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WALNE ZEBRANIE SIP
(WYBORCZE)

DATA: 22 MAJA (CZWARTEK) 2003 r.
GODZ: 19.30 (pierwszy termin)  19.45 (drugi termin)
MIEJSCE: Sala parafialna koßcio¬a ßw. Jacka; 201 LeBreton St. N.
Msza ßw. za zmar¬ych cz¬onkøw o godz. 19.00

MAMY AMBICJE, BY KSZTAÒCIÇ ELITY
Rozmowa z prof. Kazimierzem Strza¬kå, dziekanem nowopowsta¬ego Wydzia¬u

Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello˜skiego
W listopadzie 2000 roku Instytut Biologii Mole-
kularnej i Biotechnologii uzyska¬ status “Cen-
trum Doskona¬oßci”. Czy ten fakt w zasadniczy
sposøb wp¬ynå¬ na decyzj´ o wy¬åczeniu Insty-
tutu ze struktury Wydzia¬u BiNoZ i przekszta¬-
ceniu go w Wydzia¬ Biotechnologii? 

To by¬o tylko dodatkowym argumentem za,
gdyΩ idea powo¬ania nowego wydzia¬u zakie¬ko-
wa¬a dawno temu. Fakt, Ωe jesteßmy znanym
oßrodkiem naukowym w ßwiecie, Ωe mamy eks-
tra fundusze unijne i moΩemy kszta¬ciç, przyje-
ΩdΩajåcych do nas w ramach “Centrum Dosko-
na¬oßci” ludzi z zachodu, by¬o istotne, ale nie
sta¬o si´ warunkiem decydujåcym. JuΩ od jakie-
goß czasu systematycznie dåΩylißmy do tego, by
spe¬niç wszystkie warunki konieczne do powo-
¬ania nowego wydzia¬u. Na przestrzeni ostat-
nich kilku lat doprowadzilißmy m.in. do utwo-
rzenia przez Instytut nowego, samodzielnego,
bardzo atrakcyjnego kierunku studiøw - “biote-
chnologia”, uruchomilißmy studia doktoranckie
z biochemii i biofizyki (1998 r.), otworzylißmy
studia podyplomowe z biologii molekularnej

(2000 r.), doprowadzilißmy do rozpocz´cia pro-
cedury akredytacji kierunku biotechnologia
(stycze˜ 2002 r.), uzyskalißmy uprawnienia do
nadawania stopni doktora i doktora habilito-
wanego z zakresu "biochemii” i "biofizyki”, pod-
j´lißmy takΩe dzia¬ania majåce na celu uzyska-
nie uprawnie˜ do nadawania stopni nauko-
wych doktora i doktora habilitowanego z "bio-
technologii”. Poprzez zatrudnienie, na drodze
konkursu, wybitnych specjalistøw z zakresu
biologii molekularnej i inΩynierii genetycznej
znacznie wzmocnilißmy potencja¬ dydaktyczny
i naukowy, co w konsekwencji umoΩliwi¬o po-
szerzenie naszej oferty dydaktycznej poprzez
uruchomienie kilku nowych specjalnoßci jak
np. "biotechnologii medycznej” czy "biotech-
nologii roßlin”. 
Od kiedy zatem dojrzewa¬ pomys¬ przekszta¬-
cenia Instytutu w wydzia¬?

Pierwsze rozmowy na ten temat pojawi¬y si´
poczåtku lat 90., ale pierwsza formalna dyskus-
ja, a po niej decyzja Rady i Dyrekcji Instytutu
podj´ta zosta¬a dwa lata temu. Kiedy rozpoczå-
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¬em kadencj´ jako dyrektor Instytutu uchwalil-
ißmy d¬ugofalowy program rozwoju. Jednym z
za¬oΩe˜ tego programu by¬o w¬aßnie utworze-
nie w przysz¬oßci wydzia¬u, ale bez sprecyzowa-
nia dat. Od tej pory jednak konsekwentnie pra-
cowalißmy nad tym, by spe¬niaç wszystkie kry-
teria potrzebne do utworzenia wydzia¬u. Wnio-
sek o przekszta¬cenie Instytutu w wydzia¬ wy-
szed¬ wiosnå tego roku, w kwietniu by¬a decyzja
senatu, 1 pa≈dziernika br. zainaugurujemy no-
wy rok akademicki juΩ jako Wydzia¬ Biotechno-
logii. Bylißmy dobrze przygotowani i dlatego
uda¬o si´ tak sprawnie to wszystko przeprow a-
dziç.

Trzeba jednak przyznaç, Ωe ostatnie lata
szczegølnie sprzyja¬y temu przedsi´wzi´ciu.
Niebagatelne znaczenie, we wrzeßniu ubieg¬ego
roku, mia¬a teΩ przeprowadzka Instytutu do no-
woczesnego budynku na terenie trzeciego Kam-
pusu. Nowy gmach, wybudowany wed¬ug euro-
pejskich standardøw, da¬ szans´ na dalszy dyna-
miczny rozwøj, zarøwno naukowy, jak i dydak-
tyczny, dzia¬ajåcego od trzydziestu dwøch lat
Instytutu. Wiodåce miejsce w dziedzinie bio-
chemii i biofizyki nie tylko w Polsce, ale przede
wszystkim na ßwiecie zajmujemy od wielu lat,
ale dopiero teraz tak naprawd´ naukowcy zza
granicy mogå przyjeΩdΩaç do nas nie po, by
oglådaç Krakøw czy wyg¬osiç referat, ale przede
wszystkim, by pracowaç w naszych laboratori-
ach, korzystaç z naszych urzådze˜, z naszych
doßwiadcze˜. W dawnej siedzibie nie by¬o to
moΩliwe. Teraz pracownikom naukowym, przy-
jeΩdΩajåcym do nas z ca¬ego ßwiata, m.in. ze
Szwajcarii czy Belgii, zapewniamy naprawd´
dobre warunki. W tej chwili choçby w moim
macierzystym Zak¬adzie Fizjologii i Biochemii
Roßlin pracujå cztery osoby z zagranicy. 

Podczas uroczystoßci otwarcia nowej siedzi-
by na trzecim Kampusie 12 pa≈dziernika 2001
roku rektor Franciszek Ziejka powiedzia¬, Ωe
przed Instytutem Biologii Molekularnej i Biote-
chnologii ogromne wyzwanie, by sprostaç ocze-
kiwaniom spo¬ecznoßci akademickiej. Musz´
przyznaç, Ωe obawia¬em si´ nieco, by przy tej
przeprowadzce Instytut nie obniΩy¬ swojej mo-
cnej pozycji. Pracownicy Instytutu byli przecieΩ
na kilka miesi´cy oderwani od laboratorium,
musieli si´ pakowaç, a nast´pnie w nowym
miejscu instalowaç aparatur´ itp. Instytut mia¬
kilkumiesi´cznå przerw´ w funkcjonowaniu.
Troch´ ba¬em si´ teΩ, by urzådzanie nowej sie-
dziby nie oderwa¬o ludzi na d¬uΩej od pracy. Na
szcz´ßcie przez etap przeprowadzki przebrn´-
lißmy doßç szybko. Pierwsze urzådzenia dzia¬a¬y
juΩ po dwøch, trzech tygodniach. A o tym, Ωe
jednak utrzymalißmy swå wysokå pozycj´ ßwia-
dczy choçby ranking KBN-u, przeprowadzony
w kwietniu br. Jeßli chodzi o dzia¬alnoßç na-

ukowå, to Instytut wyrabia prawie po¬ow´ pun-
ktøw, ktøre majå sumarycznie pozosta¬e insty-
tuty BiNoZ-u, co ßwiadczy o jego duΩym poten-
cjale badawczym i dydaktycznym. Potwierdze-
niem wysokiej rangi Instytutu jest takΩe duΩa
skutecznoßç w pozyskiwaniu grantøw zarøwno
krajowych jak i zagranicznych. Tylko w 2001 ro-
ku Instytut, realizujåc 54 granty badawcze KBN,
uzyska¬ finansowanie w wysokoßci prawie 3
mln z¬otych, co stanowi 10 procent wszystkich
grantøw przyznanych pracownikom UJ. Otrzy-
malißmy ponadto liczne granty Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej, m.in. grant "Milab”, ktøry
pozwoli¬ na sfinansowanie ca¬kowitego kosztu
przeprowadzki Instytutu. Poszczegølni nasi stu-
denci i pracownicy cz´sto otrzymujå nagrody, a
takΩe wyrøΩniani så prestiΩowymi stypendiami
røΩnych fundacji i organizacji m.in. stypendi-
um Humboldta, Fulbrighta, Marie Curie-Sk¬o-
dowska Foundation, Tempus, Socrates. Jesteß-
my zapraszani do røΩnych gremiøw m.in. dyre-
ktor Instytutu wchodzi w sk¬ad czteroosobowe-
go zarzådu Polskiego Konsorcjum Centrøw Do-
skona¬oßci Genomiki i Biotechnologii Moleku-
larnej, ktøre zosta¬o utworzone przez najlepsze
polskie placøwki naukowe. Wiele osøb z nasze-
go Instytutu zosta¬o zaproszonych do aktyw-
nego udzia¬u w 6. Programie Ramowym, ktøry
b´dzie operowa¬ ogromnymi sumami z przez-
naczeniem na nauk´. Myßl´ wi´c, Ωe nie zaw-
iedlißmy. 
Finansowanie Centrum Doskona¬oßci by¬o
przewidziane tylko na trzy lata? 

Dok¬adnie do pa≈dziernika 2003 roku, ale
byç moΩe Unia zmieni zdanie i nie b´dzie to
akcja jednorazowa. By moΩe w¬aßnie w ramach
tego 6. Programu Ramowego b´dzie moΩliwa
jakaß kontynuacja. 
Jak b´dzie wyglådaç struktura nowego wydzia-
¬u? 

B´dzie podobna do struktury Wydzia¬u
Chemii. Zastanawialißmy si´, czy w obr´bie
nowego wydzia¬u tworzyç instytuty, np. Instytut
Biofizyki czy Instytut Biochemii itd., ale ja oso-
bißcie jestem temu przeciwny, gdyΩ to spowo-
dowa¬oby nadmiernå biurokratyzacj´. Instytuty
musia¬by mieç niezaleΩne dyrekcje, w¬asne se-
kretariaty itd., a to z kolei wiåza¬oby si´ z konie-
cznoßciå tworzenia kolejnych etatøw adminis-
tracyjnych. Myßl´, Ωe to co zrobi¬ Wydzia¬ Chemii
bez podzia¬u na instytuty jest idealnym rozwiå-
zaniem. 
Wydzia¬ b´dzie pierwszym biotechnologicznym
wydzia¬em uniwersyteckim w Polsce?  

Istotnie, wßrød polskich uniwersytetøw nie
ma jeszcze takiego wydzia¬u. Jednak wydzia¬y
biotechnologii dzia¬ajå na politechnikach z
tym, Ωe politechniczna biotechnologia ma as-
pekt bardziej inΩynierski. Pracownicy naukowi i
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studenci zajmujå si´ tam bioreaktorami, hodujå
tysiåce litrøw zawiesiny z bakteriami, zajmujå
si´ mechanizacjå i optymalizacjå tych proce-
søw. U nas natomiast nacisk jest po¬oΩony na
bardziej podstawowe elementy biotechnologii,
na manipulowanie genami, na uzyskiwanie or-
ganizmøw transgenicznych, na hodowle tkan-
kowe. Aspekt uniwersytecki røΩni si´ wi´c od
politechnicznego. 

MoΩna zatem powiedzieç, Ωe powsta¬y w¬aß-
nie na naszej uczelni Wydzia¬ Biotechnologii
wype¬nia luk´, jaka zaistnia¬a w strukturze kszta¬-
cenia uniwersyteckiego. Na innych wydzia¬ach
funkcjonujåcych na polskich uniwersytetach så
zak¬ady, uprawiajåce juΩ pewne elementy bio-
technologii, ale wydzia¬u poßwi´conego tej w¬a-
ßnie dziedzinie, ktøra zgodnie z przewidywani-
ami specjalistøw w XXI wieku b´dzie najbar-
dziej dynamicznie rozwijajåcå si´ dyscyplinå
nauki - do tej pory w Polsce nie by¬o. A wprowa-
dzenie technik biotechnologicznych przyczyni
si´ do szybszego rozwoju wielu sektorøw gos-
podarki, medycyny, a takΩe rolnictwa. Specjali-
ßci, zajmujåcy si´ perspektywami rozwoju ryn-
ku pracy przewidujå, Ωe najwi´ksze szanse na
znalezienie zatrudnienia b´då mieli w¬aßnie
studenci biotechnologii. Potwierdzeniem tych
przewidywa˜ moΩe byç fakt, Ωe ponad 80 pro-
cent naszych absolwentøw pierwszego i dru-
giego rocznika kierunku "biotechnologia” bez
problemu znalaz¬o prac´ lub uzyska¬o moΩli-
woßç dalszego kszta¬cenia za granicå. 
Jakie korzyßci z powo¬ania tego nowego wydzia-
¬u wynikajå dla pracownikøw, jakie dla studen-
tøw? 

Pracownicy z pewnoßciå odczujå prostszå
struktur´ zarzådzania. Obecna struktura Wy-
dzia¬u BiNoZ, ¬åczåcego w sobie szeßç instytu-
tøw bardzo zrøΩnicowanych tematycznie, cz´-
sto o sprzecznych preferencjach i røΩnych, spe-
cyficznych uwarunkowaniach naukowych i dy-
daktycznych - jest doßç skomplikowana. Insty-
tut Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako
wydzia¬ b´dzie jednostkå samodzielnå finan-
sowo, co da moΩliwoßç bardziej precyzyjnego
kierowania pieni´dzy tam, gdzie så one najpo-
trzebniejsze, np. na dofinansowanie prioryte-
towych projektøw. UmoΩliwi to lepsze zarzå-
dzanie Wydzia¬em, u¬atwi rozwijanie dzia¬alno-
ßci gospodarczej. B´dziemy nie tylko mogli
kszta¬towaç polityk´ zatrudnienia w oparciu o
nasze rzeczywiste potrzeby, ale takΩe w wi´-
kszej mierze decydowaç o tworzeniu kierunkøw
studiøw, warunkach studiowania. Wyodr´bnie-
nie da nam samodzielnoßç dydaktycznå, do tej
pory te same regu¬y dotyczy¬y wszystkich stu-
dentøw biologii, geografii, biotechnologii czy
geologii. Pewne zaj´cia z koniecznoßci musia¬y
byç wspølne np. dla biologøw i biotechnolo-

gøw. Zdarza¬o si´, Ωe studenci biotechnologii
pomieszani w grupach z osobami z innych kie-
runkøw dawali nam do zrozumienia, Ωe czujå
pewien niedosyt, Ωe oczekujå czegoß wi´cej. Te-
raz zdecydowanie b´dziemy mogli podnießç
jakoßç kszta¬cenia, bo mamy ambicje, by kszta¬-
ciç elity. O jedno miejsce na kierunku biotech-
nologia walczy co roku dziesi´ciu, a nawet pi´-
tnastu kandydatøw. 

Czy te wszystkie aspekty zaowocujå takΩe w
przysz¬oßci zwi´kszeniem liczby przyjmowa-
nych studentøw? Jest dyskusja czy zwi´kszaç
znaczåco liczb´ studentøw biotechnologii, gdyΩ
så to bardzo kosztowne studia, czy teΩ utrzymaç
limit 60 studentøw i kszta¬ciç ich na bardzo wy-
sokim poziomie. Myßlimy teΩ o innych kierunk-
ach; juΩ od przysz¬ego roku ruszy biofizyka
molekularna, a takΩe przypuszczalnie bioche-
mia. Sytuacja jest nieco z¬oΩona, bowiem wyo-
dr´bniajåc si´ z wydzia¬u BiNoZ zobowiåzal-
ißmy si´ jednoczeßnie, Ωe b´dziemy nadal kszta¬-
ciç studentøw z tego wydzia¬u na tych samych
zasadach, co do tej pory, przez pi´ç lat. Musimy
wi´c dotrzymaç obietnic i dalej ßwiadczyç dla
nich us¬ugi z zakresu biochemii, biofizyki czy
innych przedmiotøw. To teΩ nam troch´ unie-
moΩliwia rozwøj liczby studentøw, tym bardziej
Ωe jako instytut mamy juΩ duΩy zapas godzin
ponadwymiarowych, a niestety w tej chwili jest
tak, Ωe pieniådze, ktøre dostajå uczelnie, wydzia-
¬y i instytuty nie så w Ωadnej proporcji uzaleΩnio-
ne od liczby studentøw. Studenci byli brani pod
uwag´ aΩ do roku ubieg¬ego, w tym roku jest
odst´pstwo od tego algorytmu, ktøry tak pro-
mowa¬ wzrost liczby studentøw i doktorantøw.
Obecnie niezaleΩnie od tego, ilu studentøw
przyj´¬oby si´, pieniådze så takie same. Wydzia-
¬y, ktøre zwi´ksza¬y limity przyj´ç jeszcze w
ubieg¬ym roku, czujå si´ teraz nieco oszukane.
Ministerstwo bowiem zupe¬nie zmieni¬o spo-
søb podzia¬u pieni´dzy. Liczymy na to, Ωe ten
algorytm wrøci, bo przecieΩ nie moΩe byç tak,
Ωe uczelnia podejmuje ogromny wysi¬ek wzros-
tu liczby studentøw, za ktørym nie idå pieniå-
dze. Dlatego teΩ bacznie ßledzimy ruchy minis-
terstwa i od tego røwnieΩ uzaleΩniamy decyzje
dotyczåcå zwi´kszenia liczby studentøw. Na
razie b´dziemy raczej zachowywaç si´ bardzo
ostroΩnie. 
Czy przysz¬y rok przyniesie zmian´ zasad przy-
j´ç na studia na Wydzia¬ Biotechnologii? 

Raczej utrzymamy ten sam system naboru,
ktøry by¬ w tym roku. Rodzaj egzaminu zostanie
bez zmian. Spoßrød tak wielu kandydatøw (10,
15 osøb na jedno miejsce) trudno jest w inny
sposøb wybraç tych najlepszych. 
Czy w takim razie bierze Pan pod uwag´ zmia-
n´ formu¬y egzaminu? 

Myßl´, Ωe ten temat pojawi si´, gdy b´-
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dziemy mieli nabør na biofizyk´ molekularnå i
dodatkowy nabør na biochemi´. Byç moΩe wte-
dy okaΩe si´ np., Ωe najodpowiedniejszy, najba-
rdziej sensowny by¬by jakiß wspølny test dla
wszystkich. Studenci zakreßlaliby na nim np.
odpowiedniå kratk´, zgodnie z tym, jaki wybrali
kierunek studiøw. To z pewnoßciå trzeba b´dzie
zreformowaç, ale mamy na to jeszcze troch´
czasu. 
Jakie zadania w najbliΩszej przysz¬oßci wyzna-
cza sobie nowy wydzia¬? 

Brakuje nam ciågle bada˜ i dydaktyki z za-
kresu genetyki molekularnej i inΩynierii genety-
cznej. W najbliΩszym czasie b´dziemy chcieli
wi´c to uzupe¬niç. Rok temu podj´lißmy wysi-
¬ek, by koncentrowaç ßrodki i preferencyjnie
traktowaç ten obszar wiedzy, gdyΩ jest on bard-
zo istotny nie tylko dla biotechnologii. Utworzy-
lißmy juΩ zaczåtek przysz¬ej pracowni genetyki
molekularnej i inΩynierii genetycznej. Na dro-
dze konkursu, na ktøry zg¬osi¬o si´ naprawd´
wielu kandydatøw, wybralißmy specjalist´ z
Gda˜ska. Osoba ta odby¬a liczne staΩe m.in. w
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Szwajcarii, otrzyma pomieszczenia oraz pewne
preferencje w pozyskaniu pieni´dzy po to, by
rozbudowaç potrzebne nam techniki biologii
molekularnej. Chcemy pøjßç, a takΩe w kierun-
ku bliΩszych zwiåzkøw z przemys¬em i gospo-
darkå. Prodziekani elekci (doc. Amalia Guzdek,
prof. Adam Dubin) w zakresie spraw, ktørymi
b´då kierowaç b´då mieli powierzone w¬aßnie
zajmowanie si´ sprawami dotyczåcymi pow-
iåza˜ przemys¬u z naukå, a takΩe b´då moni-
torowaç sprawy grantøw unijnych, wspø¬pracy
w ramach Unii Europejskiej, by zawsze byç na
bieΩåco i korzystaç z interesujåcych moΩliwoß-
ci. ZaleΩy nam na tym, by Wydzia¬ Biotechno-
logii sta¬ si´ dowodem na to, Ωe najstarsza pols-
ka uczelnia moΩe szczyciç si´ nie tylko ponad
600-letniå tradycjå, ale røwnieΩ ßmia¬o podej-
muje wyzwania wspø¬czesnoßci. 
Dzi´kuj´ za rozmow´ i Ωycz´ dalszych
sukcesøw.

Rozmow´ przeprowadzi¬a 
Rita Pagacz-Moczarska 
Alma Mater nr44/02-10

NAUKOWCY  SZUKAJÅ  SPONSORØW
Firmy zainwestowa¬y w ubieg¬ym roku w nauk´
jeszcze mniej niΩ poprzednio. Nak¬ady na nau-
k´ w Polsce naleΩå do najniΩszych w Europie.
Rzåd liczy¬, Ωe instytuty i uczelnie wspomogå
przedsi´biorcy, ktørzy b´då inwestowaç w ba-
dania. Nie uda¬o si´. W 2002 roku firmy zainwe-
stowa¬y w nauk´ jeszcze mniej, niΩ rok wczeßniej.

W 2001 roku badania naukowe, w ktørych
swøj udzia¬ mieli przedsi´biorcy, stanowi¬y 37%
wszystkich przedsi´wzi´ç finansowanych przez
Komitet Bada˜ Naukowych. - To znacznie mniej
niΩ w innych krajach europejskich - komentowa¬
takie zaangaΩowanie przedsi´biorcøw minister
nauki Micha¬ Kleiber. - B´dziemy podejmowaç
dzia¬ania, Ωeby zwi´kszyç zaangaΩowanie firm
w finansowanie polskiej nauki.

Mimo to, w ubieg¬ym roku by¬o jeszcze
mniej niΩ wczeßniej bada˜, w ktøre zdecydowali
si´ zainwestowaç przedsi´biorcy. Stanowi¬y one
24% wszystkich projektøw finansowanych przez
Komitet Bada˜ Naukowych. Na programy bada-
wcze (finansowane tylko z budΩetu) komitet
wyda¬ w 2002 roku ponad 413 milionøw z¬. Na
programy celowe - takie, w ktøre inwestujå ta-
kΩe firmy - komitet wyda¬ 130 milionøw.

- Chcemy, Ωeby zaangaΩowanie firm w prace
naukowcøw by¬o wi´ksze - zapewnia Joanna
Kulesza z KBN. - A to, Ωe ich udzia¬ spada, nie
wynika z naszej polityki. Po prostu mamy reces-
j´ i przedsi´biorcy mniej inwestujå. Dotyczy to
takΩe nauki.

Kulesza przekonuje, Ωe KBN podjå¬ dzia¬-

ania, ktøre majå sprawiç, Ωe firmy b´då ch´tniej
inwestowaç w nauk´. Jednym z nich ma byç
przekazanie Naczelnej Organizacji Technicznej
uprawnie˜ do rozdzielania cz´ßci pieni´dzy.

- W zesz¬ym roku mielißmy na dofinanso-
wanie oko¬o 10 milionøw - møwi prof. Jøzef
Suchy, ktøry w NOT odpowiada za rozdzielanie
grantøw. - System okaza¬ si´ na tyle skuteczny,
Ωe w tym roku mamy dwa razy wi´cej pieni´dzy
budΩetowych do podzia¬u.

W konkursach organizowanych przez NOT
mogå uczestniczyç ma¬e firmy, a ich udzia¬ w
badaniach moΩe byç niΩszy, niΩ przy innych
badaniach celowych. Normalnie z pieni´dzy
budΩetowych finansowane jest do 50% projektu
celowego, w przypadku ma¬ych firm udzia¬ pa˜-
stwowych pieni´dzy moΩe si´gaç trzech czwar-
tych jego wartoßci. - Zazwyczaj zg¬aszajå si´ do
nas firmy, ktøre muszå rozwiåzaç jakiß problem,
na przyk¬ad zwiåzany z utylizacjå odpadøw czy
budowå kombajnu - wyjaßnia prof. Suchy. - A
my juΩ szukamy im partnera naukowego, ktøry
by ten problem rozwiåza¬.

W zesz¬ym roku ch´ç wspø¬finansowania
bada˜ zg¬osi¬o 120 ma¬ych firm. - Praktycznie
wszystkie wnioski, ktøre zaakceptowalißmy,
dosta¬y pieniådze - dodaje prof. Suchy. W tym
roku wnioskøw jest wi´cej - od poczåtku roku
zg¬oszono juΩ do finansowania ponad 50 pro-
jektøw.

Z inicjatywå wychodzå teΩ coraz cz´ßciej
same uczelnie. - W ßredniowieczu naukowcy z



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Maj 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 
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 
21 Koncert „Ballady Wileńskie”: Maria Krupowieś Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
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 
3 „Tradycje i zwyczaje ludności Madagaskaru widzia-

ne okiem misjonarza” - Ks. J. Wądołowski, OMI 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

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 
21-22 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 
8 list. Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 

         Już planowane na rok 2004...   
4 sty. Opłatek Parafialny Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
11  Opłatek Polonii Ottawskiej    
„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/


POLSKA GONI PI‰TNASTK‰
(bardzo powoli)

Polska osiågn´¬a 42% ßredniej rozwoju UE. Mi-
mo trudnoßci gospodarczych Polska powoli, ale
systematycznie nadrabia zaleg¬oßci w poziomie
rozwoju w stosunku do krajów "15" - wynika z
opublikowanej analizy Eurostatu.

W 2001 roku dochód narodowy przypadajå-
cy na mieszka˜ca Polski z uwzgl´dnieniem si¬y
nabywczej z¬otego wynosi¬ 41% ßredniej Unii.
To o jeden punkt procentowy wi´cej, niΩ rok
wczeßniej. W 1997 roku wska≈nik ten wynosi¬
37% i z kaΩdym nast´pnym rokiem rós¬ o 1%.
Eurostat nie poda¬ ostatecznych danych za ub.r.
Szacuje si´, Ωe Polska osiågnå¬a 42% ßredniej
europejskiej. Polski dochød narodowy zwi´k-
szy¬ si´ w tym czasie o 1,3% wobec 0,9% w kra-
jach "15". W tym roku Europejski Bank Central-
ny przewiduje wzrost dochodu narodowego
krajøw "15" o 1%, a Polski o 2,7%.

Uniwersytetu Jagiello˜skiego wspø¬pracowali z
przedsi´biorcami. Wspølnie zastanawiali si´,
jak wyprodukowaç z¬oto - møwi Andrzej Ryß,
szef Centrum Innowacji UJ. - My zaczynamy
wspø¬prac´ z firmami telekomunikacyjnymi,
komputerowymi, chemicznymi i medycznymi.
Prywatne firmy wspø¬finansujå, na przyk¬ad ba-
dania nad telemedycynå. Instytut Kardiologii z
jednej strony, a firmy telekomunikacyjne i far-
maceutyczne z drugiej, pracujå nad opracow-
aniem takiego przekazu z operacji, ktøry umo-
Ωliwi¬by ekspertom z jednego oßrodka, konsul-
towanie operacji prowadzonych w innym szpi-
talu. - Takich projektøw moΩe byç wi´cej - doda-
je Ryß. - Na przyk¬ad polimery, nad ktørymi pra-
cujå fizycy i chemicy mogå byç pøêniej wyko-
rzystane przez firmy farmaceutyczne czy che-
miczne. Dlatego inwestowanie w badania im
si´ op¬aca.

Komitet Bada˜ Naukowych od kilku lat de-
klaruje, Ωe chcia¬by, by badania prowadzone w
Polsce by¬y jak najbardziej uΩyteczne. - Staramy
si´ przekonywaç ßrodowisko naukowe, Ωeby szu-
ka¬o kontaktøw z gospodarkå - møwi Kulesza. -
Ale projektøw, wspø¬finansowanych przez firmy
wp¬ywa do nas wciåΩ bardzo ma¬o.

Na badania naukowe Polska wydaje 0,35%
PKB. W krajach Unii Europejskiej jest to ßrednio
2%

Sylwia Szparkowska
Rzeczpospolita nr 73/03   
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GRATULACJE 
dla

kol Jerzego Zarzyckiego
z okazji wyboru na 

CZÒONKA
ZAGRANICZNEGO

AKADEMII IN¸YNIERSKIEJ
w POLSCE

Kol. Zarzycki jest takΩe cz¬onkiem 
Canadian Academy of Engineering

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNr 88  
zaprasza na pogadank´

pp..  BBaarrbbaarryy  GGrraabboowwsskkiieejj  
WWssppoommnniieenniiaa  oossoobbiissttee

WWAAFF--kkii  
PPoommooccnniicczzaa  SS¬¬uuΩΩbbaa

LLoottnniicczzaa  KKoobbiieett  
Data: 6 maja (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Po programie Ko¬o Pa˜  przy SPK za-
prasza na kaw´ i ciastka.

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zapraszana pokaz filmu 

Festiwal kultury
kresowej

Mrågowo 2002 Cz. I
Data: 15 maja (czwartek) 2031 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI



Choç od 2000 roku tempo rozwoju Polski
gwa¬townie si´ zmniejszy¬o, to w przeciwie˜-
stwie do wi´kszoßci pozosta¬ych pa˜stw kandy-
dackich nasz kraj od 10 lat nie przeszed¬ recesji.
Dlatego w ostatnich 4 latach tylko W´gry i Òot-
wa nadrabia¬y szybciej dystans do krajøw UE (o
6%), a Litwa w takim samym tempie jak my. W
tym czasie Czesi "stracili" 5 punktøw a Cypryj-
czycy aΩ 7.

Zaleg¬oßci Polski så jednak bardzo duΩe. W
poszerzonej od maja 2004 roku Unii 25 pa˜stw
tylko republiki ba¬tyckie b´då uboΩsze. O 1/3
bogatsze od naszego kraju pozostajå Grecja i
Portugalia, ktøre pod wzgl´dem poziomu roz-
woju zamykajå obecnie list´ krajøw "15" (odpo-
wiednio 65 i 69% ßredniej europejskiej). Przy
obecnym tempie rozwoju naszego kraju potrze-
ba b´dzie pokolenia, ay oba te pa˜stwa dogo-
niç. Polska pozostaje takΩe poniΩej ßredniej
(46%) rozwoju 10 pa˜stw, przyst´pujåcych w
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2004 roku do Unii. W tej grupie tylko Cypr (74%)
i S¬owenia (70%) så bogatsze od najuboΩszych
pa˜stw "15". Stosunkowo nieduΩy dystans do
nadrobienia majå jednak Czechy (59%) i W´gry
(53%). Daleko przed Polsk´ wysun´¬a si´ takΩe
S¬owacja (48%).

W 2001 roku Polska pierwszy raz przekro-
czy¬a prøg 200 mld euro globalnego dochodu
narodowego osiågajåc 204,1 mld euro. To daje
nam 10. pozycj´ w poszerzonej Unii. Wkrøtce
moΩemy jednak przegoniç Austri´ (212 mld eu-
ro), a nawet Szwecj´ (244 mld euro) i Belgi´
(254 mld euro). Kraje te majå jednak cztery razy
mniej ludnoßci niΩ Polska. Dopiero trzy lata te-
mu Polska wyprzedzi¬a liczåcå 5 mln mieszka˜-
cøw Dani´ (178 mld euro). Majåca podobnå licz-
b´ ludnoßci, jak Polska, Hiszpania ma dochød
narodowy 652 mld euro.

J´drzej Bielecki 
Rzeczpospolita nr 67/2003 r

SIEDEM UCZELNI 
TECHNICZNYCH POWOÒAÒO 
WIRTUALNÅ POLITECHNIK‰

Do studentøw Politechniki Warszawskiej, od
dwøch lat kszta¬cåcych si´ przez internet, do¬å-
czå - w ramach Wirtualnej Politechniki - stu-
denci szeßciu kolejnych uczelni - poinformowa-
no w lutym br. podczas konferencji prasowej na
PW.

"Wirtualna Politechnika to porozumienie
uczelni polskich w sprawie wspølnej pracy nad
poszerzeniem oferty edukacyjnej, opartej o no-
we technologie teleinformatyczne - internet,
komputer, p¬yty CD, o nowe typy podr´czni-
køw" - wyjaßni¬ prof. Bogdan Galwas, kierownik
Oßrodka Kszta¬cenia na Odleg¬oßç Politechniki
Warszawskiej (PW).

"WP nie jest pomyßlana jako oddzielna
uczelnia. Uczåcy si´ na niej b´då studentami
macierzystych wydzia¬øw na swoich uczelni-
ach, tam teΩ b´då dyplomowani. Natomiast my
otworzymy im drog´ do studiowania przedmio-
tu poza miejscem zamieszkania" - møwi prof.
Galwas. TakΩe studenci stacjonarni, studiujåcy
tradycyjnie, dzi´ki Wirtualnej Politechnice mo-
gå uzupe¬niaç studia, uczåc si´ np. drogå inter-
netowå u specjalistøw z innych oßrodkøw - do-
da¬.

Polskim pionierem kszta¬cenia na odleg¬oßç
jest Politechnika Warszawska, ktørej pracowni-
cy naukowi opracowali model tego rodzaju
kszta¬cenia, program, zestaw podr´cznikøw i
edukacyjny portal internetowy do obs¬ugi czte-
roletnich studiøw inΩynierskich.

Pierwszych studentøw takich studiøw przy-
j´to 1,5 roku temu. Obecnie przez internet
kszta¬ci si´ na PW ok. 300 studentøw zaocz-

nych, a ok. 3-4 tys. dziennych wspomaga swojå
edukacj´, bioråc np. jeden lub kilka "interne-
towych" przedmiotøw, jak ocenia rektor PW,
prof. Stanis¬aw Ma˜kowski. Zaj´cia prowad-
zone så na trzech wydzia¬ach - mechatronice,
elektronice oraz elektronice i technikach infor-
macyjnych. Semestr wirtualnej nauki kosztuje
ok. 3,6 tys. z¬.

Z INFORMATYKÅ DO KOMØRKI
Analiza genomu ludzkiego w po¬åczeniu z infor-
matykå i elektronikå stwarza nadziej´ na znale-
zienie skutecznych sposobøw leczenia chorøb
møzgu, cukrzycy i gru≈licy i wielu innych scho-
rze˜ - stwierdzili badacze bioråcy udzia¬ w do-
rocznej konferencji w Denver w stanie Kolora-
do, zorganizowanej przez Ameryka˜skie Towa-
rzystwo Post´pu Bada˜. 

To po¬åczenie najnowoczeßniejszych tech-
nologii jest si¬å nap´dowå genetyki stosowanej.
W genomice, gdzie w gr´ wchodzå miliony cech
i miliardy komørek ludzkiego organizmu, a kaΩ-
da sterowana przez tysiåce genøw wchodzå-
cych w interakcje mi´dzy sobå i zamiennych
rolami - niewiele by¬oby moΩliwe bez zdolnoßci
obliczeniowych jakie stwarzajå informatyka i
elektronika. 

Poczåtkowo, celem prac zmierzajåcych do
rozszyfrowania genomu ludzkiego by¬o rozpoz-
nanie genøw odpowiedzialnych za poszczegøl-
ne cechy i funkcje organizmu. Celem nast´pnej
fazy badawczej jest okreßlenie w jaki sposøb te
geny, i bia¬ka przez nie kodowane, så wbudo-
wane w komørki. Aby odkryç te zwiåzki, nauko-
wcy uΩywajå mini-laboratoriøw wielkoßci zna-
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budziç si´ i wywo¬aç chorob´. 
Teoretycznie, chip DNA, biochip stwarza

nieograniczone moΩliwoßci badawcze. Jednak-
Ωe - jak stwierdzili uczestnicy konferencji w
Denver - w praktyce, eksploatacja, wykorzys-
tanie danych, jakich dostarcza, musi byç jesz-
cze w bardzo duΩym stopniu usprawnione.
Trzeba koniecznie poprawiç gromadzenie i
przechowywanie informacji w ogromnych ban-
kach danych, z ktørych powinni møc korzystaç
wszyscy bez wyjåtku badacze, ze wszystkich
krajøw. Banki te powinny staç si´ czymß w ro-
dzaju bibliotek genetycznych, do ktørych nau-
kowcy mieliby niewiele kosztujåcy dost´p we-
dle Ωyczenia i na zawo¬anie.

k.k., afp
Rzeczpospolita   Nr 46/03

O innych zastosowaniach mikrochipøw prze-
czytaj SILNIKI LILIPUTA w  Biuletynie SIP nr
116k

czka pocztowego. Så one potocznie nazywane
"mikrosieciami DNA", "chipami DNA", "biochi-
pami". Så one w stanie dostarczyç dowodu toΩ-
samoßci kaΩdego genu zawartego w komørce
pobranej od cz¬owieka. W¬aßnie przy pomocy
takich biochipøw naukowcy usi¬ujå zrozumieç
rol´ jakå pe¬niå niektøre geny w chorobach in-
fekcyjnych i degeneratywnych - aby uzyskaç
skuteczne lekarstwa i terapie. 

Chip DNA moΩe zawieraç wiele tysi´cy sond
molekularnych, ktørych sekwencja nukleoty-
dowa (jådrowa) jest znana. Te sondy umieszcza-
ne så na chipie wykonanym ze szk¬a, krzemu,
polimeru, aby okreßliç komplementarne sek-
wencje nukleotydowe, o ile takie wyst´pujå, w
testowanej prøbce. Nast´pnie, analiza chipu
umoΩliwia badaczom rozpoznanie, ktøre geny
by¬y aktywne w tej prøbce, i jakiego rodzaju
by¬a to aktywnoßç. 

Podczas konferencji w Denver, zespø¬ z¬oΩo-
ny z badaczy fakultetu medycznego Uniwersy-
tetu John Hopkins i Kennedy Krieger Institute
poinformowali o zidentyfikowaniu dzi´ki chipo-
wi DNA - niektørych zjawisk genetycznych
zwiåzanych z autyzmem, trisomiå (nadmiar
chromosomøw) i innymi chorobami. "Wielkim
problemem w przypadku chorøb møzgu jest
stwierdzenie, dlaczego pacjent cierpi na brak
takiego czy innego elementu - wyjaßnia profe-
sor. Jonathan Pevsner. - Jeßli zdo¬amy zrozu-
mieç, ktøre geny så anormalne, doprowadzi to
nas pr´dzej czy pø≈niej do udanych dzia¬a˜ ter-
apeutycznych".

Doktor Eric Hoffman ze szpitala dzieci´cego
w Waszyngtonie uΩywa biochipøw do badania
tych obszarøw w komørce, w ktørych nerw do-
tyka komørki mi´ßniowej; czyni to w nadziei
odkrycia leku na chorob´ Lou Gehriga zwanå
teΩ chorobå Charcota, na amiotrofi´ grzbietowå
czyli zanik, zablokowanie mi´ßni, na skutek
czego dochodzi do wstrzymania oddychania,
ßmierci niemowl´cia "z niewyjaßnionego powo-
du". Doktor Hoffman bada røwnieΩ grup´ osøb
u ktørych wyst´puje duΩe prawdopodobie˜-
stwo rozwoju cukrzycy. Badajåc geny zawarte w
ich komørkach mi´ßniowych, ma zamiar opra-
cowaç terapi´ prewencyjnå skutecznå w takich
przypadkach. 

Chip DNA pozwoli¬ Garemu Schoolnikowi z
Uniwersytetu Stanforda odkryç kluczowe geny
bakterii wywo¬ujåcej gru≈lic´; geny te umoΩli-
wiajå bakterii adaptowanie si´ w ciele cz¬owie-
ka, a nast´pnie infekowanie go. Bakteria ta mo-
Ωe si´ ukryç w komørkach ludzkich i trwaç nie-
postrzeΩenie ca¬ymi latami, a nast´pnie prze-

WIEÍCI z KRAJU
◆ Akces do UE. 16 kwietnia 2003 r. mia¬o miej-
sce w Atenach uroczyste podpisanie Traktatu
Akcesyjnego przez 10. nowych kandydatøw do
Unii Europejskiej oraz 15 obecnych cz¬onkøw
UE. Traktat Akcesyjny to prawna podstawa roz-
szerzenia UE o 10 nowych cz¬onkøw. Na jego
mocy ma dojßç 1 maja 2004 roku do poszerze-
nia Unii Europejskiej o 10 pa˜stw, w tym o Pol-
sk´.

Uroczystoßç uwie˜czy¬a wieloletnie starania
Polski o cz¬onkostwo UE. Odby¬a si´ ona w sa-
mej kolebce demokracji - na ate˜skiej Agorze, u
stóp Akropolu.

Podpisy pod traktatem z¬oΩyli kolejno naj-
wyΩsi przedstawiciele 25 pa˜stw - 15 cz¬onkow-
skich i 10 majåcych przyståpiç do Unii w przy-
sz¬ym roku. W imieniu Polski uczynili to pre-
mier Leszek Miller i minister spraw zagranicz-
nych W¬odzimierz Cimoszewicz.
◆ Za wejßciem Polski do UE opowiada si´ 68%
osób deklarujåcych uczestnictwo w referen-
dum, 22% chce opowiedzieç si´ przeciw, a 10%
nie ma zdania. W referendum zamierza wziåç
udzia¬ 75% badanych - wynika z najnowszego
sondaΩu CBOS.

Jak podaje CBOS, deklaracje udzia¬u w re-
ferendum róΩnicuje przede wszystkim wyksz-
ta¬cenie. Do urn wybiera si´ 63% badanych z
wykszta¬ceniem podstawowym, 72% - z zasad-
niczym zawodowym, 81% - ze ßrednim i 92%
majåcych wyΩsze wykszta¬cenie.
◆ Poparcie dla SLD spada - wynika z najno-
wszych sondaΩy OBOP i CBOS. Oba sondaΩe
wskazujå teΩ na wzrost popularnoßci Samo-



CBOS zauwaΩa, Ωe "równie niekorzystnych
recenzji nie mia¬ dotåd Ωaden z poprzednich
gabinetów". Wed¬ug Centrum "tempo poga-
rszania si´ notowa˜ rzådu Leszka Millera jest
wyjåtkowe - od stycznia tego roku o 20% zmala¬
odsetek opinii pozytywnych (z poziomu 32% w
styczniu), jednoczeßnie zaß aΩ o 24% wzros¬a
liczba negatywnych (z poziomu 47% w stycz-
niu)".

SondaΩ CBOS z 4 - 7 kwietnia 2003 r., 1229-
osobowa reprezentatywna grupa doros¬ych
mieszka˜ców Polski.
◆ AΩ 97% Polaków uwaΩa sytuacj´ na ogólno-
polskim rynku pracy za z¬å (67%) lub bardzo z¬å
(30%). Zaledwie 2% respondentów uwaΩa, Ωe
jest ona przeci´tna, a nikt nie ocenia jej pozyty-
wnie - wynika z sondaΩu  CBOS opublikowane-
go pod koniec marca br.
◆ 53% Polaków uwaΩa, Ωe Polska zrobi¬a ≈le
popierajåc Ameryk´ w sprawie wojny w Iraku;
przeciwnie sådzi 39% badanych - wynika z
sondaΩu OBOP. 8% nie ma zdania.

68% ankietowanych uwaΩa, Ωe Polska zrobi-
¬a ≈le, wysy¬ajåc na wojn´ swoich Ωo¬nierzy;
25% badanych sådzi, Ωe by¬a to dobra decyzja.
7% nie mia¬o opinii.
◆ 1 kwietnia rozpocz´¬o dzia¬alnoßç Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji, które b´dzie mieç
piecz´ nad Strategiå Informatyzacji Rzeczpos-
politej Polskiej - e-Polska. Zajmie si´ teΩ nowå
politykå naukowå na rzecz rozwoju gospodarki
- powiedzia¬ PAP minister nauki i informatyza-
cji prof. Micha¬ Kleiber.

Pod koniec marca br. zosta¬ og¬oszony pro-
gram informatyzacji kraju, nazwany Wrotami
Polskimi. Program ten sk¬ada si´ na Strategi´
Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - e-Pol-
ska.

"Wrota Polski to propozycja przeniesienia
podstawowych us¬ug ßwiadczonych przez ad-
ministracj´ publicznå obywatelom, przedsi´-
biorcom na platform´ cyfrowå" - powiedzia¬
minister Kleiber.

Za najtrudniejszy punkt realizacji Strategii
Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej minis-
ter Kleiber uzna¬ szeroki dost´p szkó¬ do inter-
netu.
◆ Jedna czwarta Polaków korzysta z Internetu.
Så to przede wszystkim ludzie m¬odzi, z wyΩ-
szym i ßrednim wykszta¬ceniem oraz mieszka˜-
cy duΩych miast - poinformowa¬ Ipsos.

Niemal wszyscy internauci przeglådajå stro-
ny internetowe, wi´kszoßç korzysta z poczty ele-
ktronicznej. Najbardziej znane portale - to Onet,
Wirtualna Polska i Interia.

Codziennie z Internetu korzysta zaledwie
7% Polaków. Zaß 78% internautów ¬åczy si´ z
sieciå przynajmniej raz w tygodniu. Najwi´cej
zwolenników Internetu jest wßród ludzi m¬o-

obrony, PO i PSL. Sprzeczne så oceny dotyczåce
PiS - wed¬ug OBOP popularnoßç ugrupowania
wzros¬a, wed¬ug CBOS spad¬a.
◆ AΩ o 7% - z 29 do 22% - spad¬o w ciågu osta-
tniego miesiåca poparcie dla SLD - wynika z
sondaΩu TNS OBOP. Najwi´cej zwolenników
przyby¬o Samoobronie i Platformie Obywatel-
skiej - poparcie dla kaΩdej z tych partii wzros¬o
w stosunku do marca o 4%.

Na Samoobron´ chcia¬o g¬osowaç w kwie-
tniu 18% badanych (w marcu 14%), a na Plat-
form´ 13% (w marcu 9%). Z 15% w marcu do
16% w kwietniu wzros¬o poparcie dla Prawa i
Sprawiedliwoßci. O dwa punkty procentowe (z 8
do 10%) wzros¬o poparcie dla PSL, a o 2 punkty
spad¬ odsetek badanych, którzy chcieli g¬oso-
waç na LPR - w kwietniu parti´ t´ popiera¬o 8%
respondentów.

Z kolei wed¬ug ostatniego sondaΩu CBOS,
gdyby wybory odby¬y si´ w drugiej polowie
kwietnia br., 24% osób deklarujåcych w nich
udzia¬ zag¬osowa¬oby na SLD, 17% - na Samo-
obron´, 14% - na PO, 10% - na PiS, 9% - na PSL i
9% - na LPR. W porównaniu z marcowym bada-
niem, notowania SLD spad¬y o 2 punkty%, PiS o
6 punktów. Poprawi¬y si´ wyniki: Samoobrony i
LPR o 3 punkty, PO i PSL o 1 punkt. Udzia¬ w
wyborach zadeklarowa¬o 52% ankietowanych,
czyli o 2 punkty procentowe mniej niΩ w marcu
br.

Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´
na poczåtku kwietnia, na koalicj´ SLD-UP
g¬osowa¬oby 22% pytanych, na PiS 21%, na
Samoobron´ 20% - wynika z sondaΩu Ipsos-
Demoskop.

Najbardziej widoczne så: spadek, w stosun-
ku do marca, notowa˜ SLD-UP - o 11% i wzrost
o 9% notowa˜ Samoobrony. Na PO g¬osowa¬oby
w kwietniu 10%, na LPR 8%, na PSL 8%, na UW
5%, na Krajowå Parti´ Emerytów i Rencistów
4%

SondaΩ PSB natomiast wykaza¬ nast´pujåce
preferencje wyborcze: SLD-UP — 29%, PO —
15%, Samoobrona — 13%, PiS — 12%, LPR —
10%, PSL —7%, UW — 6%. PBS przeprowadzi¬
sondaΩ w po¬owie kwietnia br.
◆ W kwietniu br. 12% respondentów pozyty-
wnie oceni¬o dzia¬alnoßç gabinetu Leszka Mil-
lera od poczåtku jego urz´dowania. ˛le prace
rzådu oceni¬o 71% ankietowanych, a 16% bada-
nych nie wyrazi¬o zdania w tej sprawie - wynika
z sondaΩu CBOS.

Liczba osób wystawiajåcych rzådowi pozy-
tywnå ocen´ spad¬a w porównaniu do marca
dok¬adnie o po¬ow´ - z 24% w poprzednim son-
daΩu. Natomiast o 10% wzrós¬ w porównaniu
do marca odsetek osób êle oceniajåcych prace
rzådu. O 1% wi´cej osób niΩ poprzednio nie wy-
razi¬o swojej opinii.
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dych (15-19 lat), natomiast po 60-tce korzysta z
sieci zaledwie 3% ludzi. Blisko trzy czwarte mie-
szka˜ców naszego kraju w ogóle nie korzysta z
Internetu.
◆ W 2002 r. zagraniczne firmy, g¬ównie z Euro-
py i Stanów Zjednoczonych, zainwestowa¬y w
Polsce 6,06 mld dolarów. Jest to o ponad 1 mld
USD mniej niΩ przed rokiem. Inwestorów odstra-
szajå od naszego kraju m.in. nieprzyjazny sys-
tem prawny i podatkowy oraz powszechna ko-
rupcja.

W zesz¬ym roku, zagraniczni inwestorzy naj-
wi´cej wydali w Polsce na uruchamianie dzia-
¬alnoßci produkcyjnej (34,3% ¬åcznej wartoßci
inwestycji), handlu i napraw (17,4%) oraz poßre-
dnictwa finansowego (15,7%) - wynika z danych
Pa˜stwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych
(PAIZ). Inwestycje te pochodzi¬y g¬ównie z kra-
jów Unii Europejskiej (Wielkiej Brytanii - 1,37
mld USD i Holandii -1,07 mld USD) oraz USA
(887 mln USD). Na kolejnych miejscach upla-
sowa¬y si´ firmy francuskie (742 mln USD) i
niemieckie (561 mln USD). W zesz¬ym roku
znacznie wzrós¬ w Polsce nap¬yw inwestycji z
krajów naszego regionu: W´gier (ok. 50 mln
USD), Rosji (ok. 37 mln USD) oraz Czech (4,9
mln USD).

Liderem pod wzgl´dem skumulowanych
inwestycji zagranicznych w Polsce juΩ trzeci rok
z rz´du pozostaje Francja. Spó¬ki z tego kraju
zainwestowa¬y w sumie 12 mld USD, co stanowi
prawie 20% wartoßci wszystkich inwestycji zre-
alizowanych w naszym kraju.
◆ Przeci´tne wynagrodzenie brutto w marcu
br. wynios¬o w przedsi´biorstwach 2267,57 z¬ i
by¬o o 1,4% wyΩsze niΩ w lutym oraz 0,7% wyΩ-
sze niΩ rok temu - poda¬ GUS.
◆ Na poczåtku drugiego kwarta¬u 2003 r. czte-
ry piåte (80%) polskiego spo¬ecze˜stwa by¬o nie-
zadowolone z kierunku, w jakim biegnå sprawy
w naszym kraju - wynika z sondaΩu OBOP.

Pozytywnie o zmianach w Polsce mówi¬o je-
dynie 10% badanych przez OBOP. To najwyΩszy
odsetek krytycznych opinii w ciågu minionych
12 miesi´cy.

Uczniowie i studenci (24%) z wi´kszym niΩ
inni optymizmem patrzå na zmiany dokonujå-
ce si´ w naszym kraju. W najwi´kszym stopniu
negatywnie oceniajå bieg spraw rolnicy (89 %).
◆ 25 marca br. zespó¬ studentów Uniwersyte-
tu Warszawskiego odniós¬ ogromne zwyci´stwo
- wygra¬ w Beverly Hills w Kalifornii ßwiatowy
Kongres programistów Collegiate Programming
Contest, wspó¬organizowany przez wielkie fir-
my informatyczne Association of Computing
Machinery i Firm´ IBM.

W finale wzi´¬o udzia¬ 70 zespo¬ów w 3-oso-
bowym sk¬adzie z ca¬ego ßwiata, wy¬onionych w
eliminacjach regionalnych, do których przys-

tåpi¬o 3850 zespo¬ów z 1329 uniwersytetów z 68
krajów. W sk¬ad zwyci´skiej druΩyny wchodzili
studenci Wydzia¬u Matematyki, Informatyki i
Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego:
Tomasz Czajka, Andrzej Gåsienica-Samek, Krzy-
sztof Olnak. Merytorycznå opiek´ na zespo¬em
sprawowali profesorowie Krzysztof Diks i Jan
Madey.
◆ 10 Najlepszych uczelni w Polsce w/g ocen
Rzeczpospolitej i Perspektyw.
1. Uniwersytet Jagiello˜ski
2. Uniwersytet Warszawski
3. Politechnika Warszawska
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu
5. Szko¬a G¬ówna Handlowa w Warszawie
6. Politechnika Wroc¬awska
7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis¬awa 

Staszica w Krakowie
8. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu
9. Szko¬a G¬ówna Gospodarstwa Wiejskiego w  

Warszawie
10. Uniwersytet Wroc¬awski
◆ Rzåd polski oraz przedstawiciele si¬ zbroj-
nych USA i firmy Lockheed Martin w dniu 18
kwietnia br. podpisali umowy na dostaw´ sa-
molotøw wielozadaniowych, F-16, dla polskiej
armii wart oko¬o 6 mld US$.

Podpisano cztery umowy: umow´ g¬ównå
na dostarczenie w latach 2006-2008 48 samo-
lotów F-16, umow´ finansowå - precyzujåcå
warunki obs¬ugi finansowej ca¬ego kontraktu,
umow´ dotyczåcå poΩyczki, jakiej Polsce udzie-
li¬ rzåd ameryka˜ski na realizacj´ projektu oraz
umow´ offsetowå, zobowiåzujåcå stron´ ame-
ryka˜skå do inwestycji w polskå gospodark´.
Wartoßç off-setu jest wyceniana na — od 4 mld
dol. do 12 mld. dol. Oficjalnå wartoßç off-setu
rzåd wyceni¬ na 6.028 mld dol.
◆ Polacy pesymistycznie wypowiadajå si´ o
rynku pracy, wynika z kwietniowego sondaΩu
CBOS. Tylko 8% z nas uwaΩa, Ωe w ciågu naj-
bliΩszego roku sytuacja na rynku pracy b´dzie
lepsza. 42% Polakøw sådzi, Ωe w najbliΩszym
roku sytuacja na rynku pracy pogorszy si´, nie-
mal tyle samo - 43% - Ωe si´ nie zmieni. 42%
uwaΩa, Ωe trudno jest znale≈ç jakåkolwiek pra-
c´, 39% sådzi, iΩ nie moΩna znale≈ç Ωadnej pra-
cy. 17% jest zdania, Ωe prac´ moΩna znale≈ç, ale
trudno o odpowiednie zaj´cie. Nikt nie uwaΩa,
Ωe prac´ moΩna znale≈ç bez problemøw. 

SondaΩ przeprowadzono mi´dzy 4 a 7 kwie-
tnia na liczåcej 1229 osøb reprezentatywnej
prøbie losowo-adresowej doros¬ych mieszka˜-
cøw Polski.
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