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SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP
w dniu 11 lutego 2003 r.
Obecni: Jan Janeczek, Bogdan Kubicki, Stanis¬aw Ozorowski, Czes¬aw Piasta, Mieczys¬aw
Piraszewski, Lidia Zieli˜ska
1. Przewodniczåcy Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
2. Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian.
3. Sprawozdanie z zebrania z 30 pa≈dziernika
2002 r. zosta¬o zatwierdzone bez zmian.
4. Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
Otrzymalißmy sporo korespondencji, mi´dzy innymi z ZG KPK i ZG SIP, par´ prøßb o dotacje finansowe, miedzy innymi z Biblioteki
Polskiej w Montrealu, Fundacji Charytatywnej
KPK, Federacji Polek w Kanadzie na Konkurs
Recytatorski (ustna proßba), KPK na pomnik
ofiar mordu w Koniuchach, Polskich Studiøw
na Uniwersytecie Toronto oraz muzeum Avro
Arrow w Madawaska Valley.
ZG KPK wystosowa¬ list z pytaniem "Czy
KPK powinno oficjalnie wypowiadaç si´ w sprawie przyståpienia Polski do Unii Europejskiej?"
Zarzåd jednog¬oßnie podjå¬ decyzj´, Ωe KPK nie
powinno oficjalnie si´ wypowiadaç w tej sprawie. Prezes Jan Janeczek wyßle odpowied≈ na
list.
. ZG KPK przys¬a¬ informacj´ na temat nowo
powsta¬ej organizacji - Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Przyjaciø¬ Jasnej Gøry (Polish-Canadaian Society od Friends of Jasna Gøra).
5. Sprawy finansowe:
Ustalono datek 50$ dla Biblioteki Polskiej w
Montrealu oraz 100$ dla Federacji Polek w Kanadzie na Konkurs Recytatorski.
Podczas Akademii 11 Listopada zebrano netto sum´ $188,04. Zgodnie z tradycjå skarbnik

przeßle t´ sum´ do Londynu.
Zebrano $44.40 podczas projekcji filmu
"Przedwioßnie" oraz $17.36 podczas projekcji
filmu "Zakochani".
Skarbnik wystawi¬ czeki: na $60 za sk¬adki
dla KPK za rok 2003, $30 na msz´ ßw. przed
Walnym zebraniem cz¬onkøw w maju oraz $130
za styczniowy Op¬atek ($90 SIP oraz $40 Ko¬o
Pa˜ przy SIP).
Kol. Wojciech Remisz przekaza¬ dotacj´ dla
SIP na r´ce Fundacji Dziedzictwa Polskiego.
Kol. Lidia Zieli˜ska wystosuje podanie do Fundacji o przekazanie dotacji dla SIPu.
6. Sprawy organizacyjne:
Wystawa 50-ciolecia - kol. Micha¬ K´pka posiada zdj´cia materia¬øw z wystawy. Kol. Lidia
Zieli˜ska podj´¬a si´ ich przeskanowania i umieszczenia na naszej stronicy internetowej w ramach pracy nad jej rozbudowå. Niestety kol. K´pka nie ma czasu odszukaç zdj´ç - prezes Jan
Janeczek osobißcie zwrøci si´ z proßbå do kol.
K´pki o ich odszukanie.
Biuletyny så ciågle wysy¬ane do wszystkich,
ktørzy nie majå poczty elektronicznej. Od marca
postanowiono wys¬aç biuletyny tylko do tych
osøb, ktøre zap¬aci¬y (4 osoby).
Pad¬a propozycja, aby ob¬oΩyç introligatorsko jednå pe¬nå kopi´ Biuletynøw (z lat 60-tych
do teraz). Na skutek braku szczegø¬owych informacji na temat kosztøw, dyskusj´ od¬oΩono na
pø≈niej.
Kol. Lidia Zieli˜ska ma zajåç si´ zg¬oszeniem
2 cz¬onkøw Oddzia¬u do Odznaki KPK. Kol. C.
Piasta zajmie si´ przygotowaniem Ωyciorysøw
kandydatøw.
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7. Dzia¬alnoßç:
22 maja 2003 - Walne Zebranie oddzia¬u,
godz. 19:30 pierwszy termin, 19:45 drugi termin. Zarezerwowano sal´ i zamøwiono msz´
ßw. na 19:00.
Brak innych propozycji imprez.
8. Przysz¬oßç
SIP
Oddzia¬
Ottawa.
Dyskutowano przysz¬oßç SIP Oddzia¬ Ottawa
oraz sk¬ad nowego zarzådu na lata 2003-2005.
Komisja Nominacyjna powinna zebraç si´ w
najbliΩszym czasie, aby omøwiç kandydatury.
9. Data i miejsce nast´pnego zebrania zarzådu
nie zosta¬a ustalona.
10. Wolne wnioski:
Podsumowanie dzia¬alnoßci od ubieg¬ego

zebrania: Akademia 11 Listopada by¬a bardzo
udana, uczestniczy¬o duΩo goßci i by¬ znakomity program artystyczny. Film "Przedwioßnie"
cieszy¬ si´ duΩå frekwencjå. Op¬atek takΩe mia¬
duΩe powodzenie. Pomimo Ωe tylko 13 cz¬onkøw SIP uczestniczy¬o w wyprawie na film "Pianista", zapewne wielu cz¬onkøw obejrza¬o film
w innym terminie, poniewaΩ sale by¬y wype¬nione po brzegi podczas wszystkich projekcji.
Dok¬adne sprawozdania z imprez så dost´pne
na naszej stronicy internetowej.
11. Zako˜czenie zebrania o godz. 21:50.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska,
sekretarz.

OPÒATEK 2002
W zwiåzku z ogromnym powodzeniem, jakim
si´ cieszy¬ ubieg¬oroczny pierwszy wspølny
Op¬atek Polonii Ottawskiej, Okr´g Sto¬eczny
KPK zadecydowa¬ powtørzyç to wydarzenie w
tym roku. Tak jak i w ubieg¬ym roku organizacjå
imprezy zaj´¬a si´ pani Maria Zieli˜ska. Udzia¬
zg¬osi¬y te same, co w zesz¬ym roku organizacje,
czyli Stowarzyszenie InΩynierøw Polskich w Kanadzie (SIP), Stowarzyszenie Polskich Kombatantøw w Kanadzie (SPK), oba wraz z Ko¬ami
Pa˜, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK),
Federacja Polek w Kanadzie (FPK), Klub Seniorøw "Ognisko", Klub Sportowy "Bia¬e Or¬y" oraz
Klub Polsko-Kanadyjski. W tym roku do¬åczyli
do listy organizatorøw Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ottawski Klub Teatralny. KaΩde Stowarzyszenie wydelegowa¬o jednego
cz¬onka do Komitetu Organizacyjnego, a dat´
spotkania ustalono na niedziel´, 5 stycznia
2003 r., o godz. 18:00 w Domu Polskim SPK.
Inicjatywa zosta¬a uwie˜czona jeszcze wi´kszym sukcesem niΩ w ubieg¬ym roku, gromadzåc blisko 200 osøb. Cz´ßç oficjalnå stanowi¬y
przemøwienia okolicznoßciowe wraz ze sk¬adaniem Ωycze˜ wyg¬oszone najpierw przez Prezesa KPK Ottawa, dr Jerzego Zarzyckiego, pø≈niej
przez Konsula RP, pana Janusza Wacha oraz na

ko˜cu, przez Jego Ekscelencj´ Ambasadora RP,
dr Paw¬a Dobrowolskiego. Nast´pnie ksiådz
proboszcz Jan Wådo¬owski z Polskiej Parafii Íw.
Jacka OdrowåΩa wyg¬osi¬ modlitw´, a Chør im.
I. Paderewskiego, pod batutå pani Aliny Szmidt,
pi´knie odßpiewa¬ a cappella par´ kol´d. Po cz´ßci oficjalnej naståpi¬o ogølne sk¬adanie sobie
Ωycze˜ i dzielenie si´ op¬atkiem, po czym wszyscy zebrani posilili si´ wspania¬ym pocz´stunkiem przygotowanym przez Komitet Organizacyjny. Do picia serwowano zimne i ciep¬e napoje oraz bia¬e i czerwone wino (wino dostarczone przez Ambasad´ RP). Konferansjerkå, jak w
ubieg¬ym roku, zajå¬ si´ kol. Stanis¬aw Kielar.
Jak juΩ wszyscy goßcie nasycili si´ wyßmienitym
jad¬em, naståpi¬a dalsza cz´ßç oficjalna, mianowicie wyst´p zespo¬u p. Marii Knapik-Sztramko.
Impreza zako˜czy¬a si´ ogølnym odßpiewaniem
paru kol´d pod kierownictwem kol. Stanis¬awa
Kielara i przy akompaniamencie pani Aliny
Szmidt.
Wszystkim organizatorom naleΩå si´ specjalne s¬owa uznania za tak duΩy wk¬ad pracy i
poßwi´cenie w przygotowanie imprezy, a wszystkim artystom naleΩå si´ duΩe oklaski za wspania¬e wyst´py.
Lidia Zieli˜ska

UÍMIECHNIJ SI‰ PAJACYKU!
Znajåc obecnå sytuacj´ ekonomicznå w Polsce
nie zaskoczy nikogo wiadomoßç, Ωe wiele rodzin
Ωyje w biedzie i cz´sto trudno nawet zapewniç
dzieciom, zw¬aszcza w rodzinach wielodzietnych potrzebne im poΩywienie. Wedle danych
polskiej Agencji Prasowej co 5-ta rodzina Ωyje
poniΩej minimum egzystencji a na poziomie
poniΩej minimum socjalnego, Ωyje po¬owa spo¬ecze˜stwa Nic wi´c dziwnego, Ωe dla wielu
dzieci jedynym ciep¬ym posi¬kiem jest obiad

otrzymany w szkole dzi´ki Polskiej Akcji Humanitarnej powsta¬ej w 1998 r. Akcja ta nazywa si´
"Pajacyk" a dzia¬a dzi´ki dotacjom duΩych firm
i koncernøw przemys¬owych, ktøre ofiarowujå 5
gr. za kaΩdå internetowå wizyt´ dziennie na Polskiej Stronie G¬odu - http://www.pajacyk.pl. Na
ekranie pojawia si´ smutny drewniany pajacyk.
Klikni´ty w brzuszek ußmiecha si´, podskakuje i
pi´knie dzi´kuje za otrzymane 5 gr. 50 klikni´ç jeden obiad na stole dla g¬odnego dziecka.
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Niestety kaΩdy uΩytkownik internetu moΩe kliknåç tylko raz dziennie, dlatego iloßç osøb popierajåcych akcj´ Pajacyka decyduje o jej powodzeniu i iloßci wydanych obiadøw. W¬åczmy si´
wszyscy w t´ akcj´ i zach´çmy cz¬onkøw naszych rodzin oraz przyjaciø¬ do codziennych
odwiedzin Polskiej Strony G¬odu. Warto teΩ od
czasu do czasu poßwi´ciç kilka minut by przeczytaç informacje podane na witrynie. Co mie-

siåc så podawane aktualne informacje ile zebrano pieni´dzy, ile wydano obiadøw i inne
ciekawe wiadomoßci odnoßnie akcji Pajacyk.
Niech z naszå pomocå ußmiecha si´ i skacze
radoßnie przez ca¬y dzie˜! Oczywiscie PAH przyjmuje teΩ dary pieni´Ωne i wita najserdeczniej
nowych sponsorøw.
Maria F. Zielinska

"PIANISTA"
Romana Pola˜skiego

Korzystajåc z okazji, Ωe ottawskie kino "Bytowne"
sprowadzi¬o do stolicy Kanady na kilka projekcji najnowszy film polskiego reΩysera Romana
Pola˜skiego zatytu¬owany "Pianista", SIP oddzia¬ Ottawa, dzi´ki inicjatywie pa˜stwa Marii i
Jana Zieli˜skich, zorganizowa¬ wspólnå wypraw´ cz¬onków stowarzyszenia na ten tak duΩo
reklamowany przez media film. Tak wi´c 3 lutego 2003 13-sto osobowa grupa polskich inΩynierów spotka¬a si´ na projekcji wyΩej wymienionego filmu. Mi¬å i duΩå niespodziankå by¬
fakt, iΩ kino by¬o wype¬nione prawie do ostatniego miejsca. Szcz´ßliwie organizatorzy, pa˜stwo Zieli˜scy, postarali si´ o rezerwacj´ miejsc,
tak Ωe nawet Ci, którzy przyszli tuΩ przed poczåtkiem seansu, cieszyli si´ doskona¬ymi miejscami. Po projekcji cz´ßç grupy uda¬a si´ do pobliskiej kawiarni, aby na Ωywo przy kawie i szklaneczce piwa podzieliç si´ uwagami na temat
filmu.
DuΩo zosta¬o powiedziane na temat tego filmu i wiele profesjonalnych recenzji jest dost´pnych do przeczytania w internecie, ale pozwol´ sobie zamießciç, za pozwoleniem autora, Piotra Huszcza, korespondenta Komunikatów Ottawskich, taki oto komentarz, który w pe¬ni oddaje nasze wraΩenia z projekcji.
Lidia Zieli˜ska

Po obejrzeniu "Pianisty"

W dobie, kiedy nic juΩ nie dziwi i zaskakuje przeΩy¬em prawdziwy szok po obejrzeniu filmu Romana Pola˜skiego "Pianista". Znana wi´kszoßci
Polaków historia Ωycia pianisty i kompozytora
W¬adys¬awa Szpilmana zosta¬a przedstawiona z
przenikajåcå do szpiku koßci autentycznoßciå,
ze zwróceniem nieprawdopodobnej uwagi na
szczegó¬ (t¬usty osad w wannie do kåpieli, ßlady
po zdj´tych ze ßcian obrazków, kit uszczelniajåcy okienne szyby...), nie mówiåc juΩ o kostiumach, wystroju wn´trz, z których bije zapach
gotowanych ziemniaków i kapusty... Jest to film
o wojnie tak nam wszystkim dobrze znanej z jej
tragediami, które w mniejszym lub wi´kszym
stopniu dotkn´¬y pokolenia naszych rodziców a
co za tym idzie i nas samych. Jest to film ukazujåcy cz¬owiecze˜stwo u szczytu heroizmu i na
dnie upokorzenia... Jest to film o ludziach z¬ych
i dobrych po obu stronach barykady...
Wartoßciå filmu jest ukazanie wojny takå
jakå by¬a, bez silenia si´ na odpowied≈ po czyjej
stronie by¬a racja i bez udowadniania, Ωe my to
my, a oni to oni. Z pozoru monotonna akcja filmu zosta¬a mistrzowsko przedstawiona trzymajåc widza na kraw´dzi krzes¬a... Zr´cznie dobrana muzyka, opierajåca si´ g¬ownie na utworach
Chopina dodaje obrazowi mi´kkoßci i grozy.
Film zrobiony na miar´ geniuszu, wzruszajåcy,
wyciskajåcy ¬zy, okrutny i ... bliski sercu.
Piotr Huszcz

PARK i MUSEUM
im. PÒK. JANUSZA ¸URAKOWSKIEGO
Z przyjemnoßciå podajemy informacj´ otrzymanå za poßrednictwem Barry's Bay this Week,
z dnia 29 stycznia 2003., Ωe Madawaska Valley
Township Council zatwierdzi¬ projekt budowy
muzeum i parku im.p¬k Janusza ¸urakowskiego
i pracuje pe¬nå parå nad jego realizacjå.
Teren parku w Barry's Bay przy zbiegu szosy
nr 62 oraz ul. Kelly przypomina kszta¬t strza¬y.
3 Muzeum b´dzie poßwi´cone historii kanadyj-

skiego lotnictwa a specjalnie samolotowi Avro
Arrow i jego oblatywaczowi, J. ¸urakowskiemu,
ktøry jako pierwszy kanadyjczyk prze¬ama¬ na
nim barier´ d≈wi´ku. Pomnik w parku w skali
1:2 b´dzie replikå samolotu z postacia p¬k ¸urakowskiego wsiadajåcego do kabiny pilota. Madawaska Valley Lions Club ofiarowa¬ $10,000 na
ten cel, ale ogølny koszt projektu przewidziany
jest na $200,000. Chyba wszyscy cz¬onkowie Po-

lonii, a zw¬aszcza Ci ktørzy sp´dzili niejedne
urocze wakacje na Kaszubach zechcå do¬oΩyç
choçby najskromniejszå cegie¬k´ do tego projektu. Czeki mogå byç przesy¬ane do: The Corporation of the Township of Madawaska Valley,
85 Bay St.,P.O Box 1000, Barry's Bay, ON K0J 1B0
lub na adres Canadian Polish Congress w Toronto. Wszystkie czeki muszå mieç napis "Zurakowski Park", a donatorzy otrzymajå pokwitowanie do podatku.

Otwarcie muzeum i parku przewidziane jest
na 26 lipca, w imieniny p. Anny. Na uroczystym
otwarciu b´dzie znany aktor Don Ackroyd, ktøry gra¬ w telewizyjnym filmie o historii Avro Arrow. Po uroczystym otwarciu zabawa taneczna
przy d≈wi´kach znanej orkiestry Spitfire Band.
Gratulujemy p. Januszowi tak pi´knego dowodu uznania jego zas¬ug dla kanadyjskiego
lotnictwa.

SILNKI LILIPUTA
Miniaturowe silniki i prådnice budowane så obecnie na pod¬oΩu krzemowym. I nie så to
urzådzenia dla zabawy, lecz do zastosowania w przemyßle i wojsku.
Urzådzenia te så wytrawiane na pod¬oΩu krzemowym i wykonywujå ten sam rodzaj pracy jak
normalne silniki i prådnice. Znajdujå one zastosowania w miniaturowych bezpilotowych samolotach i satelitach. W po¬åczeniu z miniaturowymi prådnicami wyeliminujå baterie w laptopach. Wystarczy kilka kropel p¬ynu do zapalniczki, aby prådnica dostarcza¬a pråd do laptopa.
Jak to si´ cz´sto zdarza moΩliwoßciami mikrosilnikøw zainteresowa¬o si´ wojsko. Jedno z zastosowa˜ to urzådzenie wielkoßci kostki cukru,
ktore zawiera nadajnik, obwody do przechowywania danych oraz zasilanie. Urzådzenie to zasilane by¬oby 50 mW mikrosilnikiem zbiera¬oby
dane z pola bitwy i przekazywa¬o samolotom.
Setki takich "kostek cukru" rozsianych w terenie przekazywa¬oby wibracje terenu, czy teΩ
zmiany temperatury przez miesiåce. Takie urzådzenia by¬yby poΩyteczne np. przy strzeΩeniu
granicy lub teΩ ostrzega¬yby o koncentracji
wojsk.
Jeszcze bardziej atrakcyjna by¬aby prådnica
wytwarzajåca 10-20 watøw. Obecnie Ωo¬nierze
noszå baterie waΩåce oko¬o 9 kg, aby zasilaç
sprz´t komunikacyjny na polu bitwy. Naukowcy
w ameryka˜skich oßrodkach doßwiadczalnych
sådzå, Ωe moΩna zbudowac prådnice waΩåce
nie wi´cej niΩ kilogram i nap´dzane b´då butanem, tym samym p¬ynem ktørym obecnie "zasila si´" zapalniczki.
Przed konstruktorami mikrosilnikøw stoi
jednak wiele problemøw. W normalnych silnikach przep¬yw gazøw, a takΩe inne parametry,
moΩna przewidzieç przy pomocy liczby Reynoldsa. Zawodzi to jednak w mikrosilnikach. Modelowanie przep¬ywu gazøw w urzådzeniach o
tak ma¬ej skali jest bardzo nieliniowe. Np. jeΩeli
wymiary urzådzenia så 100 razy mniejsze to
szybkoßç przep¬ywu gazøw w takim urzådzenie
moΩe wzrosnåç tysiåckrotnie.

Silnik odrzutowy na chipie

Przed takim problemem stanå¬ zespø¬ naukowcøw Massachusetts Institute of Technology

(MIT), ktøry mia¬ za zadanie zbudowanie turbiny gazowej. Mimo Ωe zespø¬ mia¬ duΩe doßwiadczenie w konstrukcji konwencjonalnych turbin
gazowych okaza¬o si´, Ωe ta wiedza nie na wiele
si´ przydaje w konstrukcji mikroturbin. Stwierdzili, Ωe aby uzyskaç taki sam przep¬yw gazøw
wirnik w mikroturbinach musi si´ obracaç znacznie szybciej niΩ w turbinach konwencjonalnych.
Innym powaΩnym problemem okaza¬ si´
proces spalania paliwa. Szybkoßç reakcji chemicznych przebiega niezaleΩnie od rozmiarøw
urzådzenia. PoniewaΩ gazy w microturbinie
przep¬ywajå znacznie szybciej niΩ w konwencjonalnych turbinach czas na reakcj´ chemiczna w komorze spalania jest znacznie krøtszy.
Fakt, Ωe obudowa microturbiny jest zbudowana
z krzemu zamiast stopøw odpornych na wysokie temperatury takΩe komplikowa¬ konstrukcje.
Prøby prototypu takiej turbiny wykaza¬y, Ωe
tego rodzaju wirnik moΩe osiågnåç 1.3 milionøw obrotøw na minut´, ktøry, w teorii, moΩe
dostarczaç 17W energii. Prototyp silnika zbudowano na szeßciu warstwach p¬ytek krzemowych na¬oΩonych na siebie. Turbina ma tylko
jedna cz´ßç ruchomå — wirnik. A ca¬y silnik ma
wymiary 2x2 cm i 3 mm wysokoßci. Nap´dzany
wodorem moΩe wytworzyç 10W. Nap´dzany
paliwem w´glowodorowym møg¬by wytworzyç
kilka razy wi´cej energii.
MIT nie jest jedynym oßrodkiem, ktøry pracuje nad konstrukcjå mikrosilnikøw. Prace takie
så takΩe prowadzone przez konstruktorøw w
firmie Honeywell. Ich podejßcie jest inne. Paliwo nap´dza silnik t¬okowy, ktøry z kolei nap´dza turbin´. WaΩnym osiågni´ciem zespo¬u jest
rozwiåzanie zap¬onu paliwa. (Normalne ßwiece
uΩywane w samochodach, lub pompy natryskowe nie wchodzå w rachub´ ze wzgl´du na rozmiar.) Osiågni´to to przez bardzo szybkie spr´Ωanie paliwa w komorze o pojemnoßci 1 mm3.
Innym waΩnym osiågni´ciem zespo¬u Honeywell jest niezwykle oszcz´dne zuΩycie pali4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ –Marzec 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
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
W. Garlicka
Sekcja Tenisa Stołowego - gry
G. Wiśniewski
Grupa taneczna „Polanie” - próba
E. Pohl
ZHP „Skrzaty” - zbiórka
A. Trzcionka
ZHP „Zuchy - Leśne Kwiatki” - zbiórka
K. Chyla
ZHP „Polskie Kwiaty” - harcerki, zbiórka
G. Łebkowska
SPK, pogadanki historyczne
J.A. Dobrowolski
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)- referat / wykład L. Zielińska
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład E. Karpińska
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
A. Wilk
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie
B. Gajewski
SPK, zebranie zarządu
P. Nawrot
SPK, pogadanka krajoznawcza
J. Dubiel
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
A. Michałowska
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
J. Rudowicz
SPK, film historyczny
J. Rudowicz
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
S. Kielar
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)
J. Semrau
Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

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

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2003
Data

Impreza

„Śledzik Harcerski ZHP - Zabawa”
„Udział Polaków w II wojnie światowej”: T. Baran
Środa Popielcowa
Recital organowy: Marek Kudlicki
„Członkostwo Polski w Unii Europejskiej: Szanse i
wyzwania w 21 wieku”: Amb. Dr P. Dobrowolski
20
Film: „Life and Times: John Paul II – Część I’
22-28 Rekolekcje Wielkopostne: Ociec A. Noga OMI
25
Wykład „Internet, negocjacje, kultura: użytkownicy a
software”: prof. G. Kersten
31
Bierzmowanie: Ks. Biskup Stanisław Stefanek
1 kw. „Arnheim: Wrzesień 1944-przyczyny desantu i
skutki przegranej bitwy aliantów” – W. Tabaka
6
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
17
Film: „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”
27
II Konkurs Talentów Polskich
4 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
6
Wspomnienia osobiste: „WAF-ki – Pomocnicza
Służba Lotnicza Kobiet” – B. Grabowska
11
Dzień Matki
15
Film:Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz.I
16-19 30 Walny Zjazd Stow. Polskich Kombatantów
22
Walne wyborcze zebranie Stow. Inżynierów Pol.
25
Pierwsza Komunia Święta
1 cz. Walne Zebranie Członków
8
Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
15
Koncert dla Taty
1 mar.
4
5
9
18

Organizatorzy

Kom. Rodzic. ZHP
Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka

Kontakt

Telefon

PINK Oddział Ottawa

B. Rudak
J.A. Dobrowolski
Sekretariat
F. MacDonnell
A.M. Jabłoński

248-8590
733-5161
230-0804
236-9149
820-1616

Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka
PINK Oddział Ottawa

J. Rudowicz
Sekretariat
E. Karpińska

728-1375
230-0804
567-1939

Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8

Sekretariat
230-0804
J.A. Dobrowolski 733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8
Koło SPK Nr 8
Fund. Dziedz. Pol.
Szkoła Zachodnia
Koło SPK Nr 8

E. Zadarnowska
J. Rudowicz
E. Michałowska
M. Piłat
J.A. Dobrowolski

739-8663
728-1375
739-7003
825-8984
733-5161

Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
SIP - Ottawa
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka
Chór J.Paderewskiego

Sekretariat
J. Rudowicz
A. Garlicki
J. Janeczek
Sekretariat
P. Nawrot
Sekretariat
W. Garlicka

230-0804
728-1375
731-6376
736-1620
230-0804
820-7582
230-0804
731-6376

Christ Church Cathedral

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

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

SPK KOÒO NR 8
zaprasza na pogadank´

T. Barana
UDZIAÒ POLAKØW
W II WOJNIE ÍWIATOWEJ
p.

Data: 4 marca (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po programie Kolo Pan przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka.

SPK KOÒO NR 8
zaprasza na wyßwietlenie
filmu telewizyjnego CBC

LIFE AND TIMES:
JOHN PAUL II
Cz´ßç I
w ktørym reΩyser McKena w obszernym
Ωciorysie Ojca Íwi´tego podkreßla røwnieΩ Jego zas¬ugi w obaleniu reΩimu komunistycznego w Polsce.
Data: 20 marca (czwartek) 2003 r.
Godz: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
wa. Konwencjonalny silnik spalinowy pracuje
na mieszance 1:8 z czego tylko oko¬o 30% energii jest zuΩywane do nap´dzania silnka. Silnik
Honeywella pracuje na miesznce 40:1 i w rezultacie sprawnoßç silnika jest oko¬o 50%. Taki silnik by¬by dostatecznie lekki i wystarczajåcy, aby
nap´dzaç mikrosamoloty o rozpi´toßci skrzyde¬
oko¬o 15 cm. Taki silnik mia¬by rozmiar oko¬o 1
cm3 i wydajnoßç 5-10W.
Szereg oßrodkøw badawczych w USA pracujå intensywnie nad nowymi rozwiåzaniami konstrukcji prådnic. Jednym z takich rozwiåza˜ jest
budowa siatki mikroskopijnych zbiornikøw,
wielkoßci ziarnka maku, wype¬nionych paliwem, ktøre by¬yby odpalane przez oporniki
umieszczone pod kaΩdym zbiornikiem. Zaletå
takiego systemu jest brak ruchomych cz´ßci
oraz prosta produkcja. Takie urzådzenie by¬oby
niezmiernie poΩyteczne do precyzyjnego stero-

OGÒOSZENIE

6 i 7 czerwca 2003 r. "Polish Institute
of Arts and Sciences in America"
(PIASA) urzådza na McGill'u w Montrealu "A Multi-disciplinar y Conference on Polish, Polish-American and
Polish-Canadian Studies", sponsorowany mi´dzy innymi przez PINK.
PINK zwróci¬ si´ do SIPu o znalezienie kogoß z Kanady do wzi´cia udzia¬u w panelu na temat "The Contributions of Polish Americans and Polish
Canadians In the Field of Applied
S c i e n c e s / E n g i n e e r i n g " . Za r z å d S I P
Ottawa poszukuje osoby, ktøra zgodzi¬aby si´ uczestniczyç w ww. panelu. Osoby zainteresowane wzi´ciem
udzia¬u prosimy o skontaktowanie si´
z kol. Lidiå Zieli˜skå (tel. 721-8238;
e-mail: webmaster@kpk-ottawa.org).
Termin zg¬osze˜ do 17 marca 2003.

Zarzåd SIP Ottawa
wania mikrosatelitami przez odpalanie poszczegølnych zbiornikøw paliwa.

Samo-nap´dzajåcy si´
mikroprocesor

Nim mikrosilniki znajdå zastosowanie w
laptopach czy teΩ telefonach komørkowych
pozostaje do rozwiåzania jeszcze wiele problemøw takich jak ha¬as, drgania czy teΩ gazy spalinowe. Naukowcy z University of Wisconsin
jako ≈rød¬o energii zaproponowali reaktor jådrowy na chipie. Propozycja ta nie jest tak fantastyczna jak si´ wydaje. Radioaktywny izotop
taki jak nikiel-63 wydziela niezwykle energiczne
elektrony - czåstki beta. KaΩdy elektron posiada
1 nanowat energii. Z¬oΩone razem dajå energi´,
ktørå moΩna uΩyç do zasilania np. laptopøw.
Zaletå takiego ≈rod¬a energii jest niezawodnoßç
i pewnoßç, Ωe energii nie zbraknie. Dzia¬a przez
102 lata
Trwa wyßcig o nowe ≈rød¬o energii dla wielu
urzådze˜, dla ktørych tera≈niejsze ≈rød¬a energii (baterie) så za duΩe i niewygodne (cz´ste
¬adowanie). A pozatym urzådzenia stajå si´ coraz mniejsze, a wymiary baterii niewiele si´
zmieniajå. Miniaturyzacja urzådze˜ w duΩej
mierze b´dzie zaleΩa¬a od uzyskania odpowiednich ≈røde¬ energii, ktøre b´då je zasila¬y.
PowyΩsze opracowanie jest skrøconå wersjå
artyku¬u, ktøry ukaza¬ si´ w The Economist z
02-03-14.
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ÍWIATOWE DZIEDZICTWO TECHNICZNE
Nota dla indywidualnych partycypantøw:
PoniΩej zamieszczamy dodatkowe informacje
dla koleΩanek i kolegøw, ktørzy zamierzajå przes¬aç swe biografie zawodowe celem zamieszczenia w publikacji Íwiatowe Dziedzictwo Techniczne. Dane o publikacji zamießcilißmy w lutowym Biuletynie. Materia¬y winny byç nades¬ane
do kwietnia br.
Prosimy przygotowaç w j. polskim i angielskim CV.
Data urodzenia, krøtka informacja o rodzinie,
przebieg pracy zawodowej ( gdzie pracowa¬ i
obecne zatrudnienie - podaç nazwy miejsc pracy, kraje, lata pracy ewentualnie podaç stanowiska).
Opisaç w¬asne osiågni´cia zawodowe .
Prosz´ opisaç w taki sposøb, aby czytelnik by¬
zorientowany co do Pana/ Pani dziedziny.
Uwaga. Dla ciekawych rozwiåza˜ konstrukcyjnych moΩna przedstawiç zdj´cia z opisem.
Partycypanci, ktørzy maja duΩy dorobek publikacyjny, projektowy, badawczy i inny, prosz´
przedstawiç np. 7 publikacji czy projektøw z
opisem bardzo ogølnym, czego dotyczy¬y (dla
pozosta¬ych wprowadziç opis),np. Projekt sieci
wodociågowej dla miasta lub gminy X, wykonany zosta¬ w ramach prac programowych koncernu czy zak¬adu produkcyjnego w Kanadzie
(nazwa) w roku 1995.
Opisaç na czym polega¬ projekt w 10 zdaniach.
Projekt taßmy transmisyjnej dla zak¬adu produkcyjnego: nazwa.
Przyj´to rozwiåzania (opis).

Np. Zainteresowania zawodowe dotyczå
oblicze˜ konstrukcyjnych urzådze˜ ch¬odniczych. Urzådzenia te så montowane w Kanadzie i Argentynie.
Opisaç ogølnie jakie urzådzenia itd.
Dla prac wykonywanych w ramach obowiåzkøw s¬uΩbowych, przedstawiç not´ informacyjnå. Jakie prace wykonuje. Prosz´ si´ naprawd´ chwaliç swojå wykonywanå pracå. Cz´sto
drobne z pozoru prace wykonywane poza granicami Polski, så odbierane z bardzo duΩym
zainteresowaniem.
Osiågni´cia zawodowe prosz´ takΩe napisaç
w j. polskim i angielskim.
MoΩna na zako˜czenie podaç w¬asny adres
lub e-mail.
Opisy prosz´ zapisaç na dyskietce. Nast´pnie wys¬aç na møj adres: (jak niΩej)
1. Dyskietk´ (wymagam ze wzgl´du na znaki
polskie)
2. Wydruki; CV i osiågni´cia zawodowe (w j. polskim i angielskim)
3. Zdj´cie o typowym formacie paszportowym ,
opisane na odwrocie.
Prosz´ pisaç zwi´≈le i w granicach rozsådnych dla iloßci stron.
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. inΩ. Zbigniew Piasek
Politechnika Krakowska
31-155 Krakøw
ul. Warszawska 24
Poland
e-mail :zpiasek@usk.pk.edu.pl

Z KART HISTORII

POD PRZYBRANYM NAZWISKIEM
¸yciorys W¬adys¬awa Ma¬achowskiego by¬ niewåtpliwie niecodzienny. Ten pochodzåcy z Ziemi Grodzie˜skiej inΩynier - absolwent znanego
Instytutu Drøg Komunikacji w Petersburgu z
1859 r. rozpoczå¬ karier´ zawodowå przy budowie kolei petersbursko-warszawskiej. WszakΩe,
gdy wybuch¬o Powstanie Styczniowe porzuci¬
prac´, zgodnie z powo¬aniem swego pokolenia
przyståpi¬ do powstania i uczestniczy¬ w nim z
pe¬nym zaangaΩowaniem, stajåc si´ jednå z czo¬owych postaci tego niepodleg¬oßciowego zrywu
na Wile˜szczy≈nie.
Po upadku powstania, gdy policja carska zacz´¬a go poszukiwaç wyznaczajåc wielkå nagrod´ za schwytanie, opußci¬ kraj pos¬ugujåc si´
paszportem na nazwisko i imi´ Leona Warnerke
i osiedli¬ si´ wraz z rodzinå w wielkiej Brytanii.
7

To przybrane dla bezpiecze˜stwa nazwisko
b´dzie mu juΩ towarzyszyç do ko˜ca Ωycia i firmowaç dokonywane wynalazki tak konsekwentnie, Ωe w fachowej literaturze fotograficznej
wyst´puje wy¬åcznie jako Leon Warnerke.

Pionierskie aparaty
Dorobek W¬adys¬awa Ma¬achowskiego vel Leona Warnerke by¬ znaczåcy dla post´pu techniki
fotograficznej. Do najwaΩniejszych sk¬adnikøw
tego dorobku naleΩa¬o skonstruowanie aparatu
fotograficznego wyposaΩonego w specjalnå kaset´ z b¬onå pozwalajåcå na wykonanie 100
zdj´ç. Konstrukcja tego aparatu oparta by¬a na
zupe¬nie nowych rozwiåzaniach, pozwalajåcych po raz pierwszy na wykonywanie tak znacznej liczby zdj´ç po jednorazowym za¬adowaniu kasety. Budujåc aparat o takiej konstrukcji

Ma¬achowski o 13 lat wyprzedzi¬ G. Eastmana,
twørc´ znanych pø≈niej aparatøw kodak.
W 1881 r. W¬adys¬aw Ma¬achowski zbudowa¬ inny model aparatu fotograficznego, w ktørym ßwiat¬oczu¬a taßma pozwala¬a na wykonanie 40 zdj´ç. W aparacie tym zastosowa¬ m.in.
sygna¬ d≈wi´kowy, wprowadzajåc dzwoneczek,
ktøry odzywa¬ si´, gdy ßwiat¬oczu¬a taßma - klisza zosta¬a przesuni´ta na odcinek odpowiedni
dla jednego zdj´cia.

Czu¬oßç w stopniach Warnerkego
Do waΩnych osiågni´ç wynalazcy naleΩa¬o teΩ
udoskonalenie emulsji kolodionowej - materia¬u ßwiat¬oczu¬ego, stanowiåcego podstaw´ dla
sporzådzania negatywøw. W swej londy˜skiej
pracowni Ma¬achowski produkowa¬ ten udoskonalony materia¬ ßwiat¬oczu¬y w postaci arkuszy,
z ktørych wycinano filmy zwojowe m.in. do aparatu o konstrukcji pozwalajåcej na jednorazowe
za¬adowanie filmu na 100 zdj´ç.
Niestety koszty produkcji tych filmøw, za-

wierajåcych pow¬ok´ wykonanå z udoskonalonego materia¬u ßwiat¬oczu¬ego, by¬y wysokie, co
ogranicza¬o ich zastosowanie.
Zainteresowanie Ma¬achowskiego materia¬ami ßwiat¬oczu¬ymi nie sko˜czy¬y si´ na skomponowaniu udoskonalonej emulsji kolodionowej. Opracowa¬ on røwnieΩ specjalny przyrzåd
tzw. sensytometr stanowiåcy skal´ ßwiat¬oczu¬oßci. Przyrzåd ten zawiera¬ p¬ytk´ szklanå z 25
polarni, coraz bardziej zaczernionymi w ten
sposøb, Ωe wspø¬czynnik poch¬aniania ßwiat¬a
stopniowo si´ zwi´ksza¬. Przyrzåd pozwala¬ na
okreßlanie ßwiat¬oczu¬oßci w stopniach zgodnie
z oznaczeniami pøl na wspomnianej szklanej
p¬ytce.
Czu¬oßç w stopniach Warnerkego by¬a oznaczana w Wielkiej Brytanii jeszcze na poczåtku
XX w.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 1-2/02

KRYSZTAÒOWE TRÓJWYMIAROWE
TELEWIZORY I OPTYCZNE KOMPUTERY
Kryszta¬y, które potrafiå dowolnie kszta¬towaç i
prze¬åczaç strumie˜ ßwiat¬a mogå dokonaç
podobnego przewrotu w technologii, co
tranzystory - pisze "Journal of the American
Chemical Society".
Zespó¬ badawczy University of California
(Los Angeles) pod kierownictwem prof. Miguela
Garcia-Garibay pracuje nad szczególnym
rodzajem kryszta¬ów. Íwiat¬o przez nie przechodzåce moΩe pod wp¬ywem pola elektrycznego båd≈ magnetycznego stworzyç
dowolne kszta¬ty, a powstajåce obrazy så zdolne
zmieniaç si´ bardzo szybko. W ciågu miliardowych cz´ßci sekundy poszczególne obszary
kryszta¬u mogå si´ stawaç ciemniejsze,
jaßniejsze lub nawet zmieniaç kolor. Zdaniem

naukowców pozwoli to opracowaç urzådzenia
projekcyjne, wyßwietlajåce ruchome, trójwymiarowe obrazy. Kryszta¬y mogå teΩ pe¬niç funkcje
ultraszybkich prze¬åczników w komputerach
optycznych oraz noßników pami´ci o ogromnej
pojemnoßci i szybkoßci dzia¬ania.
Materia¬y krystaliczne moΩna by produkowaç w duΩych iloßciach i za niskå cen´ w
formie przypominajåcej duΩe bloki plastiku.
Przewiduje si´, Ωe w ciågu oko¬o dziesi´ciu
lat pojawiå si´ na rynku telewizory (o ile moΩna
je tak nazwaç) dajåce trójwymiarowy obraz.
Ponadto, dzi´ki zastosowaniu nowego typu
kryszta¬ów komputery mogå staç si´ milion
razy szybsze i mieç miliard razy pojemniejszå
pami´ç.

WIEÍCI Z KRAJU
◆ Noworoczna poprawa nastrojów by¬a bardzo krótka. O 9% wi´cej Polakøw niΩ w styczniu
br. ocenia ogølnå sytuacj´ kraju jako z¬å (62%).
O 8% spad¬ odsetek ocen pozytywnych (44%).
˛le oceniajå takΩe sytuacj´ politycznå (43%,
wzrost o 4%) i gospodarczå (68%, wzrost o 4%).
Gorsze så teΩ przewidywania na najbliΩszy rok.
Tylko co siødmy pytany (14%, spadek o 4%)
oczekuje poprawy ogølnej sytuacji w kraju, jedna trzecia (33%, wzrost o 5 %) spodziewa si´ jej
pogorszenia. Pesymistyczne så prognozy sytuacji politycznej. Tylko co dwunasty ankietowany (8%) uwaΩa, Ωe si´ poprawi, co szøsty (17%)

spodziewa si´ pogorszenia.
SondaΩ "Nastroje spo¬eczne w lutym" przeprowadzono w dniach 1 - 4 lutego 2003 r. na reprezentatywnej, losowej grupie 1006 doros¬ych
Polakøw.
◆ Gdyby wybory odbywa¬y si´ w lutym br., 28%
respondentøw (o 10% mniej niΩ w styczniu)
g¬osowa¬oby na SLD, 15% (o 6% wi´cej niΩ w
styczniu) - na PiS, 13% (o 3% wi´cej) - na Samoobron´ - wynika z sondaΩu OBOP. Platforma
Obywatelska utrzyma¬a swøj wynik ze stycznia 9%, røwnieΩ 9% (o 2% wi´cej niΩ w styczniu)
uzyska¬a Liga Polskich Rodzin, 8% (o 4% mniej
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niΩ w styczniu) uzyska¬o Polskie Stronnictwo
Ludowe.
Koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i
Unii Pracy moΩe liczyç na 31-procentowe poparcie, czyli takie samo jak miesiåc temu. Z najnowszego sondaΩu "Rzeczpospolitej" wynika, Ωe
traci koalicyjny PSL, a zyskuje Prawo i Sprawiedliwoßç.
Samoobrona ma podobne notowania jak
przed miesiåcem - chcia¬oby na niå g¬osowaç
16% Polakøw (wtedy 15%). Dwa punkty zyska¬o
Prawo i Sprawiedliwoßç. W lutym parti´ braci
Kaczy˜skich popar¬oby 13% wyborcøw. Nie
zmieni¬y si´ notowania Ligi Polskich Rodzin 11%. Tyle samo Polakøw chcia¬oby g¬osowaç na
Platform´ Obywatelskå (1% wi´cej w porøwnaniu ze styczniem). Najwi´kszy spadek wßrød
partii, ktøre mia¬yby szans´ ponownie wejßç do
Sejmu, zanotowa¬o Polskie Stronnictwo Ludowe. Partia wicepremiera Jaros¬awa Kalinowskiego straci¬a od stycznia 3%.
SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a
Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych 8 i 9 lutego na
1014-osobowej prøbie reprezentatywnej dla doros¬ych Polakøw.
W lutym SLD z 28% poparciem ankietowanych wyprzedzi¬a w rankingu popularnoßci Samoobron´ - 16% poparcia badanych oraz LPR i
PiS - po 12% poparcia - wynika z sondaΩu CBOS.
10% poparcie ma Platforma Obywatelska, a 8%
◆ Rzåd w dø¬. O 10% - z 60 do 70% wzros¬y w
lutym br. w stosunku do stycznia z¬e oceny rzådu, o 11% - do 56% wzros¬y z¬e oceny pracy premiera Leszka Millera i o 5% wzros¬y z¬e oceny
prezydenta A. Kwaßniewskiego - wynika z sondaΩu Oßrodka Badania Opinii Publicznej
(OBOP).
◆ Na 3 miesiåce przed referendum europejskim w Polsce poparcie dla integracji z Uniå
Europejskå pozostaje stabilne, choç w ciågu lutego br. nieznacznie spad¬o - wynika z najnowszego Europejskiego Barometru "Rzeczpospolitej". W tej chwili g¬os na "tak" chce oddaç
72% osøb, ktøre pøjdå na referendum, przeciwko — 20%, nie ma zadania — 8%. Zwi´kszy¬a
si´ grupa Polakøw, ktørzy chcå wziåç udzia¬ w
g¬osowaniu. Zdecydowanych na pøjßcie do urn
jest 58% badanych (wzrost o 7%). Waha si´ ("raczej tak") 18% W sumie zainteresowanych g¬osowaniem jest w tej chwili ponad 3/4 Polakøw.
Raczej nie weêmie udzia¬u w referendum 7%
badanych, zaß 13% jest juΩ zdecydowanych nie
g¬osowaç (bez zmian w porøwnaniu ze styczniem).
Kto ma najmniejszå ch´ç g¬osowaç? Z Eurobarometru "Rz" wynika, Ωe g¬øwnie ludzie star-

si i s¬abiej wykszta¬ceni. Wßrød Polakøw, ktørzy
uko˜czyli 59 lat, zdecydowanych g¬osowaç jest
48%. Nie zamierza pøjßç do urn niemal co piåty
(18%).
Badanie przeprowadzi¬a sopocka Pracownia
Bada˜ Spo¬ecznych 8-9 lutego na 1014-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Z czym do UE? Najbogatszemu polskiemu
regionowi, wojewødztwu mazowieckiemu, sporo brakuje do osiågni´cia poziomu 75% ßredniego dochodu w poszerzonej Unii Europejskiej
- wynika z raportu o polityce regionalnej UE,
opublikowanego w Brukseli.
W zwiåzku z tym ca¬a Polska ma zagwarantowany dost´p do unijnych funduszy strukturalnych po 2007 r. w nowym okresie budΩetowym. Så one wyp¬acane regionom o produkcie
krajowym brutto (PKB) na mieszka˜ca nie przewyΩszajåcym 75% ßredniej unijnej.
Decyzje o wielkoßci funduszy i ich podziale
mi´dzy kraje i regiony zapadnå w 2006 roku na
podstawie ßredniej wysokoßci PKB na mieszka˜ca z lat 2001-2003. W czwartek Komisja
Europejska opublikowa¬a ostatnie dost´pne,
porøwnywalne dane z 2000 roku.
Najbogatszy polski region to Mazowieckie 64,9% ßredniego dochodu w poszerzonej Unii
(59% obecnej). Jest to szøsty najbogatszy region
spoßrød przyst´pujåcych do Unii w 2004 roku,
ale i tak prawie dwa razy biedniejszy od najbogatszej z nich Pragi (133% ßredniej dla poszerzonej Unii). Polscy dyplomaci komentujå, Ωe
"sama Warszawa teΩ mia¬aby lepszy wska≈nik".
Wßrød 10 najuboΩszych regionøw, przyst´pujåcych do Unii, siedem leΩy w Polsce. Najbiedniejszy to Lubelskie z dochodem 29,4% ßredniej w poszerzonej Unii i 27% obecnej. Niewiele
bogatsze så Podkarpacie, Podlaskie, Warmi˜sko-Mazurskie i Íwi´tokrzyskie. Szøste miejsce
na lißcie najuboΩszych nowych regionøw poszerzonej Unii zajmuje Òotwa (34% ßredniej), a
kolejne miejsca dwa regiony W´gier oraz Opolskie i Òødzkie.
W obecnej Unii najwyΩszy dochød ma miejski region Londynu (241% ßredniej dla obecnej
UE i 266% poszerzonej), a najniΩszy grecki Epir
(Ipeiros - 47% obecnej i 52% poszerzonej UE).
◆ Wg bada˜ Ipsos, przeprowadzanych pod
koniec 2002 roku na reprezentatywnej losowokwotowej prøbie 3000 Polakøw w wieku powyΩej 15 lat, z internetu w Polsce korzysta 25%
mieszka˜cøw kraju. Wi´kszoßç Polakøw ¬åczy
si´ z internetem co najmniej raz w tygodniu,
najcz´ßciej we w¬asnym domu. 90% internautøw korzystajåc z internetu przeglåda najcz´-

ßciej strony internetowe, 60% korzystajå z poczty elektronicznej, a 46% prowadzi rozmowy na
czatach.
Wg opublikowanych w styczniu br. bada˜
SMG/KRC liczba internautøw w Polsce wzros¬a
w 2002 roku w porøwnaniu z 2001 rokiem o
44,4%, z 3,6 mln do 5,2 mln osøb.
◆ Trwajå prace nad ustawå przekszta¬cajåcå
Urzåd Komitetu Bada˜ Naukowych (KBN) w
Ministerstwo Nauki. Obecny szef KBN, M. Kleiber, ma nadziej´, Ωe umoΩliwi to bardziej skuteczne starania na posiedzeniach rzådu o ßrodki
na finansowanie bada˜ naukowych. Obecnie
przeznaczone jest 0.35% PKB na potrzeby nauki. Dla przyk¬adu w UE przeznacza si´ ßrednio
2% PKB na nauk´.
◆ Przeci´tne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w 2002 roku wynios¬o 2.133,21 z¬ poinformowa¬ we wtorek GUS.
◆ Rodacy o rynku pracy. CEBOS spyta¬ jak Polacy oceniajå sytuacj´ na rynku pracy. AΩ 96%
badanych uzna¬o. Ωe jest ≈le i uwaΩajå problem
bezrobocia jako bez perspektywy poprawy w
najbliΩszym czasie. Tylko 8% ankietowanych
uwaΩa, Ωe sytuacja si´ poprawi. PrzewaΩajå nastroje pesymistyczne - 47% twierdzi, Ωe sytuacja
si´ nie zmieni, a 38%, Ωe wr´cz si´ pogorszy.
◆ Tak wysokiego bezrobocia nie by¬o w Polsce
od poczåtku przemian gospodarczych. W styczniu bezrobocie wzros¬o z 18,1 do 18,7 procent poda¬ GUS. Przez miesiåc przyby¬o prawie 104
tysiåce Polakøw, ktørzy nie majå pracy. Tak ≈le
nie by¬o od poczåtku przemian rynkowych. Pracy nie ma ponad 3 mln 300 tys. osøb. Wi´kszoßç
- ponad 2 mln 670 tys. (83%) - straci¬o juΩ prawo do zasi¬ku. Ponad po¬owa bezrobotnych
(51%, czyli ponad 1mln 640 tys.) to osoby, ktøre
d¬uΩej niΩ rok szukajå pracy.
◆ OBOP o zawodach spo¬ecznego zaufania.
Kwalifikacje lekarzy, adwokatøw, nauczycieli,
ksi´Ωy i dziennikarzy så uwaΩane za lepsze niΩ
kwalifikacje ludzi innych zawodøw - wynika z
sondaΩu TNS OBOP.
48% respondentøw uwaΩa, Ωe lekarze så lepsi pod wzgl´dem kwalifikacji zawodowych od
innych ludzi, 42% mia¬o takie odczucie w stosunku do adwokatøw, 40 - do nauczycieli, 35% do ksi´Ωy i dziennikarzy.
Z sondaΩu wynika, Ωe ludzie tych profesji
nie så natomiast ocenieni wyΩej, jeΩeli chodzi o
uczciwoßç zawodowå. Wi´kszoßç badanych
uwaΩa, Ωe så pod tym wzgl´dem tacy sami jak
przedstawiciele innych zawodøw. 63% badanych uwaΩa, Ωe tacy sami jak inni så lekarze,
68% ma takå opini´ o nauczycielach, 65% o dziennikarzach, 59% o ksi´Ωach i 53% o adwokat-

ach.
Jednoczeßnie 26% respondentøw uzna¬o adwokatøw za gorszych od innych ludzi pod wzgl´dem uczciwoßci zawodowej. Podobne zdanie o
lekarzach mia¬o 21% osøb.
◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych
wzros¬y w styczniu o 0,4%w stosunku do grudnia, a w porøwnaniu ze styczniem 2002 wzros¬y
røwnieΩo 0,4% - poinformowa¬ G¬øwny Urzåd
Statystyczny.
◆ Wg CBOS, w lutym 62% Polakøw negatywnie oceni¬o rozwøj ogølnej sytuacji w kraju (o
9% wi´cej niΩ w styczniu). W stosunku do stycznia zmala¬ o 8% - do 24% - odsetek ocen pozytywnych.
◆ W lutym br. Wska≈nik Optymizmu Konsumentøw (WOK) spad¬ do poziomu 76,99 pkt., z
81,5 pkt. w poprzednim miesiåcu - wynika z
informacji Ipsos-Demoskop. Przyczynå spadku
by¬o g¬øwnie pogorszenia ocen sytuacji materialnej gospodarstw domowych.
◆ Zdecydowana wi´kszoßç (91%) Polakøw wyrazi¬a przekonanie, Ωe korupcja w Polsce stanowi duΩy problem i jest w naszym spo¬ecze˜stwie niemal powszechna - wynika z sondaΩu
Centrum Badania Opinii Spo¬ecznej.
Z bada˜ CBOS wynika røwnieΩ, Ωe od poprzedniego pomiaru, realizowanego w roku
2000, wyra≈nie wzros¬a (z 59% do 71%) liczba
badanych majåcych poczucie, Ωe wielu urz´dnikøw pa˜stwowych czerpie nieuprawnione
korzyßci z pe¬nionych funkcji publicznych.
◆ Informatyzacja. W drugiej po¬owie lutego
br. Íwiatowe Forum Ekonomiczne opublikowa¬o ranking 82 najbardziej zinformatyzowanych krajøw ßwiata. Wielkim zaskoczeniem
by¬a zmiana lidera listy - miejsce Stanøw Zjednoczonych zaj´¬a Finlandia. Rok temu kraj ten
by¬ na 3. miejscu. Polska w tym rankingu znalaz¬a si´ na 39. pozycji, uzyskujåc 3,85 punktøw
na 6 moΩliwych. Finlandia ma ocen´ 5,92. Rok
temu zajmowalißmy pozycj´ o 4 miejsca lepszå.
Za Polskå znalaz¬y si´ mi´dzy innymi S¬owacja,
Grecja, Litwa, Meksyk, Chorwacja. Przed naszym krajem m.in. Òotwa (38), Indie (37), W´gry
(30).
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