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W Polsce finansowanie nauki traktowane by¬o
jako budΩetowa dolegliwoßç, a nie szansa roz-
woju gospodarki. W elitach w¬adzy panowa¬a
od dawna totalna niewiara, Ωe nauka moΩe coß
daç. UwaΩano, Ωe jest dziurå bez dna, w ktørej
moΩna tylko utopiç pieniådze. Poprawnoßç po-
lityczna wymaga¬a, by werbalnie podkreßlaç zna-
czenie nauki, ale møwienie o niej nie przek¬ada-
¬o si´ dotychczas na ßmia¬e decyzje polityczne.
Jestem przekonany, Ωe obecny rzåd jest zdecy-
dowany to zmieniç. Gdybym takiego przekona-
nia nie mia¬, nie podjå¬bym si´ swego obecnego
zadania.
Jak to si´ dzieje, Ωe uczony tej miary co pan, z
takim dorobkiem i w wieku pe¬nej aktywnoßci
zawodowej, przyjmuje propozycj´ obj´cia sta-
nowiska ministra nauki, gdy wiadomo, Ωe nie
moΩe si´ ona szybko podnießç z wieloletniej
zapaßci? 
Nie kryj´, Ωe ta propozycja mnie zaskoczy¬a. Ni-
gdy nie by¬em specjalnie zainteresowany udzia-
¬em w wielkiej polityce – cz´sto natomiast pub-
licznie krytykowa¬em kolejne ekipy rzådzåce za
konsekwentne ignorowanie potrzeb polskiej
nauki.
MoΩe w¬aßnie dlatego wybør pad¬ na pana? 
Nie sådz´, bo uczonych krytykujåcych polityk´
naukowå rzådu u nas nigdy nie brakowa¬o i
nie zabraknie. Od wielu lat kierowa¬em Instytu-
tem Podstawowych Problemøw Techniki PAN,
jednå z najwi´kszych i najbardziej renomowa-
nych placøwek naukowych w kraju. Tam w¬aß-
nie dzia¬a od ponad 3 lat tzw. Krajowy Punkt
Kontaktowy, promujåcy i koordynujåcy udzia¬
polskich uczonych w europejskich programach
badawczych, ja sam zaß reprezentowa¬em Pol-
sk´ w røΩnych cia¬ach zarzådzajåcych tymi pro-
gramami. Wiele lat swego zawodowego Ωycia
sp´dzi¬em w Niemczech, Stanach Zjednoczo-
nych i Japonii. Widzia¬em wiele rozwiåza˜, ktø-
re moΩna by zaadoptowaç do naszej rzeczywis-
toßci. Moje informatyczne wykszta¬cenie teΩ
moΩe byç pomocne dla tworzåcego si´ na na-
szych oczach spo¬ecze˜stwa informacyjnego.
Krøtko møwiåc, mam chyba niez¬e poj´cie za-
røwno o nowoczesnej polityce naukowej jak i
zarzådzaniu placøwkami badawczymi.
Sådzi pan, Ωe da si´ u nas zastosowaç podpatr-
zone za granicå rozwiåzania? 
Wiele z nich tak. Do najwaΩniejszych zaliczam
na przyk¬ad koniecznoßç sta¬ego komunikowa-
nia si´ uczonych ze spo¬ecze˜stwem w zrozu-
mia¬ym dla niego j´zyku, nieuchronnå selekcj´
tematyki badawczej pod kåtem jej znaczenia
poznawczego i gospodarczego, podejmowanie

interdyscyplinarnych tematøw czy dok¬adne ro-
zliczanie uczonych z pieni´dzy wydawanych
na badania. Dzia¬ania KBN ku temu zmierzajå.
Wprowadzilißmy na przyk¬ad ostatnio zasad´,
Ωe w pewnych dziedzinach nauki wszystkie
wnioski o granty muszå mieç takΩe wersje an-
gloj´zyczne, co z jednej strony umoΩliwi ich
recenzowanie za granicå, z drugiej – oswaja na-
ukowcøw z koniecznoßciå konkurowania mi´-
dzynarodowego.

Dobrze by by¬o, gdyby wnioski o granty i
sprawozdania z ich wykonania mia¬y krøtkie
streszczenia po polsku – ludzkim i zrozumia-
¬ym j´zykiem, Ωeby kaΩdy interesujåcy si´ nau-
kå møg¬ choçby bardzo ogølnie zorientowaç si´,
na co posz¬y pieniådze i co z tych bada˜ wyni-
ka... 

Zawsze stara¬em si´ przekonywaç uczo-
nych, Ωe bez spo¬ecznego zrozumienia dla ich
pracy nie da si´ polepszyç ich sytuacji.
Czy obecna struktura KBN sprzyja reformom w
zarzådzaniu naukå? 
Gdy powstawa¬ KBN, ßrodowisko naukowe bar-
dzo si´ z tego cieszy¬o, bo po raz pierwszy w
historii jego wybrani demokratycznie przed-
stawiciele mogli uczestniczyç w podejmowa-
niu waΩnych decyzji i podziale pieni´dzy na
badania. Z przykroßciå obserwuj´, Ωe system
ten si´ z czasem nieco wynaturzy¬. Na posie-
dzeniach KBN reprezentanci røΩnych ßrodo-
wisk cz´sto upominajå si´ nie o sprawy najis-
totniejsze dla kraju, lecz o rzeczy waΩne jedy-
nie dla ßrodowisk, ktøre ich wybra¬y.
W ktørå stron´ powinny pøjßç zmiany? 
Moim zdaniem, w stron´ systemu nieco przy-
pominajåcego niemiecki. Tam uczeni majå swo-
jå wybieralnå reprezentacj´ w postaci Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG), ale poli-
tyk´ naukowå kszta¬tuje przede wszystkim Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki. Ono okreßla i fi-
nansuje badania najwaΩniejsze z punktu wi-
dzenia pa˜stwa, a jeßli nie pokrywajå si´ one z
oczekiwaniami DFG, uczeni mogå finansowaç
inne tematy z w¬asnego, znaczåcego budΩetu.
W Polsce wszystkie budΩetowe ßrodki na bada-
nia så w r´kach samych uczonych, ktørzy nie
zawsze dostrzegajå dalekosi´Ωne interesy pa˜-
stwa.
Gdyby nawet przyjåç ten model, to u nas poja-
wi si´ problem: skåd braç pieniådze pozabu-
Ωetowe na badania? 
Nauka w Polsce jest chronicznie niedoinwest-
owana. A jesteßmy przecieΩ wielkim krajem,
ktøry nie moΩe sobie pozwoliç na zaniechanie
bada˜ w jakiejkolwiek dziedzinie. Wymaga 2
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tego choçby system edukacyjny. U nas 60–70
proc. pieni´dzy na nauk´ pochodzi z budΩetu
pa˜stwa, a reszta ze ≈røde¬ pozabudΩetowych,
podczas gdy w krajach zachodnich jest dok¬ad-
nie odwrotnie. Wydatki budΩetowe nie odbiega-
jå istotnie od poziomu typowego dla krajøw na
naszym poziomie rozwoju gospodarczego. To
brak zainteresowania przedsi´biorstw finanso-
waniem prac badawczych jest najwaΩniejszym
problemem polskiej nauki.
To moΩe pa˜stwo powinno stworzyç system za-
ch´cajåcy przemys¬ i prywatne firmy do inwe-
stowania w nauk´? ChociaΩby poprzez system
odpisøw podatkowych... 

Nie sådz´, by w obecnej sytuacji minister
finansøw by¬ tym pomys¬em zachwycony. Ale
niewåtpliwie elementy takiego systemu muszå
byç stopniowo wprowadzane. Kraje o naszym
po¬oΩeniu geograficznym nie majå klimatu, ktø-
ry przyciåga¬by turystøw – muszå zatem konku-
rowaç innowacyjnym przemys¬em. Przyk¬adem
mådrej polityki w tym zakresie så Finlandia i
Irlandia, ktøre stosunkowo niedawno postawi¬y
na nauk´ i majå dziß imponujåce efekty. KBN
przygotowuje dokument pod roboczå nazwå In-
formatyzacja–Wiedza–Technologia, a w nim
zestaw instrumentøw organizacyjno-finanso-
wych, ktøre powinny zapoczåtkowaç popraw´
sytuacji.

Gdy spojrzeç na ten problem od strony licz-
by placøwek, ktøre powinny pracowaç na rzecz
przemys¬u, to w Polsce nie jest najgorzej... 
Istnieje ponad 200 jednostek badawczo-rozwo-
jowych (JBR-øw), ale – nie miejmy z¬udze˜ –
nie wszystkie one zas¬ugujå na to miano. Så
wßrød nich jednostki znakomite (jak choçby
Pa˜stwowy Instytut Geologiczny, Pa˜stwowy
Instytut Weterynaryjny, Instytut Psychiatrii i Ne-
urologii, Instytut Badawczy Drøg i Mostøw,
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Me-
tali NieΩelaznych czy Centrum Techniki Okr´to-
wej), så dobre, ale jest teΩ sporo s¬abych czy
wr´cz zbytecznych. Te ostatnie så zazwyczaj
zatomizowane, zamkni´te w sobie i ma¬o efe-
ktywne. A dziß potrzebne så zespo¬y z¬oΩone
ze specjalistøw z røΩnych dziedzin, otwarte na
wspø¬prac´ krajowå i mi´dzynarodowå.

Òatwiej by¬oby to osiågnåç, gdyby istnia¬y
cele, wokø¬ ktørych samorzutnie organizowali-
by si´ naukowcy. 

Mamy tzw. projekty celowe zlecane przez
podmioty gospodarcze, organy administracji
rzådowej lub organy samorzådu terytorialnego,
finansowane w po¬owie przez KBN, ale nie spe¬-
niajå one tej roli naleΩycie.
A banki? Jest ich przecieΩ coraz wi´cej...
Banki majå w dzisiejszych warunkach pewniej-
sze sposoby pomnaΩania kapita¬u. Na ßwiecie
banki så znaczåcym inwestorem w nauk´, ale u

nas takie inwestycje så ciågle uwaΩane za zbyt
ryzykowne. Poza tym nie ma u nas specjalistøw
szacujåcych to ryzyko. Inna sprawa, Ωe w naszej
rzeczywistoßci jest to bardzo trudne, bo zbyt
wiele czynnikøw zmienia si´ w sposøb trudny
do przewidzenia.
Lepiej zatem prowadziç badania podstawowe
niΩ stosowane... 

Moim zdaniem, ten podzia¬ jest dziß anachro-
niczny i najwyΩsza pora od niego odejßç. Rzecz
jasna, potrzebne så badania takΩe w takich ob-
szarach, w ktørych nie sposøb domagaç si´
konkretnych zastosowa˜. I så uczeni, ktørym
naleΩy stworzyç warunki prowadzenia takich
bada˜. Ale od tych uczonych wymagaç naleΩy
wynikøw, ktøre så autentycznå nowoßciå w ska-
li ßwiatowej. Na takie badania powinno si´ prze-
znaczaç tylko pewnå cz´ßç ogø¬u nak¬adøw na
nauk´ z budΩetu pa˜stwa. Reszta powinna ißç
na badania, ktørych cel, koszty i czas uzyska-
nia spodziewanego rezultatu realizator powi-
nien umieç w przybliΩeniu okreßliç, wi´cej –
powinien umieç przekonaç dysponenta pieni´-
dzy, Ωe warto w te badania zainwestowaç. 
Coraz cz´ßciej obserwuje si´, Ωe do rozwiåzania
konkretnych zada˜ powstajå zespo¬y mi´dzy-
narodowe, czego najlepszym przyk¬adem så
programy badawcze prowadzone w Unii Euro-
pejskiej... 
Takie badania zyska¬y juΩ nawet miano bada˜
konsorcjalnych. Tworzy si´ grupy z¬oΩone z
røΩnych specjalistøw pochodzåcych cz´sto z
røΩnych krajøw. Ta røΩnorodnoßç przynosi z
regu¬y dobre wyniki. Mam nadziej´, Ωe coraz
wi´cej polskich uczonych b´dzie uczestniczyç
w takich konsorcjach.
Co zyskajå uczeni, gdy wejdziemy do Unii?
W pewnym sensie juΩ w niej så – od trzech lat
bierzemy udzia¬ w programach badawczych
Unii na zupe¬nie takich samych prawach jak
przedstawiciele krajøw unijnych. Przynosi to
wiele korzyßci, ale rodzi teΩ pewne niebezpie-
cze˜stwo tzw. drenaΩu møzgøw, tj. emigracji
najzdolniejszych uczonych. Nie powinnißmy
tego lekcewaΩyç.
Kto wi´c tu zostanie? 
Od lat niektørzy polscy uczeni emigrujå i nasze
wejßcie do Unii niczego tu juΩ nie pogorszy.
Kluczem do rozwiåzania tego problemu jest
stworzenie atrakcyjnych warunkøw pracy u
nas, w kraju. Nie chodzi tu bynajmniej o kon-
kurowanie pod tym wzgl´dem ze Stanami Zje-
dnoczonymi czy Uniå Europejskå, lecz o zape-
wnienie najzdolniejszym naukowcom godnego
Ωycia i umoΩliwienie im szerokich kontaktøw
zawodowych z najlepszymi oßrodkami ßwiata.
A takΩe dbanie o warunki u¬atwiajåce pow-
stawanie firm typu high-tech, ktøre så natural-
nå drogå rozwoju dla m¬odych uzdolnionych
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ludzi.
Programy i granty europejskie mogå byç atrak-
cyjnå perspektywå dla dobrych i bardzo do-
brych uczonych. A co z resztå, ktøra stanowi
przecieΩ wi´kszoßç? Jakå oni majå perspektyw´,
gdy w 2002 r. przeznacza si´ na nauk´ 0,35
proc. PKB? 
10 lat temu ten odsetek budΩetowych nak¬adøw
na nauk´ by¬ dwukrotnie wyΩszy, a nam wtedy
wydawa¬o si´, Ωe juΩ gorzej byç nie moΩe. Jak
widaç, moΩe. Co prawda, jak møwilißmy, na na-
uk´ przeznaczane så røwnieΩ ßrodki pozabu-
dΩetowe, ale jeßli nawet je uwzgl´dniç, to na sta-
tystyczne stanowisko pracy uczonego w Polsce
przeznacza si´ przesz¬o trzy razy mniej pieni´-
dzy niΩ w wi´kszoßci krajøw rozwini´tych, a i
nasi såsiedzi – Czesi i W´grzy – wydajå na jed-
nego badacza dwa razy wi´cej niΩ my. A mamy
przecieΩ konkurowaç na arenie mi´dzynarodo-
wej jak røwny z røwnym. Czy ktoß spodziewa
si´ ßwiatowego wyniku od sportowca, gdy na
jego trening i przygotowanie wydaje si´ kilka-
krotnie mniej pieni´dzy niΩ na rywala?
MoΩe po prostu mamy za duΩo sportowcøw
kiepskiej klasy? Czy nie lepiej przeznaczyç te
mizerne pieniådze na przygotowanie zawod-
nikøw klasy mistrzowskiej? 
Na pewno, ale Ωeby wy¬oniç mistrzøw na pozio-
mie mi´dzynarodowym, trzeba najpierw mieç
ca¬å rzesz´ zawodnikøw uprawiajåcych danå
dziedzin´. W Polsce nie mamy za duΩo pra-
cownikøw nauki, choç trudno zaprzeczyç, Ωe
wielu z nich jest nieefektywnych i pieniådze
na nich ¬oΩone så po prostu marnowane. U nas
nauk´ uprawia si´ w wyΩszych uczelniach, w
jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR-ach),
w instytutach PAN i – niestety, ciågle w niewiel-
kim zakresie – w przedsi´biorstwach. Uczel-
niom brakuje pieni´dzy na dzia¬alnoßç dydak-
tycznå, wi´c ¬atajå swøj budΩet bioråc pieniå-
dze przeznaczone na badania. TakΩe nieznana
nigdzie na ßwiecie moΩliwoßç pracy wieloeta-
towej jest nieszcz´ßciem z punktu widzenia
jakoßci bada˜ i opieki nad m¬odå kadrå nauko-
wå. Na d¬uΩszå met´ jest to polityka samobøj-
cza, bo nie moΩna zapewniç dobrego poziomu
kszta¬cenia bez dobrego zaplecza badawczego.

O JBR-ach juΩ møwilißmy – wiele z nich
jest niedostosowanych do wymogøw dzisiej-
szych czasøw. Znowelizowana ustawa o JBR-
ach otwiera nowe moΩliwoßci ich restruktury-
zacji. Niektøre placøwki, majåce charakter s¬u-
Ωb publicznych, jak np. Pa˜stwowy Zak¬ad Hi-
gieny czy Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej powinny zostaç jak najszybciej przek-
szta¬cone w tzw. Pa˜stwowe Instytuty Badaw-
cze (PIB-y). Takie instytuty powinny byç po pro-
stu przyzwoicie op¬acane za dobre wype¬nianie
swoich powinnoßci. Sådz´, Ωe w PIB-y powin-
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no przekszta¬ciç si´ co najmniej 20 JBR-øw. Kil-
ka juΩ wyrazi¬o zainteresowanie takå transfor-
macjå – w ciågu najbliΩszego roku moΩna si´
spodziewaç wielu decyzji w tej sprawie. Inny
sposøb przekszta¬cenia to ¬åczenie si´ kilku
placøwek w jednå silniejszå tak, aby osiågnåç
pewnå niezb´dnå "mas´ krytycznå” personelu i
aparatury. Istniejå takΩe jeszcze inne rozwiåza-
nia – røΩne formy prywatyzacji oraz przy¬åcza-
nie si´ do istniejåcych duΩych organizmøw go-
spodarczych jako ich laboratoria badawcze.
Wiem, Ωe wiele resortøw zamierza przeprowa-
dziç modernizacj´ podlegajåcych im jednostek
– w ostatnich miesiåcach zlikwidowano juΩ kil-
kanaßcie najs¬abszych JBR-øw, a prawie 25%  z
istniejåcych nie otrzymuje Ωadnego wsparcia z
KBN.
A co z Polskå Akademiå Nauk? Tam chyba
jeszcze trudniej cokolwiek ruszyç?
Wiele placøwek PAN jest na bardzo dobrym,
cz´sto naprawd´ ßwiatowym poziomie, ale så
teΩ s¬abe. Niedawno podj´to w KBN decyzj´, Ωe
jeden z instytutøw nie b´dzie juΩ finansowany.
Byç moΩe najwi´kszå s¬aboßciå strukturalnå
placøwek PAN jest praktyczna niemoΩnoßç za-
røwno likwidowania s¬abych jak teΩ powo¬ywa-
nia nowych, podejmujåcych aktualne, waΩne
tematy badawcze. Z satysfakcjå odnotowuj´
widocznå wol´ reform w kierownictwie Akade-
mii.

KaΩda partia startujåc do wyborøw wypisu-
je na swoich sztandarach koniecznoßç rozwija-
nia nauki i oßwiaty. Gdy juΩ obejmuje w¬adz´,
naukå si´ nie interesuje. 

Rozmawia¬ Andrzej Gorzym
Polityka/Technopolis/13.03.2002
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ZAWIADOMIENIE
o

WALNYM ZEBRANIU
(wyborcze)

S P S P

DATA: 22 MAJA  (czwartek) 2003 r.
GODZ. : 19.30  (pierwszy termin) 19.45 (drugi termin)
MIEJSCE: SALA PARAFIALNA KOÍCIOÒA ßw. JACKA, 201 LeBRETON ST. N.
Przed zebraniem, o godz. 19.00, zostanie odprawiona msza ßw. za zmar¬ych cz¬onkøw.

PORZÅDEK  OBRAD
1) Otwarcie zebrania
2) Wybør Prezydium (Przewodniczåcego i Sekretarza)
3) Przyj´cie porzådku obrad
4) Przyj´cie protokø¬u z poprzedniego Walnego Zebrania
5) Sprawozdania:

a) Przewodniczåcego
b) Skarbnika

6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7)Dyskusja na sprawozdaniami
8) Uchwa¬a absolutorium
9) Przedstawienie Preliminarza budΩetowego na kadencj´ 2003-04 i dyskusja
10) Wybory:

a) Przewodniczåcego
b) cz¬onkøw zarzådu
c) Komisji Rewizyjnej
d) Komisji Matki

11) Wolne wnioski
12) Zamkni´cie zebrania 2 kwietnia 2003 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOWA¸NIENIE

Niniejszym  upowaΩniam kol. ......................................................................................................

do reprezentowania mnie na Walnym Zebraniu Oddzia¬u w dniu 22 maja 2003 r.

NAZWISKO  ........................................................... Podpis  .................................................

Uwaga: Uczestnik zebrania moΩe reprezentowaç nie wi´cej niΩ 5 (pi´ç) osøb.



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ –Kwiecień 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     Lidia Zielińska   tel. 721-8238    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 
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 
17 Film:  „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
27 II Konkurs Talentów Polskich Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
4 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Szkoła Zachodnia M. Piłat 825-8984 
6  Wspomnienia osobiste: „WAF-ki – Pomocnicza 

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

11 Dzień Matki Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
15 Film:Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz.I Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
16-19 30 Walny Zjazd Stow. Polskich Kombatantów Koło SPK Nr 8 A. Garlicki 731-6376 
22 Walne wyborcze zebranie Stow. Inżynierów Pol. SIP - Ottawa J. Janeczek 736-1620 
24 Zabawa Majowa Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
25 Pierwsza Komunia Święta Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
1 cz. Walne Zebranie Członków  Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
5 Film fabularny: „Prawo ojca”  (1999) Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
8 Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
15 Koncert dla Taty Chór J. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
17 Film fabularny: „Cisza” (2002) Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
19 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 
22 Święto Bożego Ciała Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
9 wrz. Film; wręczenie stypendium im. Dra J.W.Jarmasza Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.           Gospodarze: pp. K. i R. Kuźmin: tel. 738-0463. 

Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Stołecznego składa Polonii Ottawskiej 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy – Jerzy M. Zarzycki, Prezes 

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


Spo¬ecze˜stwo XXI wieku podzieli si´ na trzy
klasy - uwaΩa Umberto Eco. Najwi´ksze znacze-
nie b´dzie mia¬ kognitariat, czyli multimedialna
arystokracja wiedzy, wp¬ywajåca na spo¬ecze˜-
stwa przez ich swoiste programowanie. Kognita-
riat b´dzie rzådzi¬ digitariatem, czyli proletaria-
tem spo¬ecze˜stwa informacyjnego, nie majå-
cym wp¬ywu na tworzenie informacji, lecz umie-
jåcym korzystaç z Internetu i nowoczesnych te-
chnologii. Warstw´ najniΩszå b´dzie stanowi¬
informacyjny lumpenproletariat, korzystajåcy
g¬øwnie z telewizji, a cz´ßciowo takΩe z telefo-
nu. 

Prawo Gatesa
Na ßwiecie digitariat jest wciåΩ mniejszoßciå,
gdyΩ na 6 mld mieszka˜cøw naszej planety tyl-
ko 580 mln ma moΩliwoßç korzystania z sieci.
Ma¬o tego, 60 proc. mieszka˜cøw ziemi nigdy
nie uΩywa¬o telefonu. Jedynie w takich krajach,
jak USA båd≈ Wielka Brytania, dost´p do Inter-
netu ma ponad 70 proc. gospodarstw domo-
wych. W USA w ubieg¬ym roku przyby¬o 10 mln
internautøw. W Szwecji i Finlandii jedno sta¬e
¬åcze internetowe przypada na szeßç osøb. Digi-
tariat jest liczny w pa˜stwach zachodnich, gdyΩ
dost´p do sieci kosztuje tam 0,8% przeci´tnych
miesi´cznych dochodøw, podczas gdy miesz-
ka˜cy wielu krajøw Azji czy Afryki muszå wydaç
prawie 200 proc. miesi´cznych dochodøw. 

Znaczenie digitariatu b´dzie szybko ros¬o,
poniewaΩ w najbliΩszych dwøch, trzech deka-
dach wi´kszoßç nowych miejsc pracy powstanie
w branΩach zwiåzanych z produkcjå sprz´tu ele-
ktronicznego båd≈ dostarczaniem zawartoßci
dla internetowych mediøw. Pa˜stwa i grupy
spo¬eczne, ktøre nie zdo¬ajå si´ na czas przesta-
wiç na wytwarzanie nowego typu døbr, b´då
mia¬y coraz wi´cej trudnoßci z konkurowaniem
z såsiadami. Na ko˜cu tego procesu mamy wiz-
j´ spo¬ecze˜stwa przysz¬oßci nakreßlonå przez
Billa Gatesa. Przewiduje on, iΩ docelowo 20%
ludzkoßci b´dzie naleΩeç do finansowej elity
pracujåcej w otoczeniu wysokich technologii.
Dla 80 proc. pozostanie praca w us¬ugach. Wi´-
kszoßç tych us¬ug b´dzie ßwiadczy¬ digitariat. 

Merytokraci kontra cyfrowi 
analfabeci 

Socjologowie zwracajå uwag´, Ωe we wspø¬czes-
nym ßwiecie bardzo szybko pog¬´bia si´ digital
gap, czyli cyfrowa wyrwa cywilizacyjna. Íwiat
dzieli si´ na cyfrowå merytokracj´ (obejmuje
ona zarøwno kognitariat, jak i digitariat) oraz
cyfrowych analfabetøw. - W Polsce kognitariat i
digitariat spod znaku Billa Gatesa stanowiå zde-
cydowanå mniejszoßç. Wi´kszoßç to nadal spo-
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¬ecze˜stwo przemys¬owe, ktøremu patronuje
Henry Ford, czyli cyfrowi analfabeci - møwi
Artur Koßcia˜ski z Instytutu Filozofii i Socjologii
PAN.

Przepaßç mi´dzy cyfrowymi merytokratami
a analfabetami dobrze ilustrujå wyniki bada˜
przeprowadzonych wßrød mieszka˜cøw stu-
denckiego miasteczka krakowskiej Akademii
Gørniczo-Hutniczej. "Jesteßmy lepiej zorien-
towani w ßwiatowych nowoßciach, jesteßmy
komunikatywni i dociekliwi, mamy lepszå wyo-
bra≈ni´ i wiedz´" - møwiå o sobie digitariusze.
Przez otoczenie, ktøre moΩna zaliczyç do cyf-
rowych analfabetøw, så oni postrzegani jako
osoby wyizolowane ze spo¬ecze˜stwa, skupione
wy¬åcznie na poszerzaniu swoich kompetencji,
wi´c na swøj sposøb aspo¬eczne. Z bada˜ wyni-
ka tymczasem, Ωe z regu¬y så to ludzie o szero-
kich horyzontach, ekstrawertyczni, nastawieni
na wspø¬prac´. 
Ile kosztuje cyfrowa niekompetencja? 
W krajach Zachodu digitariat dobrze sobie ra-
dzi na rynku. - Przeci´tny informatyk zarabia
zwykle dwa razy wi´cej, niΩ wynosi ßrednia pen-
sja. Osoby zajmujåce wyΩsze stanowiska - na-
wet pi´ciokrotnie wi´cej. Digitariat szybko
oddala si´ wi´c materialnie od informacyjnego
lumpenproletariatu - møwi prof. Les¬aw H. Ha-
ber, autor bada˜ prowadzonych w krakowskim
miasteczku studenckim AGH. Przyk¬adem szy-
bkiej kariery przedstawicieli digitariatu så To-
masz Michalik i Micha¬ Wiecha, ktørzy stali si´
cz¬onkami kognitariatu. Majåc po 23 lata, za¬o-
Ωyli w Krakowie firm´ Insignia Net, zajmujåcå
si´ przygotowywaniem serwisøw i aplikacji in-
ternetowych. Jako nastolatki sp´dzali po kilka-
naßcie godzin na dob´ w sieci, dlatego teraz
wiedzå, jakich aplikacji potrzebujå konkretni
klienci. To daje im przewag´ nad konkurencjå. 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie
Columbia w Nowym Jorku wykaza¬y, Ωe cyfrowa
niekompetencja oznacza trzykrotnie niΩsze do-
chody, niΩszy status spo¬eczny i mniejsze zain-
teresowanie politykå. Skutki cyfrowego analfa-
betyzmu mogå wkrøtce poznaç polscy rolnicy.
Jeszcze przed wståpieniem do unii grupa ta b´-
dzie potrzebowaç informacji na temat unijnego
prawa, zasad korzystania z unijnych funduszy.
Niewiedza moΩe ich odciåç od tych pieni´dzy. 

Cyfrowa niekompetencja moΩe szkodziç ca-
¬ym pa˜stwom, skazujåc je na podrz´dnå rol´
w globalnej gospodarce. Dlatego na przyk¬ad w
Malezji juΩ w po¬owie lat 90. wdroΩono program
"Wizja 2020", obejmujåcy røwnoczeßnie budo-
w´ sieci teleinformatycznych oraz zach´ty po-

DYKTATURA DIGITARIATU 
Internet i technologie informatyczne stworzy¬y nowå warstw´ spo¬ecznå 
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lanie pieni´dzy na badania, skoro jest za t´
spraw´ odpowiedzialny.

W ministerstwie trwajå prace nad projek-
tem ustawy, ktøra daje ministrowi wi´kszy niΩ
dotåd wp¬yw na rozdzielanie budΩetowych pie-
ni´dzy na badania naukowe. Minister powo¬y-
wa¬by 70-osobowå rad´ nauki, ktøra przygoto-
wywa¬aby projekty, a on by te propozycje zat-
wierdza¬.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk skryty-
kowa¬o ten pomys¬. Jego zdaniem tak liczna ra-
da nauki nie b´dzie w stanie sprawnie podej-
mowaç decyzji. Na dodatek nie wiadomo, jaki-
mi kryteriami mia¬by kierowaç si´ minister, po-
wo¬ujåc jej cz¬onkøw, a ßrodowisko naukowe
nie mia¬oby Ωadnych moΩliwoßci zg¬aszania za-
strzeΩe˜ do tych kandydatur.

Røwnoczeßnie od kilku miesi´cy toczå si´
dyskusje nad reformå PAN. Powo¬ano nawet
komisj´ do spraw jej reformy. Zastanawiano si´
nad innym zorganizowaniem instytutøw. Pro-
fesor Legocki zapowiada¬, Ωe sprawa ta b´dzie
omawiana na najbliΩszym Zgromadzeniu Ogøl-
nym, ktøre odbywa si´ zazwyczaj raz na pø¬ ro-
ku.

SYL
Rzeczpospolita nr 63/2003 r.

datkowe do inwestowania w nowoczesne tech-
nologie. Efekty juΩ widaç: udzia¬ nowoczesnych
technologii w produkcie krajowym Malezji wy-
nosi 37 proc. Podobny program realizujå Esto-
nia i W¬ochy. Rzåd Silvio Berlusconiego dop¬aca
150 dolarøw kaΩdemu uczniowi, ktøry kupuje
komputer, pod warunkiem Ωe jest pod¬åczony
do sieci. W Polsce na razie realizowane så tylko
programy upowszechniajåce dost´p do kom-
puterøw w szko¬ach w ma¬ych miejscowoßci-
ach. PilotaΩowy program w¬åczenia do sieci
wszystkich firm i instytucji startuje w¬aßnie w
powiecie gorlickim (Ma¬opolska). W´z¬ami po-
wstajåcej sieci majå byç urz´dy gmin, wiejskie
biblioteki, oßrodki zdrowia, a przede wszystkim
szko¬y. Pracownie komputerowe tych ostatnich
po zako˜czeniu zaj´ç majå si´ zamieniaç w in-
ternetowe kawiarnie. W¬adze powiatu gorlickie-
go chcå w ten sposøb zasypaç cyfrowå wyrw´, a
mieszka˜cøw wyrwaç z digianalfabetyzmu. 

Na razie takie problemy, jak cyfrowa wyrwa
czy digianalfabetyzm, wydajå si´ abstrakcjå. Nic
bardziej b¬´dnego. JuΩ nied¬ugo moΩe nas cze-
kaç coß w rodzaju kontrrewolucji nowych anal-
fabetøw, czyli informacyjnego lumpenproleta-
riatu, przeciwko kognitariatowi, czyli warstwie
majåcej wiedz´ - przestrzega prof. Les¬aw H. Ha-
ber. Wzrost liczby digitariuszy w Polsce b´dzie
oznaczaç, Ωe gro≈ba takiej kontrrewolucji s¬ab-
nie. Digitariat to wprawdzie proletariat wspø¬-
czesnego spo¬ecze˜stwa, ale po raz pierwszy
nie nastawiony rewolucyjnie, bo w duΩym stop-
niu czerpiåcy korzyßci z ery informacji i global-
nego kapitalizmu. 

Krzysztof Brazda
Wprost, Nr 1059 (03/03/16)

Oficerski KrzyΩ Zas¬ugi
dla kol. Kazimierza Stysia

21 marca 2003 r. w Ambasadzie RP w Kanadzie
odby¬o si´ uroczyste wr´czenie odznacze˜
pa˜stwowych RP dla zas¬uΩonych ottawskich
dzia¬aczy polonijnych. Wsrød odznaczonych
by¬ d¬ugoletni dzia¬acz Stowarzyszenia InΩy-
nierøw Polskich i Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej pan Kazimierz Stys.

Odznaczenia wr´czy¬ Ambasador RP w Ot-
tawie dr Pawe¬ Dobrowolski w imieniu Prezy-
denta RP, w obecnoßci attaché wojskowego
gen. W¬adys¬awa Saczonka, Konsula RP Janu-
sza Wacha, pracownikøw Ambasady oraz za-
proszonych goßci z Polonii .

Pan Kazimierz Styß otrzyma¬ KrzyΩ Oficer-
ski Orderu Zas¬ugi RP za wieloletniå dzia¬al-
noßç a rzecz Polonii oraz g¬oszenia dobrego
imienia Polski. 

W imieniu wszystkich cz¬onkøw SIP, Zarzå-
du Oddzia¬u Ottawa oraz w¬asnym chcia¬bym
z¬oΩyç najlepsze gratulacje dla pana Kazimie-
rza Stysia oraz Ωyczyç mu dalszych lat owoc-
nej pracy w dzia¬alnoßci spo¬ecznej dla dobra
SIP i ca¬ej Polonii.

Jan Janeczek
Przewodniczåcy SIP

Oddzia¬ Ottawa

NOWY PREZES PAN
KKoonniieecczznnaa  nnaapprraawwaa  ffiinnaannssøøww  nnaauukkii

Profesor Andrzej Legocki zosta¬ nowym preze-
sem Polskiej Akademii Nauk. Na czteroletniå
kadencj´ wybra¬o go Zgromadzenie Ogølne
Akademii.

W wyborach uczestniczy¬o dwøch kandyda-
tøw - prof. Legocki, dyrektor Instytutu Chemii
Bioorganicznej PAN z Poznania, i prof. Andrzej
Kajetan Wrøblewski z Wydzia¬u Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Obaj o stanowisko pre-
zesa ubiegali si´ po raz drugi, poprzedniego
konkursu nie uda¬o si´ bowiem rozstrzygnåç.
By kierowaç Polskå Akademiå Nauk, trzeba uzy-
skaç poparcie dwøch trzecich cz¬onkøw Zgro-
madzenia Ogølnego.

Nowy prezes pisa¬ w swoim programie wy-
borczym, Ωe konieczna jest naprawa finansøw
polskiej nauki. Nie moΩna si´ wi´c dziwiç min-
istrowi nauki, Ωe chce uzyskaç wp¬yw na rozdzie-



Wießci z Kraju
◆ Rozpad koalicji. Na poczatku marca br. premier L.
Miller zdymisjonowa¬ 2 ministrøw b´dåcych w rzådzie
z ramienia PSL: wicepremiera J. Kalinowskiego (min-
istra rolnictwa) oraz ministra ßrodowiska S. ¸elichow-
skiego. Powodem dymisji by¬ brak poparcia PSL dla
ustaw rzådowych g¬osowanych w sejmie. Obecnie
rzåd tworzå tylko dwie partie: SLD i UP i jest to rzåd
mniejszoßciowy.
◆ Gdyby wybory odbywa¬y si´ w pierwszej po¬owie
marca, najwi´cej g¬osøw - 29% - uzyska¬by SLD. Na
dalszych miejscach znalaz¬y si´: PiS 15% oraz Samo-
obrona, na ktørå chcia¬oby g¬osowaç 14% wyborcøw.
LPR otrzyma¬aby 10%, PO - 9% a PSL - 8% - wynika
z sondaΩu OBOP.

Poparcie dla rzådzåcej koalicji SLD - UP spad¬o
do poziomu 29%. To dwa punkty mniej niΩ w lutym.
TakΩe o dwa punkty, do 18%, wzros¬o w marcu popar-
cie dla Samoobrony. Jeden punkt mniej, 10%, otrzy-
ma¬a LPR. Notowania innych partii reprezentowanych
w Sejmie zosta¬y na tym samym poziomie co przed
miesiåcem. Na PiS chcia¬oby g¬osowaç 13% wybor-
cøw, na PO - 11%, a na PSL - 7%.

Wyniki poniΩej 5%, czyli niedajåce mandatøw po-
selskich, otrzyma¬y: UW (3) oraz Krajowa Partia
Emerytøw i Rencistøw (2). 

SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a PPBS w
dniach 8 i 9 marca b.r. na 1009-osobowej prøbie repre-
zentatywnej dla doros¬ej ludnoßci Polski.
◆ Poparcie dla integracji z Uniå Europejskå pozosta-
je stabilne - wynika z najnowszego Europejskiego Ba-
rometru "Rzeczpospolitej". Obecnie g¬os na "tak" chce
oddaç 73% osøb, ktøre pøjdå do referendum. Niezna-
cznie spad¬a liczba Polakøw, ktørzy så przekonani do
wzi´cia udzia¬u w g¬osowaniu. Zdecydowanych na pøj-
ßcie do urn jest 54% badanych (spadek o 4% w porøw-
naniu z lutym). Waha si´ ("raczej tak") 23% W sumie
zainteresowanych g¬osowaniem jest w tej chwili ponad
trzy czwarte Polakøw.

Badanie przeprowadzi¬a sopocka PBS  8 - 9 marca
na 1009-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw.

Natomiast sondaΩ OBOB wykaza¬, Ωe dwie trzecie
badanych osøb (66%), zamierzajåcych wziåç udzia¬ w
referendum akcesyjnym, deklaruje ch´ç poparcia przy-
ståpienia Polski do UE. 23% zamierzajåcych g¬osowaç
odda¬oby g¬os przeciwko cz¬onkostwu. 11%, mimo Ωe
chce g¬osowaç, nie podj´¬o jeszcze decyzji - wynika z
sondaΩu OBOP.

W pierwszej po¬owie marca zdecydowany zamiar
wzi´cia udzia¬u w referendum akcesyjnym wyraΩa¬a
prawie po¬owa - 49% - ankietowanych. (2% wi´cej niΩ
przed miesiåcem). 30% uprawnionych do g¬osowania
z wahaniem deklaruje uczestnictwo w referendum.
Brak ch´ci g¬osowania w referendum europejskim wy-
raΩa 13% uczestnikøw sondaΩu.

Wßrød ogø¬u badanych, bez wzgl´du na to, czy za-
mierzajå g¬osowaç, czy nie, przewaΩajå zwolennicy

cz¬onkostwa w Unii - 56%,(58% w lutym) nad przeci-
wnikami - 24%(w lutym - 22%).

SondaΩ przeprowadzono w dniach 8-10 marca b.r.
na reprezentatywnej, losowej prøbie 1005 mieszka˜-
cøw Polski powyΩej 15 roku Ωycia.

Za wejßciem Polski do UE opowiada si´ 73% res-
pondentøw deklarujåcych udzia¬ w referendum akce-
syjnym; przeciwko integracji jest 17% spoßrød nich;
9% nie ma zdania - wynika z marcowego sondaΩu
Ipsos-Demoskop.

W lutym za akcesjå by¬o 69% badanych, przeciw -
20%; nie mia¬o zdania 6%. Ch´ç udzia¬u w referendum
zadeklarowa¬o w marcu 74% ankietowanych.
◆ W marcu br. opinie negatywne - 61% - na temat
dokona˜ rzådu ponad dwukrotnie przewaΩa¬y nad po-
zytywnymi (24%). Obecne oceny gabinetu L. Millera
naleΩå do najgorszych w jego historii - wynika z son-
daΩu CBOS.

W lutym ≈le prac´ gabinetu Millera oceni¬o 54%
badanych; dobrze - 26% "Wydarzenia ostatnich tygod-
ni, w tym szczegølnie rozpad koalicji SLD-UP-PSL
oraz tzw. afera Rywina, nie przys¬uΩy¬y si´ rzådowi" -
napisano w analizie CBOS.

W marcu dzia¬alnoßç premiera i rzådu "oceniano
najgorzej od poczåtku kadencji". Pozytywnie prac´
premiera oceni¬o 23% badanych, negatywnie - 63%
Dobrze prac´ rzådu oceni¬o 13% ankietowanych, a ≈le
- 75% - wynika z sondaΩu Ipsos-Demoskopu.

W lutym dobrze dzia¬alnoßç premiera ocenia¬o
31% badanych, ≈le - 57% Dzia¬alnoßç rzådu pozyty-
wnie oceni¬o w lutym 21% ankietowanych, negaty-
wnie - 67%.

Spad¬y teΩ notowania prezydenta: dobrze ocenia
jego dzia¬alnoßç 65% uczestnikøw sondaΩu (w lutym -
69%). ˛le prac´ prezydenta ocenia 24% ankietowa-
nych (w lutym - 20%).
◆ W marcu br. oceny dzia¬alnoßci Sejmu så gorsze
niΩ w lutym. Niewielkie pogorszenie notowa˜ nastå-
pi¬o teΩ w stosunku do prezydenta. Nie zmieni¬a si´
liczba osøb dobrze oceniajåcych prac´ Senatu oraz
opinie na temat w¬adz lokalnych - wynika z sondaΩu
CBOS.

Pozytywnie dzia¬alnoßç Sejmu oceni¬o 16% bada-
nych (w lutym - 21%); negatywne oceny wystawi¬o
pos¬om 66% ankietowanych (w lutym - 63%).

Nie zmieni¬a si´ liczba dobrze oceniajåcych prac´
Senatu: pozytywne oceny wystawi¬o Senatowi 27%
ankietowanych, tyle samo co w lutym.
◆ W lutym br. sytuacja na rynku pracy znøw si´ po-
gorszy¬a - poda¬ G¬øwny Urzåd Statystyczny. Pracy
nie mia¬o ponad 3 mln 344 tysiåce osøb, czyli 18,8 %
aktywnych zawodowo Polakøw. To rekord. 
◆ Ponad dwie trzecie Polakøw (68%) negatywnie
ocenia rozwøj sytuacji w kraju. Ci, ktørzy uwaΩajå, Ωe
sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku stanow-
iå niespe¬na jednå piåtå ogø¬u badanych (19%) - wyni-
ka z marcowego sondaΩu CBOS.

Sytuacj´ politycznå ocenia negatywnie ponad po-
¬owa badanych (52%), a sytuacj´ gospodarczå - blisko
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trzy czwarte (72%). Gorsze niΩ w lutym så takΩe opi-
nie pracujåcych o kondycji ich zak¬adøw pracy - aΩ
34% uwaΩa jå za z¬å 33% za przeci´tnå i tylko 3% oce-
nia jå pozytywnie.
◆ Poparcie integracji Polski z Uniå Europejskå zapo-
wiada w marcu br. 69% osøb zainteresowanych udzia-
¬em w referendum akcesyjnym - tylko o1% mniej niΩ
w lutym - wynika z najnowszego sondaΩu CBOS.

Odsetek osøb, ktøre zapowiadajå g¬osowanie prze-
ciw wejßciu Polski do UE, wyniøs¬ w marcowym ba-
daniu tyle samo, co w lutowym - 21%.

Udzia¬ w referendum w sprawie przyståpienia Pol-
ski do UE zapowiada 74% respondentøw, o 3% mniej
niΩ przed miesiåcem. Pewnych udzia¬u w g¬osowaniu
jest 62%, o 4% mniej niΩ w lutym.

W grupie osøb, ktøre nie zamierzajå g¬osowaç båd≈
nie podj´¬y jeszcze decyzji, 39% nie ma zdania w spra-
wie przyståpienia Polski do Unii, a 34% jest przeciw-
nych integracji. Tylko 27% tej grupy to zwolennicy
przyståpienia Polski do UE.
◆ Koszty pracy. Eurostat zbada¬ koszty pracy w UE
oraz w krajach kandydackich. Przeci´tny koszt godzi-
ny pracy w Polsce wyniøs¬ 4,48 EUR. W Czechach by-
¬o to 3,9 EUR, na W´grzech 3,83 EUR, S¬owacji 3,06
EUR, a Estonii 3,06 EUR. NajniΩsze koszty pracy w
krajach kandydackich zanotowano w Rumunii i Bu¬ga-
rii, odpowiednio 1,51 i 1,35 EUR.

W strukturze kosztøw pracy w Polsce 76,2% stano-
wi¬y bezpoßrednie wynagrodzenia, a 16,2% koszty po-
noszone przez pracodawcøw, m.in. ubezpieczenia. AΩ
7,6% kosztøw godziny pracy w Polsce (najwi´cej zarø-
wno wßrød krajøw kandydackich, jak i pa˜stw naleΩå-
cych do Unii) stanowi¬y tzw. pozosta¬e koszty, na ktø-
re sk¬ada¬y si´ m.in. koszty rekrutacji i szkole˜, a takΩe
podatki uzaleΩnione od wysokoßci p¬ac.

W krajach cz¬onkowskich najwyΩsze koszty pracy
så w Szwecji - 28.56 EUR, najniΩsze Portugalia - 8.13
EUR.
◆ Inflacja w lutym br. wynios¬a 0,5% liczona rok do
roku oraz wzros¬a o 0,1% w stosunku do stycznia 2003

roku - poinformowa¬ GUS.
◆ Od 1 kwietnia br. funkcjonowaç b´dzie ministerst-
wo nauki i informatyzacji - poinformowa¬ minister na-
uki Micha¬ Kleiber. Rzåd przyjå¬ rozporzådzenie, na
mocy ktørego dotychczasowy resort nauki poszerzony
zostanie o dzia¬ informatyzacji.

Jednå z priorytetowych inicjatyw ministerstwa z
dziedziny informatyzacji jest wprowadzenie programu
"Wrota Polski" - cz´ßci rzådowej strategii informatyza-
cji Polski. Program ma byç zrealizowany w ciågu naj-
bliΩszych trzech lat; w efekcie wi´kszoßç us¬ug ßwiad-
czonych przez administracj´ publicznå ma byç dost´p-
na za poßrednictwem internetu.

Wiceminister nauki Wojciech Szewko zwrøci¬
uwag´, Ωe z bada˜ opinii publicznej wynika, iΩ Polacy
wßrød us¬ug, do jakich chcieliby mieç dost´p drogå
internetowå, na pierwszym miejscu umießcili moΩli-
woßç zapisania si´ do lekarza. Wg wiceministra, z pun-
ktu widzenia oszcz´dnoßci budΩetowych, najszybciej
wprowadzone zostaç powinno rozliczanie podatkøw
przez internet.
◆ Ko¬o pochodzåce sprzed ponad 5 tys. lat, najs-
tarszy zabytek tego typu na ßwiecie, zosta¬o odnalezio-
ne w S¬owenii - poinformowa¬ serwis internetowy Ana-
nova.

Na najstarsze ko¬o, jakie zosta¬o do tej pory odna-
lezione, natkn´li si´ ostatnio archeolodzy w trakcie
prac wykopaliskowych w S¬owenii. Wed¬ug wst´pne-
go datowania, zabytek powsta¬ ponad 5 tys. lat temu.

Drewniane ko¬o o promieniu 70 cm ma ok. 5 cm
gruboßci. Wykonano je z drewna jesionu i d´bu. 
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SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu 

dokumentalnego

Polskie Pa˜stwo
Podziemne 1939-1945

Data: 17 kwietnia (czwartek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadank´

pp..WW..  TTAABBAAKKII
AARRNNHHEEIIMM

Wrzesie˜ 1944 r.
przyczyny desantu i skutki 
przegranej bitwy aliantøw.

Data:1 kwietnia (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 

Po programie Ko¬o Pa˜  przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka

ÍWIATOWE DZIEDZICTWO
TECHNICZNE

Termin nadsy¬ania materia¬øw do Encyklo-
pedii Techniki zosta¬ przed¬uΩony do 30
kwietnia 2003 r.
Dodatkowe informacje moΩna uzyskaç na
witrynie PAP:  www.pap.com.pl w dziale
Polonia dla Polonii lub
e-mail: zpiasek@usk.pk.edu.pl




