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ASSOCIATION of POLISH ENGINEERS in CANADA

STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA

BBIIUULLEETTYYNNSSIIPPBBIIUULLEETTYYNNSSIIPP

KoleΩanki i Koledzy! 
Zarzåd G¬øwny Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich w Kanadzie otrzyma¬ list od prof. dr hab. inΩ. Zbigniewa
Piaska w sprawie materia¬øw do encyklopedii nowego millenium p.t. Íwiatowe Dziedzictwo Techniczne. Prof. Z.
Piasek jako redaktor naczelny wydawnictw Íwiatowej Rady Bada˜ nad Poloniå (ÍRBnP), podjå¬  si´ bada˜ zmie-
rzajåcych do rekonstrukcji i monograficznego opisu technicznych osiågni´ç Polonii w Kanadzie, USA, Wielkiej
Brytanii, RPA, Nowej Zelandii, ZEA, Holandii, Szwecji  i Australii,  od drugiej wojny Íwiatowej do wspø¬czes-
noßci. 

W imieniu Zarzådu G¬øwnego SIP zwracam si´ do Was i za waszym poßrednictwem do pozosta¬ych koleΩa-
nek i kolegøw zrzeszonych w Stowarzyszeniu InΩynierøw Polskich w Kanadzie, o nadsy¬anie informacji indywi-
dualnych w/g wymaga˜ j/n. 

By¬oby dobrze, aΩeby kaΩdy z nas jeΩeli zna kogoß ze znanych inΩynierøw lub pracownikøw nauk technicz-
nych spoza naszej organizacji, posiadajåcych pewne osiågni´cia zawodowe, powiadomi¬ te osoby. Mimo, iΩ ter-
min jest tak krøtki postarajmy si´ dotrzeç z tå informacjå do wszystkich osøb posiadajåcych pewne osiågni´cia
techniczne w Kanadzie. 

Przewodniczåcy Oddzia¬øw SIP proszeni så o przekazanie tej informacji do wszystkich kolegøw z Oddzia¬u. 
Przesy¬ane informacje indywidualne dotyczåce karier zawodowych lub naukowych, powinny uwzgl´dniaç: 

1.  Opis kompleksowy w j´zyku polskim i angielskim z za¬åczonym zdj´ciem (typowy format paszportowy). 
2.  Zawodowe curriculum vitae. 
3.  Okreßlenie w¬asnej specjalnoßci z podaniem informacji o przebiegu pracy zawodowej w kraju zamieszkania. 
4.  Syntez´ osiågni´ç technicznych (opisy projektøw, rodzaje wykonywanych prac technicznych, wdroΩenia, wy-
nalazki, opracowania teoretyczne lub aplikacje). 
5.  Inne formy dzia¬alnoßci (jeΩeli posiada) w zakresie nauk technicznych, np. w placøwkach badawczych lub
dydaktycznych. 
6.  Podaç liczb´ wydanych publikacji (jeΩeli posiada) z krøtkå notå informacyjnå i przedstawiç wykaz waΩniej-
szych, np.5. 
7.  W¬asne uwagi i sugestie. 

Osoby partycypujåce indywidualnie powinny w¬asne osiågni´cia zawodowe opisaç przejrzyßcie tak, aby czy-
telnik by¬ zorientowany w treßci. 

MoΩna za¬åczyç waΩniejsze rysunki czy zdj´cia konstrukcyjne rozwiåza˜ technicznych. 
Prosz´ opisaç w¬asne osiågni´cia w j´zyku polskim i angielskim, najlepiej w programie Windows 97 i wydru-

kowane wys¬aç, najlepiej przed 15-tym lutego br., wraz z dyskietkå (i zdj´ciem opisanymi na odwrocie) na adres: 
Jerzy Janeczko                                                            
33 Lawrence Avenue, Hamilton, Ontario, L8G 2M8; Tel.: 905-578-4637;                                                             

Ewentualne zapytania prosz´ kierowaç na adres elektroniczny: janeczko-j@cogeco.ca 
Z gøry dzi´kuj´ za zrozumienie i wspø¬prac´. Na poczåtek wydane zostanå sylwetki polskich inΩynierøw z

Kanady i USA. Nie wyglådajmy mizernie na tle naszych kolegøw z po¬udnia! 
Serdecznie pozdrawiam, 

Andrzej Drzewiecki
Prezes

Zarzådu G¬øwnego
Stowarzyszenia InΩynierøw 

Polskich w Kanadzie 



InΩynier twørczy musi mieç ßwiadomoßç, Ωe o-
prøcz obiektøw wirtualnych powsta¬ych na e-
kranie komputera, oprøcz zaufania do symula-
cji informatycznej istnieje jeszcze odpowiedzial-
noßç, polegajåca na opanowaniu wiedzy tech-
nicznej, na umiej´tnoßci podania wynikøw pra-
cy w j´zyku prostym i precyzyjnym.

Powstanie i rozwøj zawodu inΩyniera w ro-
zumieniu wspø¬czesnym si´ga XVIII w. MoΩemy
przy tym wyrøΩniç dwa rodzaje tradycji - fran-
cuskå i angielskå, potem powsta¬ model nie-
miecki.

MODEL FRANCUSKI bierze poczåtek z sil-
nej tradycji administracyjnej, ktørej podstawå
by¬ korpus urz´dnikøw pa˜stwowych (corps
d'etat). Potrzeby utrzymania sieci transporto-
wej kraju spowodowa¬y powstanie korpusu in-
Ωynierøw drøg i mostøw (corps d'ingenieurs
des ponts et chaussees) w 1716 r. W nast´pnych
latach powsta¬ korpus inΩynierøw gørnikøw.
Zapleczem dla powo¬ywanego przez pa˜stwo
korpusu inΩynierøw pa˜stwowych (corps d'in-
genieurs de I Etat) by¬y tworzone uczelnie: szko-
¬a drøg i mostøw (Ecole des Ponts et Chaussees)
w 1747 r., szko¬a gørnicza (Ecole des Mines) w
1783 r. Powsta¬a w 1794 r. szko¬a politechniczna
(Ecole Polytechnique) moΩe byç traktowana ja-
ko poczåtek ßwiadomego tworzenia zawodu in-
Ωyniera.

Wszystkie uczelnie k¬ad¬y silny nacisk na po-
dstawy naukowe techniki: pog¬´bionå wiedz´
matematycznå, tak aby absolwent - inΩynier -
by¬ røwnoczeßnie uczonym i technikiem.

Rozwøj przemys¬u w XVIII w. wywo¬a¬ zapo-
trzebowanie na inΩyniera mechanika, ktørego
formacj´ naukowå tworzy¬y szko¬y zawodowe:
l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures pow-
sta¬a w 1829 r. i les Ecoles d'Arts et Metiers. Mo-
Ωna wyraziç opini´, Ωe powo¬ywanie uczelni by-
¬o we Francji dowodem uznania dla zawodu in-
Ωyniera. 

MODEL ANGIELSKI kszta¬towa¬ si´ inaczej.
Brak uczelni i niezdefiniowanie zawodu inΩynie-
ra poprzez s¬uΩby pa˜stwowe spowodowa¬y, Ωe
zawød ten pozostawa¬ przez d¬ugi czas zindy-
widualizowany. Technikå w øwczesnym zrozu-
mieniu zajmowali si´ nieliczni. Najlepsi wßrød
inΩynierøw cywilnych utworzyli w 1771 r. kluby
(Society of Civil Engineers), ktøre dopiero w ro-
ku 1818 przekszta¬ci¬y si´ w stowarzyszenie in-
Ωynierøw cywilnych (Institution of Civil Engine-
ers). Wspølne spotkania w klubie czy teΩ stowa-
rzyszeniu, a nie decyzja w¬adzy by¬y ≈rød¬em
stopniowego samookreßlenia si´ zawodu inΩy-

niera cywilnego. InΩynier angielski by¬ w pier-
wszym rz´dzie doßwiadczonym technikiem,
ktørego droga do zawodu prowadzi¬a przez przy-
uczenie. 

Oba modele, francuski i angielski, promie-
niowa¬y na zewnåtrz. Ten pierwszy do krajøw
wp¬ywøw francuskich, ten drugi przede wszys-
tkim do Ameryki Pø¬nocnej, w ktørej w 1852 r.
powsta¬o stowarzyszenie American Society of
Civil Engineers.

Presja potrzeb przemys¬owych, dynamiczne
powstawanie nowych sektorøw przemys¬owych
- mechanicznych, chemicznych, elektrycznych,
spoΩywczych - spowodowa¬y, Ωe oba systemy
"czyste" zacz´¬y ewoluowaç, ulegaç zbliΩeniu.
Nauczanie we Francji sta¬o si´ mniej teorety-
czne, bliΩsze praktyce przemys¬owej wymaga-
nej przez poszczegølne sektory. Rzemießlniczy
system angielski zosta¬ uzupe¬niony przez pod-
budow´ teoretycznå, ktørå moΩna by¬o uzyskaç
na wydzia¬ach uniwersyteckich (University Col-
lege) czy teΩ King's College w Londynie.

NaleΩy nadmieniç, Ωe røwnieΩ tradycja nie-
miecka kszta¬cenia inΩynierøw w szko¬ach wyΩ-
szych (Technische Hochschule) oparta by¬a na
zasadzie sformu¬owanej przez Humboldta jed-
noßci bada˜ i nauczania. Szko¬y te cieszy¬y si´
wielkim prestiΩem poczåwszy od XIX w.

Tak wi´c u ≈røde¬ zawodu inΩyniera, jego
uznania spo¬ecznego by¬o båd≈ wykszta¬cenie
poczåtkowe, båd≈ teΩ uznanie w zawodzie. 

SSaammooookkrreeßßlleenniiee
Møwiåc o poczåtkach zawodu inΩyniera war-

to przytoczyç definicj´ dzia¬alnoßci inΩynier-
skiej pochodzåcå. z 1828 r.: Sztuka ukierunko-
wania wielkich ≈røde¬ mocy w przyrodzie na
uΩytek i wygod´ cz¬owieka, jako ßrodkøw pro-
dukcji i transportu, (...) w celach handlowych,
nawigacji wykorzystujåcej sztuczne si¬y, w kon-
strukcji i przystosowaniu maszyn, w odwodnie-
niu miast i osiedli..." Dziß powiedzielibyßmy
krøcej o opanowaniu si¬ przyrody dla dobra spo-
¬ecznego, co staje si´ wyznacznikiem pozycji in-
Ωyniera w spo¬ecze˜stwie. Pozycja ta bywa cz´-
sto upraszczana do pozycji "osoby odpowiedzia-
lnej", røwnieΩ za takie skutki negatywne, jak np.
zanieczyszczenie ßrodowiska wskutek dzia¬al-
noßci rolniczej czy przemys¬owej. Ogølnie mo-
Ωna stwierdziç, Ωe w opinii spo¬ecznej prestiΩ
zawodu inΩyniera obniΩy¬ si´ na rzecz naukow-
ca. 

TTeecchhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaccyyjjnnaa
Nowe wyzwanie pojawi¬o si´ wraz z nowymi te-
chnologiami przekazu informacji i komuniko- 2
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wania si´. Spowodowa¬y one, Ωe w technologii
przemys¬owej zast´puje si´ cz¬owieka sterowa-
niem automatycznym. W nowym ßrodowisku
przemys¬owym operuje si´ j´zykiem symbolicz-
nym (np. przy projektowaniu), ktøry musi byç
potem przet¬umaczony na zjawiska i obiekty
fizyczne. W procesie technologicznym proble-
my rutynowe rozwiåzuje maszyna bez udzia¬u
inΩyniera, tylko zak¬øcenia wymagajå czujnoßci
i interwencji cz¬owieka. Diagnostyka tych zak¬ø-
ce˜ staje si´ tym trudniejsza, im bardziej sys-
tem produkcyjny oparty na maszynach jest zwiå-
zany z informatycznym systemem pilotaΩu i
kontroli.

W projektowaniu systemøw technologicz-
nych wzrasta znaczenie wyobra≈ni i wniosko-
wania oprøcz, niewåtpliwie waΩnej, racjonal-
noßci naukowej. Podstawowego znaczenia na-
biera koniecznoßç decydowania w warunkach
ryzyka i niepewnoßci. Nowe podejßcie polega
na tym, aby w operowaniu symbolizmem mate-
matycznym nie traciç z oczu rzeczywistoßci. 

PowaΩnym zmianom podlega w nowych o-
kolicznoßciach droga kariery zawodowej inΩy-
niera. Wzrasta znaczenie konkurencji na skal´
dotychczas nieznanå. Kariera w jednym przed-
si´biorstwie, w ktørym zdobywa si´ kolejne sto-
pnie doßwiadczenia i odpowiedzialnoßci, zosta-
je zaståpiona przez karier´ etapowå w kolej-
nych przedsi´biorstwach dajåcych coraz lepsze
warunki. Wynikiem globalizacji gospodarki jest
zmniejszenie poziomøw hierarchicznych w
przedsi´biorstwie, delegowanie odpowiedzial-
noßci (i ryzyka) do wszystkich poziomøw wspø¬-
pracujåcych w sieci. Wynikajå ståd konsekwen-
cje røwnieΩ dla zawodu inΩyniera. Jego pozycja
jako autorytetu zostaje zmodyfikowana. W stru-
kturach "poziomych" nie wydaje polece˜ pod-
w¬adnym, lecz wspø¬pracownikom, partnerom.
W kontaktach interpersonalnych musi uzyski-
waç uznanie dla swojej wiedzy i umiej´tnoßci
przez przekonywanie, umiej´tnoßç negocjacji, a
wi´c przez sposøb bycia. Te trzy elementy kom-
petencji, trzy stopnie wtajemniczenia znajdujå
w j´zyku francuskim najkrøtsze okreßlenie: savo-
ir - savoir-faire - savoir-etre (wiedzieç; wie-
dzieç-robiç; wiedzieç-byç).

Dla kariery inΩyniera istotna staje si´ wi´c
umiej´tnoßç panowania nad sytuacjami coraz
bardziej skomplikowanymi, umiej´tnoßç sta-
¬ych negocjacji mi´dzy przedsi´biorstwem, ktø-
re poszukuje precyzyjnych kompetencji dla pro-
jektu mieszczåcego si´ w jego strategii w danej
chwili, i inΩynierem, ktøry oferuje swoje kom-
petencje w okreßlonym momencie swojej karie-
ry.

KKoommppeetteennccjjee
Powstaje problem jak zdefiniowaç i jak oceniç
kompetencje inΩyniera. Wewnåtrz przedsi´bior-
stwa droga jest na ogø¬ sprawdzona przez  awan-
se, ale jak certyfikowaç inΩyniera, ktøry zmienia
prac´? Jest to problem, ktøry zaprzåta uwag´
ßrodowisk inΩynierskich nie tylko w Polsce.
Funkcjonujå rozmaite systemy oceny. Ich wspøl-
nym celem jest utrzymanie wysokiej kultury
naukowej i przygotowanie do utrzymania kom-
petencji w okresie ca¬ego Ωycia zawodowego.
Zak¬ada si´, Ωe modele dotychczasowe nie så
wystarczajåce. Dyplom uczelniany na ogø¬ nie
informuje o kwalifikacjach kreatywnoßci, o spe¬-
nianiu warunkøw minimum etycznego, branΩo-
we stowarzyszenia na ogø¬ preferujå ochron´
swoich cz¬onkøw. Powstaje wi´c idea zewn´-
trznego systemu ewaluacji.

We Francji dzia¬a Komisja Tytu¬u InΩyniera
(la Commission des Titres de l'Ingenieur), ktøra
narzuca uczelniom nadajåcym dyplomy inΩy-
niera pewnå doktryn´, tj. zbiør zasad, weryfiko-
wanych nast´pnie in situ. Podobnå rol´ spe¬nia
w Stanach Zjednoczonych Zarzåd Akredytacyj-
ny InΩynierii i Technologii (Accreditation Board
for Engineering and Technology - ABET). Orga-
nizacja ta jest utworzona przez przemys¬ i sto-
warzyszenia inΩynierskie. Okreßla minimalny
poziom wiedzy w kaΩdej dyscyplinie uzasadnia-
jåcy przyznanie tytu¬u inΩyniera. Dyrektywy te
så stopniowo modyfikowane w miar´ potrzeb.
Uczelnie poddajå si´ pog¬´bionej ankiecie wyko-
nywanej okresowo przez zespo¬y sk¬adajåce si´
z przedstawicieli nauki i praktyki. Akredytacja
wykonana przez ABET ma uznanie organizacji
przemys¬owych. 

W Anglii identycznå rol´ spe¬nia Rada InΩy-
nierska (Engineering Council), tworzona przez
stowarzyszenia inΩynierskie i rzåd, powo¬ana w
1981 r., uznana Kartå Krølewskå (Royal Charter).
Prowadzi ona ponadto centralny rejestr inΩynie-
røw.

Nie ulega wåtpliwoßci, Ωe powstajåce nowe
organizacje så elementem wspø¬zawodnictwa
na skal´ mi´dzynarodowå ßrodowisk inΩyniers-
kich, zwi´kszania szans inΩynierøw na global-
izujåcym si´ rynku. Z drugiej strony wyra≈ne så
tendencje solidarnej wspø¬pracy w ramach po-
wstajåcych mi´dzynarodowych organizacji in-
Ωynierskich. Zarøwno w przypadku wspø¬zawo-
dnictwa, jak i wspø¬pracy podniesienie kwali-
fikacji zawodowych staje si´ niezb´dnym warun-
kiem formacji inΩyniera XXI wieku.

Stanis¬aw Kajfasz
Przeglåd Techniczny nr 9/02

Autor jest emerytowanym profesorem, b. wice-
ministrem budownictwa, cz¬onkiem Rady Kra-
jowej FSNT NOT.
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Przedstawiciele wielkich ßwiatowych kon-
cernøw, ktørzy zainwestowali w Polsce, zazwy-
czaj chwalå wykszta¬cenie i zaangaΩowanie pol-
skich pracownikøw, narzekajå zaß na biurokra-
cj´ i zmieniajåce si´ przepisy. Okazuje si´ jed-
nak, Ωe polskie przedsi´biorstwa wchodzåce w
sk¬ad mi´dzynarodowych koncernøw zosta¬y
uznane, z nielicznymi wyjåtkami, za jedne z
najlepszych, jeßli nie najlepsze w ca¬ej struk-
turze.

Polskie firmy wchodzåce w sk¬ad zagranicz-
nych korporacji rzadziej niΩ pozosta¬e zwalnia-
jå pracownikøw. Rzadziej teΩ dotyka je g¬´boka
i bolesna restrukturyzacja. Zapewne g¬øwnym
tego powodem jest to, Ωe zagraniczne koncerny
dzia¬ajå u nas od niedawna, wi´c ich polskie fir-
my charakteryzujå si´ wyΩszym poziomem no-
woczesnoßci. Do Polski w¬aßnie przenoszone så
z Zachodu miejsca pracy. Mimo bowiem wielu
obciåΩe˜ praca wciåΩ jest u nas znacznie ta˜sza.

AAGGDD::  lliiddeerr  zz  kkiillkkuu  ppoowwooddøøww
Przed niedawno ¬ødzki zak¬ad Merloniego

zosta¬ uznany przez koncern za najlepszå fab-
ryk´ w Europie pod wzgl´dem jakoßci pracy i
produktøw. Polska fabryka wyprzedzi¬a zak¬ady
Merloniego we W¬oszech, gdzie znajduje si´ sie-
dziba koncernu, oraz fabryki w W. Brytanii,
Francji i Portugalii.

Merloni jest trzecim pod wzgl´dem wielko-
ßci  europejskim producentem sprz´tu AGD.
Koncern za 60 mln USD uruchomi¬ w Òodzi fa-
bryk´ kuchenek, ktøre przeznaczone så na ry-
nek polski i na eksport. W¬osi sprzedajå w Pol-
sce takΩe produkty AGD, ktøre powstajå w in-
nych fabrykach koncernu.

- Po pierwsze mamy dobrych, wykwalifiko-
wanych pracownikøw. Po drugie koncern ma
precyzyjnie wyznaczone cele do wykonania.
Kiedy dwa takie czynniki spotykajå si´ w jed-
nym miejscu, moΩna osiågnåç bardzo dobre re-
zultaty - møwi Bruno Porchietto, dyrektor Me-
rloni Indesit Polska. Po dziewi´ciu miesiåcach
zesz¬ego roku wzrost przychodøw polskiego od-
dzia¬u by¬ wi´kszy niΩ ßrednia dla ca¬ego kon-
cernu. W porøwnaniu do trzech kwarta¬øw
2001 r. przychody zwi´kszy¬y si´ po dziewi´ciu
miesiåcach 2002 r. o 40%. Dynamika ca¬ego kon-
cernu wynosi¬a 25%.

EElleekkttrroonniikkaa::  hhii--tteecchh  ppoo  ppoollsskkuu
Polskie fabryki koncernu Philips naleΩå do

najbardziej wydajnych i nowoczesnych spoßrød
wszystkich zak¬adøw tej firmy na ßwiecie. Tak
jest w fabryce w Kwidzynie, gdzie produkuje si´
telewizory. Ponad 90% trafia na eksport, g¬øwnie
do Europy Zachodniej. Jednak g¬øwnym przy-
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k¬adem na to, iΩ polskie oddzia¬y zagranicznych
koncernøw mogå odgrywaç znaczåcå rol´ w ich
globalnych strukturach, jest Philips Lighting
Poland w Pile. Jego przychody wynios¬y w 2001
r. 1,3 mld z¬, a zysk netto 30,5 mln z¬. Tymcza-
sem ¬åczne przychody ca¬ego koncernu Phili-
psa wynios¬y w 2001 r. (ostatnie oficjalne wyni-
ki) 32,3 mld euro.

Fabryka w Pile jest najwi´kszym na ßwiecie
centrum produkcyjno-logistycznym koncernu
Philips Lighting. Koncern do tej pory zainwest-
owa¬ w to przedsi´biorstwo ok. 200 mln euro.
Pieniådze przeznaczone zosta¬y m.in. na zakup
nowych technologii i linii produkcyjnych. Zde-
cydowana wi´kszoßç (80%) Ωarøwek produko-
wanych w Pile trafia na eksport, g¬øwnie do krajøw
Unii Europejskiej. W 1997 r. Philips Lighting
zbudowa¬ w tym mießcie w¬asne centrum eks-
portu i logistyki na Europ´ Centralnå i Wscho-
dniå.

TakΩe Siemens ma fabryki w Polsce. Jej zna-
czenie w strukturze koncernu ostroΩnie ocenia
Karol Szyndzielorz, rzecznik Siemensa. - Na ca-
¬ym ßwiecie zajmujemy si´ produkcjå i obs¬ugå
urzådze˜ dla kilkunastu branΩ. Nie w kaΩdym
kraju filie czy oddzia¬y zajmujå si´ takå samå
dzia¬alnoßciå, trudno wi´c je porøwnywaç. Nie
mamy strat - møwi przedstawiciel Siemensa.
Zaznacza, Ωe znaczenie polskiej spø¬ki zwi´kszy
si´ po wejßciu Polski do UE. W¬aßnie wtedy pol-
ska gospodarka b´dzie si´ szybciej niΩ obecnie
modernizowaç. Polski Siemens liczy, Ωe przech-
wyci cz´ßç lukratywnych zamøwie˜. Z naszej
Listy 1000 najwi´kszych przedsi´biorstw w Pol-
sce wynika, Ωe w roku obrachunkowym 2000/
2001 przychody polskiego Siemensa wynios¬y
986,7 mln z¬. By¬y wi´c wi´ksze o 159,2% niΩ rok
wczeßniej, ale z ko˜cem roku zosta¬ zako˜czo-
ny  proces integracji dwøch spø¬ek wchodzå-
cych w sk¬ad grupy Siemensa - Siemens sp. z o.
o oraz Zwut sp. z. o. o.

Z raportu Siemensa za omawiany rok obra-
chunkowy wynika, Ωe sprzedaΩ koncernu wzro-
s¬a w porøwnaniu do poprzedniego roku o 12,1%

GGeenneerraall  MMoottoorrss::  nnaajjlleeppsszzyy,,  
aallee  nniieewwyykkoorrzzyyssttaannyy

- To jeden z najlepszych, jeßli nie najlepszy
zak¬ad w ca¬ej europejskiej sieci GM - twierdzi
Mike Burns, prezes General Motors Europe, na-
leΩåcego do General Motors Corp., najwi´ksze-
go koncernu motoryzacyjnego na ßwiecie. W
tych pochwa¬ach wtøruje mu Carl-Peter For-
ster, prezes Adam Opel AG. 95 procent produ-
kcji gliwickiego zak¬adu Opla, gdzie teraz z taß-
my zjeΩdΩa coraz popularniejsza w Europie

POLSKIE PERÒY ÍWIATOWYCH KONCERNØW
Zak¬ady nowoczesne, dynamiczne i rentowne



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ –Luty 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 
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      746-3319 
Wtorek ZHP „Zuchy - Leśne Kwiatki” - zbiórka K. Chyla 294-1371 
Wtorek ZHP „Polskie Kwiaty” - harcerki, zbiórka G. Łebkowska 820-0686 
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 2003 

Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 
4 luty Video, panel: „Wyklęci”: Żołnierze NSZ – 

bohaterowie zohydzeni przez komunistów 
Koło SPK Nr 8 oraz 
PINK (Oddział Ottawa) 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

15 Wielka Gala Walentynkowa Nelson Travel M. Baraniak 789-5228 
15 Zabawa Walentynkowa w Hull LaChic Bożena 775-3425 
20 Film: „Koncert dla uczczenia rocznicy Powstania 

Warszawskiego i Święta Żołnierza Polskiego” 
Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 

22 IV Mistrzostwa Tenisa Stołowego Polonii Ottawskiej Klub „Białe Orły” A. Wiśniewski 596-9753 
1 mar. „Śledzik Harcerski ZHP - Zabawa” Kom. Rodzic. ZHP B. Rudak 248-8590 
4 „Udział Polaków w II wojnie światowej”: T. Baran Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 
5 Środa Popielcowa Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
20 Film: „Life and Times: John Paul II – Część I’ Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
1 kw. „Arnheim: Wrzesień 1944-przyczyny desantu i 

skutki przegranej bitwy aliantów” – W. Tabaka 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

6 Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
27* II Konkurs Talentów Polskich Fund. Dziedz. Pol. E. Michałowska 739-7003 
6 maj Wspomnienia osobiste: „WAF-ki – Pomocnicza 

Służba Lotnicza Kobiet” – B. Grabowska 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

15 Film:„Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz. I” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
22 Walne wyborcze zebranie Stow. Inżynierów Pol. SIP - Ottawa J. Janeczek 736-1620 
16-19 30 Walny Zjazd Stow. Polskich Kombatantów Koło SPK Nr 8 A. Garlicki 731-6376 
25 „Kwiatki dla Matki” Chór Paderewskiego W. Garlicka  731-6376 
19 cz. Film:„Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz.II” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
21 IV Polski Festiwal z udziałem międzynarodowym Klub „Białe Orły” i SPK A. Wilk 723-2415 
* Zmiana terminu 
„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/


møwi Jan ¸ukowski, dyrektor ds. rozwoju i za-
sobøw ludzkich. Rocznie oddzia¬ w Íwieciu pro-
dukuje 700 tys. ton papieru.

W ciågu kilku ostatnich lat zagraniczny u-
dzia¬owiec zainwestowa¬ w firmie ¬åcznie 252
mln dolarøw. Inwestycje te sprawi¬y, Ωe spø¬ka
ma obecnie najwyΩszå wydajnoßç pracy ze
wszystkich zak¬adøw grupy. Eksport Íwiecia
wynosi oko¬o 70% i w uj´ciu iloßciowym røw-
nieΩ jest najwi´kszy w porøwnaniu z innymi
zak¬adami. Co roku spø¬ka przynosi¬a zysk (w
tym roku powinien wynießç co najmniej 137
mln z¬). Stopa zwrotu z zaangaΩowanego kapi-
ta¬u w przypadku Íwiecia wynios¬a w 2001 r.
21,7%, podczas w ca¬ej grupie oko¬o 14%. Z pol-
skich zak¬adøw Frantschacha pochodzi wiele
rozwiåza˜ informatycznych i logistycznych,
ktøre zosta¬y wdroΩone w ca¬ej grupie, chociaΩ-
by stworzenie systemu realizacji zamøwie˜
przez Internet. Technicy z tej fabryki zostali za-
angaΩowani do dostosowywania do wymogøw
grupy nowego zak¬adu JSC Syktywkar w Rosji.

BBaarrddzzoo  dduuΩΩee  ppiiwwoo
Du˜ski Carlsberg od 1996 r. jest obecny w

browarze Okocim, ale swoje zaangaΩowanie w
polski rynek piwny zwi´kszy¬ dopiero cztery la-
ta pø≈niej, gdy oceni¬, Ωe jego dynamika wynosi
kilkanaßcie procent rocznie. W 2001 r. Carlsberg
na inwestycje w Okocimiu przeznaczy¬ 74 mln
z¬, a kolejne 220 mln z¬ na zakup browarøw Bo-
sman i Kasztelan. Niedawno za ok. 43 mln z¬
dokupi¬ 9,9% akcji grupy Carlsberg-Okocim.
Polskie browary så jednymi z najdynamiczniej
rozwijajåcych si´ i najnowoczeßniejszych w
grupie Carlsberga.

Grupa ¸ywiec jest drugå co do wielkoßci
(bioråc pod uwag´ wielkoßç sprzedaΩy w 2002 r.
wynoszåcå 8,4 mln hl) firmå wchodzåcå w sk¬ad
Heinekena. Dzi´ki inwestycjom si´gajåcym se-
tek milionøw z¬otych jej browary naleΩå do naj-
nowoczeßniejszych w Europie. Grupa ¸ywiec
jest najwi´kszym eksporterem piwa w Polsce.
Swoje produkty sprzedaje do Stanøw Zjedno-
czonych, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

Kompania Piwowarska (Tyskie Browary Ksiå-
Ω´ce oraz Lech Browary Wielkopolski) jest cz´-
ßciå mi´dzynarodowego koncernu SABMiller
plc., ktøry obecnie jest drugim co do wielkoßci
koncernem piwowarskim na ßwiecie i jednym z
najwi´kszych producentøw napojøw bezalko-
holowych. Jego roczna produkcja si´ga 120 mil-
ionøw hektolitrøw piwa i zatrudnia na ca¬ym
ßwiecie ponad 38 tysi´cy pracownikøw. Zak¬ady
w Polsce dajå oko¬o 7% produkcji koncernu. Na-
leΩåca do Kompanii Piwowarskiej marka Tyskie
jest jednå z dziesi´ciu najwi´kszych marek piwa
w Europie pod wzgl´dem wielkoßci sprzedaΩy.
Marka ta zosta¬a w ubieg¬ym roku uhonorowa-
na najbardziej prestiΩowå nagrodå - Z¬otym Me-

agila, jest eksportowana do wi´kszoßci krajøw
Europy.

Gliwicki Opel ma znacznie wi´ksze moΩliwo-
ßci produkcyjne i na kolejny model czeka od
wielu miesi´cy. Dopiero w tym roku pojawi¬a
si´ szansa, aby ta fabryka, ktøra jest porøwny-
walna z zak¬adami Opla w Saragossie mog¬a byç
wykorzystana w pe¬ni. Zak¬ady w Saragossie ma-
jå znacznie wi´cej szcz´ßcia - to tam produko-
wane så najwi´ksze hity koncernu - kolejne wer-
sje modelu Opel Corsa oraz model Opel Meriva,
w ktørym pok¬adana jest nadzieja, Ωe pomoΩe
Oplowi AG wyjßç z k¬opotøw finansowych. W
Gliwicach planuje si´ jeszcze w tym roku rozpo-
cz´cie produkcji modelu Astra II, ktøra podob-
nie jak jej poprzedniczka Astra Classic mia¬aby
byç sprzedawana na biedniejszych wschodnich
rynkach. - Wsz´dzie w motoryzacji så nadwyΩki
mocy - t¬umaczå przedstawiciele GM, ale to w
Polsce uruchomimy dodatkowå produkcj´.

OOppoonnyy::  bbaarrddzziieejj  rreennttoowwnnee
KaΩdy z trzech dzia¬ajåcych w Polsce produ-

centøw opon jest cz´ßciå globalnej firmy opo-
niarskiej. TC D´bica wchodzi w sk¬ad grupy Go-
odyear, Stomil Olsztyn jest spø¬kå z grupy Miche-
lin, zaß pozna˜ska Bridgestone/Firestone Po-
land jest cz´ßciå grupy Bridgestone. Wszystkie
trzy firmy wi´kszoßç swej produkcji eksportujå i
sprzedajå w sieciach swych g¬øwnych w¬aßci-
cieli.

W¬aßciciele rozwijajå produkcj´ opon w pol-
skich spø¬kach ze wzgl´du na koszty produkcji.
Na poczåtku grudnia 2002 r. Bridgestone og¬o-
si¬, Ωe do 2006 r. zainwestuje w Poznaniu 170
mln USD, aby podnießç moce produkcyjne tego
zak¬adu o 10 tys. opon dziennie do 23 tys. sztuk.

Po trzech kwarta¬ach 2002 r. rentownoßç o-
peracyjna TC D´bica wynosi¬a 9,5%, podczas
gdy grupy Goodyear - 2,1%, a rentownoßç netto
odpowiednio 7,8% i 0,3% Globalna rentownoßç
operacyjna dzia¬u oponiarskiego Goodyeara
wynosi¬a po trzech kwarta¬ach 0%, w Europie
Zachodniej 3,4%, a w regionie Europy Wschod-
niej, Afryki i Bliskiego Wschodu10,8%

PoniewaΩ Michelin nie ujawni¬ danych za III
kwarta¬ ub.r., porøwnaç moΩemy dane grupy za
I pø¬rocze z danymi Stomilu Olsztyn po I pø¬ro-
czu lub trzech kwarta¬ach. Rentownoßç opera-
cyjna grupy wynosi¬a 7,2%, a Stomilu odpowie-
dnio 17,4% i 9,7%, zaß rentownoßç netto odpo-
wiednio 3,2%, 9,3% i 7,8%

PPaappiieerr::  lleeppiieejj  nniiΩΩ  ppoozzoossttaallii
Frantschach Íwiecie, ktøry naleΩy do mi´dzy-

narodowej grupy Frantschach AG, jest najwi´k-
szym producentem papieru workowego i tek-
stury falistej nie tylko w Polsce. - Polska firma
lokuje si´ na pierwszej pozycji, jeßli porøwnaç
iloßç produkowanych papierøw z siostrzanymi
firmami z Austrii, Czech, Szwecji czy S¬owacji -
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dalem w Mi´dzynarodowym Konkursie Piw w
Burton-on-Trent. Inwestorzy przeznaczyli po-
nad 200 mln USD na inwestycje w Polsce, wypo-
saΩajåc oba polskie browary w najwyΩszej klasy
urzådzenia i systematycznie zwi´kszajåc ich mo-
ce produkcyjne. Dziß browary w Tychach i w Po-
znaniu naleΩå do najwi´kszych i najnowocze-
ßniejszych w Europie. Pracownicy z firmy-matki
ch´tnie podkreßlajå nies¬ychanå pracowitoßç
Polakøw, zapa¬ do pracy i entuzjazm dla nowi-
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nek organizacyjnych i technologicznych. Chwa-
lå polskich pracownikøw za kultur´ pracy i wyk-
szta¬cenie. Coraz cz´ßciej zdarza si´, Ωe wyrø-
Ωniajåcy si´ pracownicy Kompanii Piwowarskiej
awansujå, obejmujåc kierownicze funkcje w ka-
drze zarzådzajåcej mi´dzynarodowymi struktu-
rami SABMiller.

Materia¬y zebra¬ D.E.
Rzeczpospolita nr 16/2003 r.

Laser to urzådzenie do wytwarzania i wzmacni-
ania promienia ßwietlnego przez stymulowanie
atomøw promieniowaniem innym, ale tej sa-
mej cz´stotliwoßci. Nazwa pochodzi z angiel-
skiego, powsta¬a z inicja¬øw Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation. Laser, w
przeciwie˜stwie do goråcych ≈røde¬ ßwiat¬a ta-
kich jak S¬o˜ce czy Ωarøwka, emituje ßwiat¬o o
jednej, konkretnej d¬ugoßci fali. W przypadku
lasera niebieskiego jest to 425 nanometrøw. La-
ser jest urzådzeniem zaskakujåco ma¬ym.

Polska konkurujåca w dziedzinie zaawanso-
wanej elektroniki z Japoniå czy Stanami Zjedno-
czonymi? Jeszcze do niedawna podobne stwier-
dzenie wzbudzi¬oby jedynie lekki ußmiech. Jed-
nak okazuje si´, Ωe polscy naukowcy z Centrum
Bada˜ Wysokocißnieniowych PAN potrafili osiå-
gnåç coß, nad czym od dawna pracujå specjaliß-
ci najwi´kszych firm elektronicznych.

Chodzi oczywißcie o skonstruowanie niebie-
skiego lasera pø¬przewodnikowego i opracow-
anie technologii produkcji monokryszta¬øw
azotku galu (GaN). Polski niebieski laser jest
pierwszym, w ktørym wykorzystano azotek galu
zamiast kryszta¬øw szafiru, co pozwala popraw-
iç jakoßç i w¬aßciwoßci optyczne.

NNaajjwwaaΩΩnniieejjsszzee  ppoodd¬¬ooΩΩee
Budowa niebieskiego lasera rozpoczyna si´ od
stworzenia odpowiedniego pod¬oΩa. W¬aßnie
wykorzystanie do tego celu azotku galu stanowi
sukces zespo¬u Centrum Bada˜ Wysokocißnie-
niowych PAN i kierujåcego pracami prof. Sylwe-
stra Porowskiego. Polscy naukowcy uzyskujå po-
jedyncze kryszta¬ki azotku galu (GaN), stosujåc
olbrzymie cißnienia, porøwnywalne z tymi, ja-
kie potrzebne så do produkcji diamentøw. Mo-
nokryszta¬y azotku galu moΩna otrzymaç wy¬å-
cznie w warunkach niezwykle wysokiego cißnie-
nia, ok. 20 tys. atmosfer, i bardzo wysokiej tem-
peratury, przekraczajåcej 1,5 tys. stopni C. Aby
uzyskaç takie warunki, konieczne by¬o skonstru-
owanie odpowiedniego laboratorium wyposaΩonego
w specjalny piec.

Monokryszta¬y azotku galu uzyskiwane
przez Polakøw så wyjåtkowo duΩe i doskona¬e
technicznie. Gdy rozpoczynano prac´, ich roz-
miary nie przekracza¬y 0,1 mm. Teraz udaje si´
otrzymywaç kryszta¬y o wielkoßci ponad 2 cm
kw., co jest juΩ wystarczajåce do zastosowa˜
praktycznych.

Aby jednak takie kryszta¬y zastosowaç np.
do budowy niebieskiego lasera, konieczne jest
na¬oΩenie na kryszta¬ podstawowy kolejnych
cienkich warstw - epitaksji. MoΩna by¬o to zro-
biç dopiero po zamontowaniu w warszawskim
CBW laboratorium epitaksji MOVPE. Oficjalnie
prace nad skonstruowaniem pierwszego niebie-
skiego lasera wykorzystujåcego GaN ruszy¬y w
1999 roku. 

Kolejnym etapem jest w¬aßnie nak¬adanie
na kryszta¬ pod¬oΩowy kolejnych warstw zwiå-
zkøw pø¬przewodnikowych, metali i izolatorøw.
W rezultacie otrzymuje si´ miniaturowy uk¬ad
optoelektroniczny o boku ok. 0,5 mm. 

WWyyßßcciigg  nnaa  rryynneekk
Niebieski laser nie jest absolutnå nowoßciå - po-
dobne urzådzenie skonstruowano juΩ w Japonii.
Pracujåcy w firmie Nichia Japo˜czyk Shuji Naka-
mura skonstruowa¬ na bazie azotku galu pø¬prze-
wodnikowå diod´ laserowå juΩ w 1993 roku. Za
swoje osiågni´cie otrzyma¬ honorarium w wy-
sokoßci ok. 200 dolarøw. Pod koniec lat 90. Na-
kamura zaczå¬ pracowaç dla ameryka˜skiej fir-
my Cree, ktøra wspø¬pracujåc z japo˜skå Rohm,
rozpocz´¬a wprowadzanie na rynek nowych
produktøw wykorzystujåcych m.in. niebieskie
lasery. 

Profesor S. Porowski, dyrektor Centrum Ba-
da˜ Wysokocißnieniowych Polskiej Akademii
Nauk: Nasz wynalazek to nie efekt przypadku
ani jednorazowego natchnienia. Kilkadziesiåt
osøb pracowa¬o nad nim przez 20 lat. Mielißmy
t´ przewag´ nad innymi placøwkami interesu-
jåcymi si´ niebieskå optoelektronikå, Ωe jesteß-
my instytutem badajåcym wysokie cißnienia.
Wszystkie wysokocißnieniowe parametry azo-

NIEBIESKI LASER
Bez przypadku, bez natchnienia

Polski niebieski laser jest pierwszym, w którym wykorzystano azotek galu zamiast kryszta¬øw
szafiru. 
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si´ do komunikacji mi´dzy okr´tami podwod-
nymi i sterowania rakietami. Wßrød potencjal-
nych zastosowa˜ wymienia si´ røwnieΩ moni-
toring ßrodowiska (wykrywanie zanieczyszcze˜).

Specjalißci z CBW PAN nie ukrywajå, Ωe naj-
bardziej interesuje ich "zagospodarowanie" ryn-
ku specjalistycznego. Ci´Ωar przystosowania te-
chnologii i wdroΩenie jej do produkcji urzådze˜
na rynek masowy majå wziåç na siebie najwi´-
ksze koncerny elektroniczne, ktøre zresztå juΩ
wykorzystujå niebieskie lasery. Polakom pozo-
stajå jednak m.in. zastosowania kosmiczne, mi-
litarne czy medyczne. 

JJeesstt  wwssppaarrcciiee
Badania w CBW PAN prowadzone så w ramach
programu wieloletniego "Niebieska optoelek-
tronika" (do ko˜ca 2000 roku by¬ to strategiczny
program rzådowy), na realizacj´ ktørego prze-
znaczono do ko˜ca 2004 roku 38,5 mln z¬otych.
Projekt ma na celu stworzenie podstaw nowej
ga¬´zi przemys¬u hi-tech na bazie potencja¬u
naukowego i technologicznego Polski w dzie-
dzinie fizyki i technologii, m.in. GaN. Zak¬ada
røwnieΩ wprowadzenie polskich produktøw i
technologii na ßwiatowy rynek.

Wartoßç rynku szacowana jest na 3 mld do-
larøw do 2006 roku. Prze¬om i faza gwa¬town-
ego wzrostu majå nadejßç - wed¬ug prognoz
rzådowych - w 2003 roku. Ca¬kowita wartoßç
rynku urzådze˜ wykorzystujåcych nowe przy-
rzådy optoelektroniczne ma wynießç aΩ 100
mln dolarøw w 2008 roku. Osiågni´cia polskich
naukowcøw zainteresowa¬y naszych sojuszni-
køw - program prowadzony przez CBW PAN
otrzyma¬ ze strony NATO dwa granty stymulu-
jåce wspø¬prac´ z oßrodkami badawczymi w
Niemczech i Holandii. -

PIOTR KOÍCIELNIAK,
ÒUKASZ KANIEWSKI

Rzeczpospolita nr 128/2002 r.

tku galu mielißmy wyliczone jeszcze w latach
80. W latach 90. produkowalißmy na sprzedaΩ
doskona¬e kryszta¬y. W 1996 roku zaprzestaliß-
my sprzedaΩy i podj´lißmy prac´ nad skonstru-
owaniem w¬asnego lasera. I oto teraz mamy ory-
ginalnå i bardzo dobrze opatentowanå techno-
logi´. Pierwszych kontraktøw z firmami, ktøre
chcå stosowaç nasz laser w swoich produktach,
doczekamy si´ zapewne pod koniec roku. B´då
to kontrakty typu R&D (research and develop-
ment), to znaczy b´dziemy wspølnie pracowaç,
dostosowujåc parametry lasera do potrzeb kon-
kretnego kontrahenta. Dwa lata pø≈niej, na po-
czåtku 2005 roku, planujemy rozpoczåç seryjnå
produkcj´ laserøw o ustalonych juΩ parametra-
ch.

Sprawa trafi¬a do sådu, bowiem Nichia os-
karΩy¬a Nakamur´ o ujawnianie sekretøw firmo-
wych, natomiast wynalazca zaΩåda¬ za swojå
prac´ odpowiedniego wynagrodzenia. Konstru-
kcje japo˜skie opiera¬y si´ jednak na podstawie
z kryszta¬u szafiru. Mia¬y zatem znacznie gorsze
parametry - kryszta¬y szafiru majå 10 tys. razy
wi´cej defektøw struktury niΩ kryszta¬y azotku
galu. Jak wyjaßnia dr Perlin, defekty struktury
prowadzå do strat optycznych - zabijajå emisj´
ßwiat¬a.

Dziß Nakamura jest pracownikiem Uniwersy-
tetu Kalifornii w Santa Barbara i, jak sam stwier-
dzi¬, znuΩy¬ go rygor panujåcy w japo˜skich fir-
mach elektronicznych. Ponoç jeden ze skon-
struowanych przez niego laserøw wykorzystuje
w¬aßnie polskie kryszta¬y azotku galu stworzone
w CBW. 

PPootteennccjjaallnnee  zzaassttoossoowwaanniiaa
Najbardziej obiecujåco wyglådajå proponowa-
ne wdroΩenia w dziedzinach systemøw projek-
cyjnych i wyßwietlaczy obrazu, odtwarzaczach
laserowych, technologiach druku, komunikacji
i diagnozowaniu. W wojskowoßci niebieskie,
s¬abo poch¬aniane przez wod´ ßwiat¬o przyda

WIEÍCI z KRAJU
◆ Najwi´kszym zaufaniem spo¬ecznym cieszå si´ pre-
zydent A.Kwaßniewski (82%), Lech Kaczy˜ski (55%)
i Jaros¬aw Kalinowski (48%). Najwi´kszy wzrost zau-
fania (o 11% - do 47%) zanotowa¬ premier L. Miller -
wynika z sondaΩu CBOS z poczåtku stycznia b.r..

Notowania prezydenta Kwaßniewskiego i Lecha
Kaczy˜skiego nie zmieni¬y si´ od grudnia. Wicepre-
mier Kalinowski zyska¬ 1% TuΩ za nim znalaz¬ si´ pre-
mier.
◆ W styczniu b.r. negatywne oceny pracy rzådu (60%)
wciåΩ przewaΩa¬y nad pozytywnymi (27%), ale odse-
tek ocen negatywnych w porøwnaniu z grudniem zma-
la¬ o 11 pkt.%, a pozytywnych wzrøs¬ o 7%. Podobnie
by¬o w przypadku ocen pracy premiera - wynika z son-

daΩu OBOP.
◆ Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´ w sty-
czniu b.r. najwi´ksze - 30% - poparcie uzyska¬by SLD
- wynika z sondaΩu CBOS. Na drugim miejscu jest PiS,
na ktøre chcia¬o g¬osowaç 13% PO i Samoobron´
chcia¬o poprzeç po 11% badanych.

Wg sondaΩu OBOP Gdyby wybory parlamentarne
odby¬y si´ w po¬owie stycznia, najwi´ksze poparcie
(38%) mia¬by SLD. Jest to o 13% wi´cej niΩ w grud-
niu.

Lekki wzrost zanotowa¬y takΩe PSL (z 10 do 12%)
i UP (z 3 do 4%). Na trzecim miejscu znalaz¬a si´ Sa-
moobrona z 10% (strata w stosunku do grudnia o 4%).
Po 9% otrzyma¬y PiS i PO (w grudniu odpowiednio 15
i 10%), 6% straci¬a LPR (z 13 do 7%).



Koalicja SLD - UP ma poparcie na poziomie z gru-
dnia ubieg¬ego roku. Utrzymuje si´ jednak lekki trend
spadkowy - w listopadzie chcia¬o na niå g¬osowaç 37%
Polakøw, miesiåc temu - 32, a w styczniu - 31. Samo-
obrona, ktøra zajmuje drugie miejsce w rankingu, zys-
ka¬a 3 punkty i ma poparcie na poziomie 17%. Na PiS
chcia¬o g¬osowaç 11%, tyle samo co na LPR. PO i PSL
po 10% poparcia. UW - 10%.

SondaΩ PBS w dniach 11-12 stycznia b.r.
Gdyby wybory do Sejmu odbywa¬y si´ na poczåt-

ku stycznia b.r., najwi´ksze poparcie uzyska¬aby koali-
cja SLD-UP, na ktørå g¬osowa¬oby 35% Polaków zde-
cydowanych wziåç udzia¬ w wyborach. Na drugim
miejscu, z 15%, znalaz¬yby si´ PiS i Samoobrona - wy-
nika z sondaΩu Demoskopu. LPR popar¬oby 11% wy-
borców. Na kolejnych miejscach znalaz¬y si´: PSL
(10%); PO (7%) oraz UW(5%).
◆ Niemal co drugi Polak (48%) obawia si´ utraty
pracy. Mniej osøb niΩ w grudniu 2002 roku (spadek z
20% do 13 proc) "bardzo powaΩnie liczy si´ z takå mo-
Ωliwoßciå", wi´cej natomiast (wzrost z 26% do 35%)
"ma umiarkowane obawy".
◆ Nieco ponad jedna trzecia respondentøw CBOS
(37%) oceni¬a mijajåcy rok jako dobry, wi´cej niΩ jed-
na czwarta (27%) jako z¬y. Najcz´ßciej rok 2002 by¬
oceniany jako ani dobry, ani z¬y.

Gorzej wypad¬y oceny roku dla Polski i ßwiata.
Mijajåcy rok by¬ dla Polski z¬y - oceni¬o 41% respon-
dentøw, dobrå ocen´ wystawi¬o mu 14%. Po¬owa ba-
danych - 51% - by¬a zdania, Ωe by¬ to rok z¬y dla ßwia-
ta, niespe¬na co dziewiåty - 11% - oceni¬ go dobrze.
◆ Kogo kochajå Polacy. Wed¬ug CBS, Polacy naj-
wi´kszå sympatiå darzå Amerykanøw, W¬ochøw, Fran-
cuzøw i Anglikøw. Ponad po¬owa Polakøw deklaruje
sympati´ do tych narodøw, a tylko oko¬o jednej  dzie-
siåtej - niech´ç. Natomiast najwi´cej badanych (ponad
po¬owa) deklaruje niech´ç do Arabøw, Rumunøw i
Romøw (Cyganøw).
◆ Bezrobocie w grudniu ub. r. znowu wzros¬o do
18.1% co przek¬ada si´ 3 mln 200 tys. bezrobotnych.
W listopadzie  bez pracy by¬o 17.8%  aktywnych za-
wodowo Polakøw. Prognoza na stycze˜ — wzrost be-
zrobocia do 18.3%.
◆ Nieco ponad po¬owa Polakøw (51%) l´ka si´ przy-
sz¬oßci i jest niepewna jutra - wynika z sondaΩu CBOS
"Samopoczucie Polakøw w latach 1988-2002".

Ponad jedna piåta badanych (22%) jest ogølnie nie-
zadowolona i nie wierzy w popraw´ Ωycia; jedna øsma
(13%) dostrzega w swoim otoczeniu apatie i rezygna-
cj´. Bardziej pozytywne nastroje ma tylko 11% osøb.,
ktøre oceniajå swoje samopoczucie jako nienajgorsze i
wierzå w lepszå przysz¬oßç.
◆ Z sondaΩu PBS wynika, Ωe 2002 r. nie by¬ dla wie-
lu Polakøw ¬atwy. 54% odczuwa¬o w tym czasie zden-
erwowanie i rozdraΩnienie, 39% zniech´cenie lub znu-
Ωenie, 36% - bezradnoßç, 26% - agresj´, 24% - depresj´.
◆ Gdyby referendum w sprawie przyståpienia do UE
odby¬o si´ tuΩ po zako˜czeniu szczytu w Kopenhadze
(13 grudnia ub.r.), za cz¬onkostwem w Unii

g¬osowa¬oby 57% badanych Polakøw, przeciw - 15% -
wynika z sondaΩu Pentora. 22% nie mia¬o zdania w tej
sprawie, w referendum na pewno nie wzi´¬oby udzia¬u
6% ankietowanych.
◆ 74% Polakøw zainteresowanych udzia¬em w refer-
endum w sprawie przyståpienia Polski do UE opowie-
dzia¬oby si´ za integracjå, natomiast 18% by¬oby prze-
ciw - wynika ze styczniowego sondaΩu CBOS.

W porøwnaniu z grudniowym sondaΩem odsetek
zwolennikøw integracji wßrød zdecydowanych na u-
dzia¬ w referendum wzrøs¬ o 7%, a odsetek przeciwni-
køw zmniejszy¬ si´ o 4%.
◆ Wed¬ug CBOS, udzia¬ w referendum w sprawie
przyståpienia Polski do UE zadeklarowa¬o w styczniu
73% respondentøw - o 4% wi´cej niΩ w grudniu.
◆ Wed¬ug styczniowego sondaΩu CBOS, 46% bada-
nych Polakøw uzna¬o wyniki negocjacji z UE raczej za
sukces polskich negocjatorøw; w opinii 17% to raczej
poraΩka, a 37% zapytanych przez CBOS wybra¬o od-
powied≈ "trudno powiedzieç/ nie znam wynikøw ne-
gocjacji".
◆ Polacy o swych wybra˜cach. Brak autorytetu
(80%), opiesza¬oßç (63%) oraz nietrafne decyzje (50%)
- tak Polacy oceniajå prac´ obecnego Sejmu. O Sejmie
Polacy nigdy nie mieli dobrego zdania. Najwi´kszy
spadek zaufania naståpi¬ w poprzedniej kadencji. Obec-
nie z¬e zdanie o dzia¬alnoßci pos¬øw jest tylko troch´
lepsze. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi
ciågle si´ zwi´ksza i jest juΩ czterokrotna. ˛le ocenia
prac´ Sejmu (67%) Polakøw, dobrze - 17%.

SondaΩ CBOS z poczåtku listopada ub. r.
◆ W listopadzie u.r. CBOS zbada¬, jakimi motywami
zamierzajå kierowaç si´ Polacy przy oddawaniu g¬o-
søw na "tak" lub na "nie" dla integracji z UE.  Zwolen-
nicy wejßcia Polski do UE majå nadziej´ na: obniΩenie
bezrobocia (67%), lepsze perspektywy Ωycia (57%),
przyspieszenie rozwoju gospodarczego (42%). Przeci-
wnicy obawiajå si´: wykupienia Polski przez obcy ka-
pita¬ (54%), k¬opotøw rolnictwa (43%).

Osoby deklarujåce, Ωe zag¬osujå przeciwko integra-
cji, oprøcz obaw o wykupienie Polski przez kapita¬ ob-
cy i spodziewanych k¬opotøw dla rolnictwa wymienia-
jå m.in.: argument, Ωe Polska nie jest jeszcze gotowa
do integracji (42%), gro≈b´ utraty suwerennoßci pa˜-
stwowej po integracji (40%), s¬aboßç polskiej gospo-
darki wobec unijnej konkurencji (39%), wynegocjowa-
nie niekorzystnych warunkøw (31%), brak informacji
o zasadach i skutkach integracji (15%), niekorzystny
wp¬yw integracji na kultur´ i obyczaje Polakøw (11%).
◆ Inflacja po dwunastu miesiåcach ubieg¬ego roku
wynios¬a tylko 0,8% - o 2,8% mniej niΩ w grudniu
2001 roku i mniej niΩ w strefie euro, gdzie wzrost cen
wyniøs¬ w grudniu oko¬o 2%.
◆ Polska spad¬a w ubieg¬ym roku na 32 z 27 miejsca
pod wzgl´dem stopnia globalizacji - wynika z raportu
opracowanego przez A.T. Kearney, firm´ doradztwa
strategicznego i "Foreign Policy". Wygra¬a Irlandia. W
rankingu umieszczono 62 kraje.

Za Irlandiå znalaz¬y si´ kolejno: Szwajcaria, Szwe-
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cja i Singapur. W roku ubieg¬ym USA awansowa¬y w
stosunku do roku poprzedniego z miejsca 12 na 11.

W pierwszej dwudziestce najbardziej zglobalizo-
wanych krajøw znalaz¬y si´ mi´dzy innymi Czechy (15),
Niemcy (17), W´gry (23) i S¬owacja (27).

Wska≈nik globalizacji mierzony jest na podstawie
stopnia integracji danego kraju ze ßwiatem w sferze go-
spodarki, polityki, technologii i Ωycia spo¬ecznego.
◆ Wszystko na sprzedaΩ. Polacy så przekonani, Ωe za
pieniådze moΩna za¬atwiç w Polsce praktycznie wszys-
tko - wynika z najnowszego sondaΩu OBOP. MoΩna
kupiç zapis ustawy w Sejmie (59%), decyzj´ w wyso-
kim urz´dzie (62%) lub gminie (71%). Wed¬ug bada-
nych, za pieniådze ¬atwo moΩna zdobyç korzystny wy-
rok w sådzie (57%) czy przychylnoßç mediøw (59%).
Ponad po¬owa badanych (57%) uwaΩa, Ωe korupcja
wyst´puje w Polsce bardzo cz´sto, a kolejne 32%, Ωe
cz´sto. SondaΩ OBOP przeprowadzony 11 - 13 stycz-
nia 2003 r.
◆ Liczba internautøw w Polsce wzros¬a w 2002 roku
o 44,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli z

3,6 mln do 5,2 mln - wynika z bada˜ przeprowadzo-
nych przez firm´ SMG/KRC. 
◆ Kanadyjska firma Bombardier przegra¬a konkurs
na dostaw´ 10 samolotøw pasaΩerskich dla LOTu. Kon-
trakt otrzyma¬a brazylijska firma Embraer. 
◆ Bracia ¸ukasz i Mariusz Jaremko, uczniowie IV
klasy VII LO im. Krzysztofa Baczy˜skiego we Wroc¬a-
wiu, oraz Rados¬aw Poleski, ucze˜ klasy III LO im. M.
Kopernika w Ko¬obrzegu, b´då reprezentowaç Polsk´
na XV Konkursie Prac M¬odych Naukowcøw Unii Eu-
ropejskiej.
◆ 60% Polakøw uwaΩa, Ωe najwaΩniejszym dla Pol-
ski wydarzeniem minionego roku by¬o zako˜czenie ne-
gocjacji w sprawie cz¬onkostwa w UE; dla 18% wyda-
rzeniem takim by¬a wizyta papieΩa  - wynika z sonda-
Ωu CBOS.
◆ Tylko jeden na stu Polakøw ocenia sytuacj´ na ryn-
ku pracy jakådobrå; 3% spo¬ecze˜stwa sådzi, Ωe jest
ona przeci´tna. Reszta Polakøw uwaΩa, Ωe sytuacja jest
z¬a lub bardzo z¬a - wynika ze styczniowego sondaΩu
CBOS.
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Zarzåd SIP, 
Oddzia¬ Ottawa 

dzi´kuje 
kol. Wojciechowi

Remiszowi
za hojne poparcie finansowe 

tegorocznego Op¬atka.

Skarbnik Oddzia¬u
pragnie przypomnieç cz¬onkom o

sk¬adkach 
za rok bieΩåcy oraz za lata ubieg¬e,
tym cz¬onkom, ktorzy zalegajå ze
sk¬adkami. Skarbnik przypomina o
wysokoßci sk¬adek:

cz¬onek zwyczajny $60.00
emeryci $30.00
ma¬Ωe˜stwa - zwyczajne $90.00
ma¬Ωe˜stwa - emeryci $60.00SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88

oraz

PINK
Oddzia¬ ottawski

zapraszajå na film 
i dyskusj´ panelowå

"Wykl´ci"
¸o¬nierze NSZ - 

bohaterowie zohydzeni 
przez komunistøw

Data: 4 luty (wtorek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St
.
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka.

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu z nagraniem

koncertu ktøry odby¬ si´ dla uczczenia
rocznicy

Powstania
Warszawskiego 

i Íwi´ta ¸o¬nierza
Polskiego. 

Data: 20 luty (czwartek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.




