaniu.
W cz´ßci oficjalnej, po powitaniu licznie zebranej publicznoßci, wprowadzeniu sztandarøw, odßpiewaniiu wraz z chørem im. I.Paderewskiego hymnøw narodowych oraz inwokacji
wyg¬oszonej przez ks.Jana Sadowskiego, dr Jerzy Zarzycki, Prezes KPK,Okr´g Sto¬eczny, wyg¬osi¬ krøtkie przemøwienie w imieniu Kongresu a
nast´pnie wr´czy¬ szeregowi osøb przyznane
im przez KPK odznaki.
Ambasador RP dr Pawe¬ Dobrowolski wyg¬osi¬ Pos¬owie z kraju a nast´pnie p. Henryk Brzezi˜ski wyg¬osi¬ bardzo ciekawy referat "Gospodarcze i spo¬eczno-kulturalne osiågni´cia
Polski w okresie mi´dzywojennym 1918-1939"
Doskona¬y program artystyczny w wykonaniu polonijnej m¬odzieΩy oraz chøru im. I. Paderewskiego przygotowa¬a p. Maria Stochaj. ¸ywa
i ciekawie zestawiona przeplatanka wierszy i
piosenek z okresu obu wojen ßwiatowych spotka¬a si´ z bardzo pozytywnå reakcjå zgromadzonych a wspølnie odßpiewana na zako˜czenie
piosenka "Jak d¬ugo w sercu naszym" z¬åczy¬a
w kanadyjskiej stolicy wszystkie polonijne serca
w wierze w pomyßlnå przysz¬oßç dla Polski.
Serdeczne gratulacje i podzi´kowania naleΩå si´ p. Marii Stochaj i m¬odzieΩy, ktøra tak ch´tnie w¬åczy¬a si´ w przygotowanie programu
artystycznego, chørowi jak røwnieΩ kol. S. Kie-

zaprasza na pogadank´
dra

Andrzeja Garlickiego

Nauka polska
na obczy≈nie
w czasie wojny i po
Data: 7 stycznia (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka.
larowi za nag¬oßnienie, kol C. Piaßcie i M. Piraszewskiemu, za dekoracje i niezwykle sprawne
prowadzenie ca¬ej imprezy
Maria F. Zieli˜ska

DRUGI WIECZOREK
FILMOWY

19 listopada odby¬ si´ drugi wieczorek filmowy
SIP na ktørym kol.Piraszewski pokaza¬ licznie
zebranej publicznoßci jeden z ostatnich czo¬owych filmøw polskich, a mianowicie film Filipa
Bajona "Przedwioßnie" wedle powießci Stefana
¸eromskiego. Oczywißcie wydarzenia z przed
blisko stu lat, przedstawione w filmie przemawiajå bardziej do starszego pokolenia ale wåtek
mi¬osny przemawia tak do starszych jak i do
m¬odszych. Íwietna obsada aktorska, niezawodna Krystyna Janda, Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Adam Hanuszkiewicz i inni. Maciej
Stuhr czaruje widza nie tylko swojå aparycjå
ale i talentem aktorskim
Maria F. Zieli˜ska

KOMUNIKAT
KOÒA PAÂ przy SIP
ODDZIAÒ OTTAWA
Pragn´ powiadomiç z radoßciå, Ωe paczka
z odzieΩå dla dzieci polskich w
Dnieprodzierzy˜sk na Ukrainie, dosz¬a w
nienaruszonym stanie.
Dziekuj´ wszystkim, ktørzy ofiarowali
odzieΩ i do¬åczyli si´ do pokrycia kosztøw
wysy¬ki.
Jadwiga Zarzycka
Przewodniczåca Ko¬a Pa˜ przy SIP
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Pracodawcy o inΩynierach
Kogo potrzebujå i jak ich oceniajå
(Nota redakcji. Doko˜czenie artyku¬u "Praca
dla InΩyniera" z Biuletynu 11- 2002 r. )
Pracownicy z potencja¬em
W inΩynierach tkwi olbrzymi potencja¬. Majå
zdolnoßci analitycznego myßlenia, potrafiå wymyßlaç, wdraΩaç i porzådkowaç røΩne procedury. Na problemy patrzå i rozumiejå je w sposøb
kompleksowy. Takich ludzi chce mieç u siebie
kaΩda firma - jeßli tylko ma wolne etaty.
A z tym w tej chwili jest najwi´kszy problem.
Przedsi´biorstwa raczej ograniczajå zatrudnienie, a jeßli juΩ szukajå, to tylko pojedynczych
specjalistøw do konkretnych projektøw. Tak jest
np. w Polkomtelu, w Polskiej Telefonii Cyfrowej,
ktøre najcz´ßciej potrzebujå specjalistøw od telekomunikacji, informatykøw i elektronikøw z
dwu-, trzyletnim doßwiadczeniem. CNPEP Radwar Warszawskie Zak¬ady Radiowe interesujå
si´ inΩynierami elektronikami ze specjalnoßciå
programisty. Z kolei rekrutacje w firmie Polski
Asfalt zaleΩå od wygranych przez niå przetargøw. Wtedy szuka doßwiadczonych inΩynierøw
budownictwa drogowego i mostowego. Teraz
potrzebuje tylko inΩyniera do dzia¬u ofert, ktøry
b´dzie przeprowadza¬ kalkulacje i rozliczenia
kosztøw budøw.
Rozrywani i bezrobotni
- Nie pami´tam, Ωeby by¬o aΩ tylu ch´tnych do
pracy u nas jak w tym roku - møwi Ewa Kietli˜ska z CNPEP Radwar WZR. - Jesteßmy zasypywani aplikacjami z ca¬ej Polski. To zatrwaΩajåce,
Ωe bez pracy jest w tej chwili tak wielu bardzo
dobrych specjalistøw, a przodujå wßrød nich inΩynierowie mechanicy i inΩynierowie produkcji.
Pracy szukajå teΩ programißci, licznie zwalniani
przez banki - dodaje przedstawicielka CNEP
Radwar.
- Zg¬aszajå si´ inΩynierowie z doßwiadczeniem i absolwenci. Ci drudzy proszå o prac´ nawet za darmo, byle tylko zdobyç praktyk´ - dodaje Regina Dmoch-K´pczy˜ska z firmy Polski
Asfalt.
Bez problemøw pracodawcy znajdujå handlowcøw z wykszta¬ceniem technicznym. Na rynku jest juΩ grupa bardzo dobrych sprzedawcøw,
ktørzy stojå w kolejce po prac´. Ale niektørych
specjalistøw trudno pozyskaç. Polski Asfalt ch´tnie zatrudni¬by np. doßwiadczonych kierownikøw robøt drogowych. - Dobry kierownik robøt
jest dobrze wynagradzany, a co za tym idzie, trudno namøwiç go na zmian´ pracy - wyjaßnia
Regina Dmoch-K´pczy˜ska.
Dobrzy fachowcy z miernym j´zykiem
Pracodawcy chwalå merytoryczne przygotowanie inΩynierøw. Ceniå ich za usystematyzowany
i logiczny sposøb myßlenia. - Absolwenci uczel7

KONDOLENCJE

Najszczersze kondolencje dla naszego
Przewodniczåcego, kol. Jana Janeczka, z
powodu nag¬ego zgonu jego Ojca sk¬ada
Zarzåd i wszyscy cz¬onkowie SIP, Oddzia¬
Ottawa.
ni technicznych szybko i ch´tnie uczå si´ nowych rzeczy, a to ogromna zaleta, szczegølnie w
naszej branΩy, gdzie tak szybko wszystko si´
zmienia - møwi Joanna Szybisz z Polkomtelu.
- Så otwarci na nowoßci i ciågle si´ kszta¬cå dodaje Jolanta Szerstobitow z Polskiej Telefonii
Cyfrowej. - Tylko j´zyki obce wydajå si´ byç ich
pi´tå achillesowå. Na ogø¬ znajå dobrze tylko
s¬ownictwo techniczne. Gorzej ze swobodnym
porozumiewaniem si´, na czym nam najbardziej zaleΩy - dodaje specjalistka ds. rekrutacji
w Erze GSM.
Indywidualista w t¬umie
Pracodawcy niech´tnie zatrudniajå absolwentøw, bo ci nie majå doßwiadczenia. Jedynå szanså na znalezienie dobrej pracy så dla nich wakacyjne praktyki. Ale teΩ nie dla wszystkich. W
Polkomtelu na 30 praktykantøw moΩe pozostanie na etacie najwyΩej kilku najlepszych inΩynierøw.
Za to nastawiona na zatrudnianie, przede
wszystkim absolwentøw informatyki, jest firma
Accenture. - Przyjmujemy m¬odych ludzi po
studiach, by møc ich ukszta¬towaç zgodnie z
profilem naszej dzia¬alnoßci i kultury firmy. Zaczynajå od zagadnie˜ informatycznych, by pø≈niej zajåç si´ zarzådzaniem strategiami. Na
rynku praktycznie nie ma takich ludzi, chyba Ωe
u konkurencji - møwi Maciej Markowski z Accenture. W ciågu roku ta firma zamierza zatrudniç nawet 100 absolwentøw, ale muszå to byç
ludzie o okreßlonej osobowoßci - indywidualißci, ktørzy umiejå pracowaç w zespole. No i bardzo dobrze znaç angielski.
Dorota Czerwi˜ska

Uczelniane biura karier

Oferty pracy dla inΩynierøw
W stolicy ¬atwiej
Choç ofert pracy dla absolwentøw studiøw inΩynierskich i kierunkøw ßcis¬ych jest mniej niΩ
kilka lat temu, to i tak majå oni wi´ksze szanse
na prac´ niΩ humanißci, a nawet ekonomißci.
Biura karier dzia¬ajåce przy wyΩszych uczelniach pe¬niå rol´ poßrednikøw pracy - wyszukujå oferty dla absolwentøw, pozyskujå do
wspø¬pracy firmy, ktøre informujå je o wolnych
etatach, organizujå targi pracy. Robiå to bezp¬atnie, a utrzymujå si´ z tego, co da im uczelnia.
Niestety, od ponad dwøch lat liczba ofert
pracy dla absolwentøw maleje. Biuro Zawodowej Promocji Studentøw i Absolwentøw Uni-

wersytetu Wroc¬awskiego i Politechniki Wroc¬awskiej w ciågu ostatniego roku mia¬o ok. 1000
ofert, a ch´tnych do pracy studentøw i absolwentøw by¬o aΩ 14 tysi´cy. Centrum Karier Akademii Gørniczo-Hutniczej ma ßrednio ok. 700
ofert, ale ch´tnych duΩo wi´cej. O po¬ow´, w
porøwnaniu z ubieg¬ymi latami, zmala¬a liczba
propozycji pracy dla absolwentøw Politechniki
Íwi´tokrzyskiej. A do Biura Zawodowej Promocji Studentøw i Absolwentøw w Lublinie docierajå tyko pojedyncze oferty - g¬øwnie dla inΩynierøw ochrony ßrodowiska i to znajåcych francuski, ktøry nie naleΩy do najpopularniejszych
na uczelniach technicznych.
ZaleΩy od regionu
Wydaje si´, Ωe najlepiej z pracå dla m¬odych inΩynierøw jest w regionie dolnoßlåskim. Wynika
to z rodzaju i liczby inwestycji, g¬øwnie fabryk i
zak¬adøw motoryzacyjnych. - Ståd zainteresowanie inΩynierami mechanikami, elektronikami, elektrykami, absolwentami wydzia¬u podstawowych problemøw technicznych oraz chemikami. W tym roku pracy jest dla nich zdecydowanie wi´cej niΩ na przyk¬ad dla ekonomistøw - møwi Jolanta Ruszel z Wroc¬awskiego
Biura Karier. - Matematycy i fizycy mogå liczyç
jedynie na prac´ w szko¬ach. Czasami w instytutach naukowych, ale te wymagajå bardzo dobrych wynikøw w nauce.
W Biurze Karier przy AGH najwi´cej jest ofert na stanowiska informatyczno-telekomunikacyjne. Inne nie precyzujå kierunku studiøw,
bo - zdaniem GraΩyny Czop-Íliwi˜skiej z Centrum Karier AGH, firmom po prostu zaleΩy na
inΩynierach z tej uczelni. Ostatnio wzros¬o teΩ
tu zapotrzebowanie na, jak si´ wydawa¬o juΩ
martwe, dziedziny jak metalurgia i gørnictwo.
Chemicy mogå liczyç na firmy kosmetyczne lub
farmaceutyczne. Bez trudu znajdujå prac´ absolwenci elitarnego wydzia¬u fizyki ze specjalnoßciami fizyka komputerowa oraz medyczna.
Poprzez Biuro Karier Uniwersytetu Warmi˜sko-Mazurskiego w Olsztynie poszukiwani så
g¬øwnie informatycy, inΩynierowie konstruktorzy i produkcji oraz matematycy, ale tylko ci,
ktørzy dodatkowo uko˜czyli ekonomi´ lub rachunkowoßç. Ostatnio wi´kszym niΩ dotåd zainteresowaniem cieszå si´ inΩynierowie rolnictwa i zootechnicy.
W Kielcach zdarzajå si´ propozycje dla mechanikøw i inΩynierøw ßrodowiska i pojedyncze
dla inΩynierøw sanitarnych, mechanikøw i elektrykøw. Firmy pytajå teΩ o inΩynierøw budownictwa, ale domagajå si´ od nich uprawnie˜, ktøre ci mogå jednak zdobyç dopiero po dwøch
latach praktyki.
Zerowa mobilnoßç
Do biur karier docierajå oferty pracy nie tylko z
danego miasta czy regionu. We Wroc¬awiu zda-

rzajå si´ np. propozycje pracy w Bydgoszczy, na
Ílåsku czy w Warszawie. Ostatnio pewna firma
szuka¬a inΩynierøw mechanikøw, ktørzy przenießliby si´ na Podlasie. Niestety, ch´tnych nie
by¬o.
- Absolwenci nie så mobilni, chyba Ωe chodzi o mi´dzynarodowy koncern. Ich uwag´ przyciåga jedynie Warszawa, ale i tak pod warunkiem, Ωe oferta jest atrakcyjna, czyli oznacza
moΩliwoßci rozwoju - twierdzi przedstawicielka
wroc¬awskiego biura karier.
Mimo duΩego bezrobocia w regionie, na
zmian´ miejsca zamieszkania nie decydujå si´
takΩe absolwenci Uniwersytetu Warmi˜skoMazurskiego. - Odstraszajå ich koszty utrzymania w duΩych miastach. Ci, ktørzy pochodzå ze
wsi, wolå tam wrøciç i prøbowaç udoskonalaç
gospodarstwa rodzicøw - uwaΩa Dorota Opolska z Biura Karier UWM.
Albo inΩynier, albo handlowiec
Wiele ofert pracy dla m¬odych inΩynierøw dotyczy sprzedaΩy produktøw lub us¬ug technicznych. Dzia¬y handlowe wroc¬awskich firm szukajå np. absolwentøw ze specjalnoßciå sanitarnå, a w Krakowie do sprzedaΩy produktøw tzw.
wysokich technologii. Jednak stanowiska te nie
cieszå si´ popularnoßciå.
- Handlowcem trzeba si´ urodziç. InΩynier
to osoba nastawiona na rozwiåzywanie problemøw technicznych i nie nadaje si´ do sprzedaΩy, bo nie lubi kontaktøw z lud≈mi. A w dzia¬ach
sprzedaΩy firm z branΩ technicznych mogå pracowaç jedynie inΩynierowie z umiej´tnoßciami
handlowymi - twierdzi GraΩyna Czop-Íliwi˜ska
z Centrum Karier AGH.
Z roku na rok na uczelniach technicznych
przybywa kobiet. Niestety, majå wi´ksze trudnoßci ze znalezieniem pracy niΩ ich koledzy. Pracodawcy wolå panøw. Wydaje im si´, Ωe kobieta inΩynier jest gorszym pracownikiem, choç
to nieprawda - twierdzi Ewa Karo˜ska z Biura
Zawodowej Promocji Studentøw i Absolwentøw
Politechniki Íwi´tokrzyskiej.
Zdaniem pracownikøw biur karier, inΩynierowie mieliby wi´ksze szanse na znalezienie
dobrej pracy, gdyby lepiej znali obce j´zyki. Tak jest od lat. Byç moΩe przyståpienie Polski
do UE bardziej ich zmobilizuje do nauki przynajmniej angielskiego - zastanawia si´ Jolanta
Ruszel.
Pokorni i niepokorni
Podejßcie absolwentøw do szukania pracy jest
bardzo røΩne i - co ciekawe - zaleΩy od regionu.
Ewa Karo˜ska z Politechniki Íwi´tokrzyskiej
narzeka: - Nasi absolwenci Ωyjå jak gdyby w
ußpieniu. Mimo wysokiego bezrobocia, nie så
zmobilizowani do aktywnego szukania pracy.
Przebierajå i wybrzydzajå na oferty. Nie przyk¬adajå si´ do przesy¬anych aplikacji, nie podajåc
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w nich np. pe¬nego adresu. Nie så zainteresowani zdobywaniem jakiegokolwiek doßwiadczenia juΩ w czasie studiøw.
W Lubelskiem absolwenci majå za to coraz
mniejsze wymagania p¬acowe, bo waΩna jest
dla nich sama moΩliwoßç podj´cia jakiegoß zaj´cia. Z kolei absolwenci AGH, jak twierdzi GraΩyna Czop-Íliwi˜ska, najcz´ßciej zdobywajå posad´ dzi´ki kontaktom nawiåzanym podczas
praktyki lub staΩu. - Jeßli si´ sprawdzili juΩ wtedy, to starajå si´ o miejsce pracy w tej samej firmie. Z ankiet, jakie co roku przeprowadzamy
wßrød studentøw piåtego roku, wynika, Ωe po¬owa wie, gdzie b´dzie pracowaç - dodaje przedstawicielka biura przy AGH.
Rzeczpospolita nr 212/2002 r.

WIEÍCI z KRAJU

◆ Jednå nogå w UE. W dniu 13 grudnia 2002 r.
Polska, oraz 9 innych krajøw Europy ÍrodkowoWschodniej, otrzyma¬y zaproszenie na cz¬onkøw Unii Europekskiej. Kraje te stanå si´ cz¬onkami UE 1 maja 2004 r.
Ko˜cowe rokowania w Kopenhadze mia¬y
dramatyczny przebieg. Polska delegacja, z Premierem L. Milerem na czele, do samego ko˜ca
walczy¬a o lepsze warunki cz¬onkostwa dla Polski, na czym zyska¬y takΩe inne, kandydujåce
pa˜stwa. O dramatycznej sytuacji ßwiadczy
fakt, Ωe ceremonia podpisania ustale˜ szczytu
musia¬a byç przesuni´ta o kilka godzin celem
zako˜czenia rokowa˜.
Umowa akcesyjna musi byç ratyfikowana
przez wszystkie rzådy obecnych cz¬onkøw UE
oraz przez referenda, lub teΩ ratyfikacje, w krajach kandydackich.
◆ Zdecydowana wi´kszoßç Polaków - 72% - popiera wejßcie do Unii Europejskiej na wynegocjowanych w Kopenhadze warunkach. Przeciw
jest 14% - wynika ze specjalnej edycji Europejskiego Barometru "Rz"przeprowadzonej w poniedzia¬ek (02-12-16), tuΩ po zako˜czeniu
szczytu UE.
Wg badania "Rz" w referendum zamierza
g¬osowaç 53% Polaków. To niewiele wi´cej niΩ
wynosi wymagany przez konstytucj´ próg, aby
uznaç referendum za wiåΩåce.
◆ Miejsce w szeregu. Polska osiågn´¬a w 2001r.
po raz pierwszy 40% poziomu rozwoju Unii Europejskiej - wynika z danych opublikowanych
przez Eurostat. To jednak nadal duΩo mniej niΩ
ßrednia 10 krajów przyst´pujåcych do wspólnoty, która wynosi 46% poziomu "15". W poszerzonej UE tylko Litwa (38%) i Òotwa (33%) b´då
mniej rozwini´te od naszego kraju. W 2001 roku
dogoni¬a Polsk´ natomiast Estonia. Trzy republiki ba¬tyckie notujå w ostatnich latach o wiele
szybszy wzrost gospodarczy od Polski. Czechy
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osiågn´¬y 59% ßredniej europejskiej, natomiast
W´gry - 53%. Najbiedniejszy z krajów "15" to
Grecja (64%). Cypr, najbogatszy wßród nowych
pa˜stw cz¬onkowskich, osiåga 74% ßredniej
europejskiej.
◆ W grudniu ub. r. gwa¬townie obniΩy¬y si´
notowania rzådu; odsetek jego zwolennikøw
spad¬ w stosunku do listopada o 7% - do 27%, a
odsetek przeciwnikøw wzrøs¬ o 3% - do 32% wynika z sondaΩu CBOS.
W grudniu zwi´kszy¬ si´ teΩ krytycyzm w stosunku do premiera Leszka Millera; w stosunku
do listopadowych bada˜ liczba respondentøw
niezadowolonych z pracy premiera wzros¬a o
9% - do 47% Liczba osøb zadowolonych zmniejszy¬a si´ o 10% - do 29%.
Jak podaje CBOS, notowania rzådu så obecnie najgorsze od poczåtku jego funkcjonowania
i podobne do opinii o rzådzie Jerzego Buzka w
pierwszej po¬owie 1999 r.
CBOS przeprowadzi¬o sondaΩ 29 listopada 2 grudnia ub. r. na reprezentatywnej, losowej
grupie 986 Polakøw powyΩej osiemnastego roku
Ωycia.
◆ Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´
w grudniu 2002 r. na SLD g¬osowa¬oby 33% potencjalnych wyborcøw majåcych sprecyzowane
sympatie polityczne, a na PiS i Samoobron´ po
12% - wynika z najnowszego sondaΩu CBOS. Na
PSL g¬osowa¬oby 11% pytanych przez CBOS (w
listopadzie 9%); na LPR oraz Platform´ Obywatelskå - po 10%.
Tylko na 32% g¬osøw, czyli o 5% mniej niΩ
miesiåc temu, mog¬aby liczyç rzådzåca koalicja,
gdyby teraz odby¬y si´ wybory do Sejmu - wynika z najnowszego sondaΩu "Rz". Spadek poparcia SLD - UP idzie w parze z gorszå ocenå rzådu
i premiera.
Lepsze wyniki w porøwnaniu z listopadowym sondaΩem odnotowujå natomiast partie
opozycyjne. O 3% wzros¬o poparcie dla PO (10),
o dwa PSL (11) i o jeden PiS (14). Bez zmian, na
11% moΩe liczyç LPR i na 14% Samoobrona.
Unia Wolnoßci moΩe liczyç jedynie na trzyprocentowe poparcie.
Badanie przeprowadzi¬a PBS 7 i 8 grudnia
ub. na 1001-osobowej reprezentatywnej prøbie
doros¬ych Polakøw.
25% Polakøw chcia¬oby g¬osowaç w grudniu na SLD, 15% - na PiS, 14% - na Samoobron´, 13% na LPR, a po 10% - na PSL i PO. Takie så
wyniki sondaΩu, jaki na poczåtku grudnia ub. r.
przeprowadzi¬ OBOP. Aktualny wynik SLD jest
najniΩszym z notowanych w tym roku; dystans
do najlepszego rezultatu tej partii z br. wynosi
13 punktøw procentowych - poda¬ OBOP.
◆ Inflacja w listopadzie spad¬a do 0,9% z 1,1%
w pa≈dzierniku ub. r.- poinformowa¬ minister
finansøw Grzegorz Ko¬odko.
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◆ Dla 96% Polakøw sytuacja na rynku pracy w
Polsce jest z¬a lub bardzo z¬a - wynika z sondaΩu CBOS-u. Jako dobrå okreßla jå tylko 0,2%.
W stosunku do poprzedniego miesiåca (CBOS
pyta o sytuacj´ na rynku pracy co miesiåc) wzros¬a liczba badanych, ktørzy uwaΩajå, Ωe b´dzie
jeszcze gorzej. W listopadzie pesymistycznie
prognozowa¬o 37%, w grudniu juΩ 41% osøb.
Zmala¬ teΩ odsetek respondentøw, ktørzy wierzå w popraw´ na rynku pracy - w grudniu o
tym, Ωe raczej si´ poprawi, jest przekonanych
8% badanych, wobec 11% w listopadzie.
Wg sondaΩu, nie zmieni¬ si´ odsetek osøb, ktøre uwaΩajå, Ωe trudno jest gdzieß si´ zatrudniç.
Twierdzi tak 44% respondentøw.
Od listopadowego badania CBOS wzros¬o poczucie zagroΩenia utratå pracy. Liczba osøb, ktøre liczå si´ z takå sytuacjå wzros¬a o 5% i wynosi¬a w grudniu 46%.
◆ 69% osøb badanych przez CBOS w grudniu
ub.r. uwaΩa, Ωe sytuacja w Polsce zmierza w
z¬ym kierunku. O tym, Ωe b´dzie lepiej, jest przekonanych tylko 20% respondentøw.
◆ G¬øwny Urzåd Statystyczny poda¬, Ωe pod
koniec listopada ub. r. w Polsce pracy nie mia¬o
ponad 3 mln 105 tys. osøb co stanowi 17.8%
pracownikøw. Stopa bezrobocia wzros¬a, w
porøwnaniu z pa≈dziernikiem, o 0,3%.
◆ Poraz pierwszy od poczåtku transformacji
spad¬a liczba studentøw w uczelniach niepa˜stwowych. W ubieg¬ym roku przyj´to 132 tysiåce kandydatów na studia. To o ponad pi´ç tysi´cy mniej niΩ przed rokiem. Na studia dzienne
przyj´to 35,6 tys. osób, a na zaoczne i wieczorowe 96,4 tys.
W Polsce dzia¬a 230 niepa˜stwowych szkø¬
wyΩszych. 86 zmniejszy¬o nabør na studia dzienne oraz zaoczne, kolejne 36 tylko na zaoczne,
a 12 - na dzienne.
◆ Polscy naukowcy nagrodzeni. Czterej m¬o-
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Terry Gleeson B.A.
Prudential Maximum Realty Inc.
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Commercial (Licenced since 1981)
Tel: 749-7355
Res: 824-3260
E-mail: gleeste @ sprint.ca
dzi polscy badacze zostali laureatami Nagrody
Archimedesa, przyznawanej przez Uni´
Europejskå w dziedzinie nauki. Nagrod´ t´
otrzymujå studenci szkø¬ wyΩszych za oryginalne i wyrøΩniajåce si´ projekty badawcze. W
tym roku wyrøΩnieni zostali: Grzegorz Dubin z
Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii
UJ w Krakowie za "Badania nowych sposobøw
leczenia infekcji bakteryjnych", Maciej Zalas i
Micha¬ Wojtkowski z Wydzia¬u Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu za projekty urzådze˜ wytwarzajåcych
energi´ "Wytwarzanie wodoru na skutek
fotokatalitycznego rozk¬adu wody" oraz
Krystian Konarzewski z Politechniki
Warszawskiej za "Symulacj´ bezpiecze˜stwa
wøzkøw inwalidzkich na drodze".

KONGRES POLONII
KANADYJSKIEJ
OKR‰G OTTAWA
oraz

AMBASADA RP
zapraszajå na

OPÒATEK POLONII
Data: 5 stycznia (niedziela) 2003 r.
Godz. 18.00 (cz´ßç oficjalna)
Miejsce: Dom Polski SPK, 379
Waverley St
W programie wspølne ßpiewanie
kol´d oraz lekki pocz´stunek (wino,
sery, owoce, ciasta)
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