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SPRAWOZDANIE
z WALNEGO ZEBRANIA SIP
ODDZIAÒ OTTAWA
W dniu 22 maja odby¬o si´ walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIP, Oddzia¬ Ottawa. Jak
zwykle poprzedzone by¬o mszå ßw. za wszystkich cz¬onkøw Stowarzyszenia Ωywych i zmar¬ych. Frekwencja by¬a bardzo dobra gdyΩ przyby¬o 26 cz¬onkøw oraz przekazano jedno upowaΩnienie.
Zebranie otworzy¬ Przewodniczåcy Oddzia¬u kol. Jan Janeczek witajåc zebranych i proponujåc na przewodniczåcego kol. Andrzeja Go¬´biowskiego, a na sekretarza kol. Mari´ Zieli˜skå, poczem przyståpiono do obrad.
Po przyj´ciu proponowanego porzådku dziennego oraz protokø¬u z ubieg¬ego roku kol.
Janeczek odczyta¬ sprawozdanie z dzia¬alnoßci
Zarzådu w roku sprawozdawczym od 23 maja
2002 do 22 maja 2003(zamieszczone poniΩej).
Zorganizowano w tym okresie osiem imprez
niezaleΩnie lub wspølnie z innymi organizacjami jak KPK, SPK czy PINK .
Rozbudowano witryn´ internetowå SIP. Dodany zosta¬ kalendarz polonijny oraz wiele innych informacji i porad zwiåzanych z emigracjå
do Kanady, poszukiwaniem pracy oraz dzia¬alnoßciå organizacji nie majåcych swoich stron.
Warto przypomnieç, Ωe na stronie internetowej
SIP'u moΩna znale≈ç histori´ Stowarzyszenia,
listy zarzådøw, statut, formularz przyståpienia
do SIP, sprawozdania z imprez, Biuletyny (w
wersji html oraz pdf ), a takΩe list´ Przewodniczåcych Ko¬a Pa˜ przy SIP.
W dalszym ciågu SIP pomaga¬ prowadziç

witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK oraz
opracowa¬ nowå stron´ internetowå dla Federacji Polek. Specjalne podzi´kowania naleΩå si´
naszej "webmaster" kol. Lidii Zieli˜skiej, ktøra
tak wspaniale prowadzi witryny polonijnych
organizacji zapewniajåc wszystkim "internetowcom" dost´p do ich historii i dzia¬alnoßci.
Najwi´kszym bodaj osiågni´ciem w okresie
sprawozdawczym by¬o stworzenie Polskiej Organizacji Studentøw jako Ko¬o przy SIP. By¬o
ono wynikiem zalecenia przekazanego Zarzådowi SIP, na walnym zebraniu w 1999 roku, aby
zwi´kszyç liczebnoßç cz¬onkøw Stowarzyszenia
przez nawiåzanie kontaktøw z m¬odzieΩå studiujåcå na ottawskich uniwersytetach i zach´cenie ich do dzia¬alnoßci w Stowarzyszeniu. Pod
koniec roku 2000 uda¬o si´ nawiåzaç kontakt z
grupå studenckå. Rozmowy trwa¬y kilkanaßcie
miesiesi´cy i zaowocowa¬y formalnym spotkaniem w pa≈dzierniku ub.roku. Na tym spotkaniu ustalono, Ωe studenci zaloΩå w¬asnå organizacj´ pod nazwå Polska Organizacja Studentøw
na zasadzie Ko¬a przy SIP i opracujå g¬øwne cele swego dzia¬ania. Przyståpienie do POS (Ko¬o
przy SIP) podpisa¬o juΩ 35 studentøw. Przewodniczåcemu kol. Janeczkowi naleΩå si´ specjalne podzi´kowania i s¬owa uznania za ogromny wysi¬ek jaki w¬oΩy¬ w organizacj´ tego Ko¬a a
jego cz¬onkom przekazujemy Ωyczenia aby znale≈li przyjemnoßç i zadowolenie w pracy dla dobra Polonii kanadyjskiej.
Niestety wspø¬praca z Zarzådem G¬øwnym
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SIP nie uk¬ada si´ zbyt dobrze z uwagi na brak
regularnej komunikacji i odpowiedzi na przesy¬ane informacje. Tak np. trzeba miesiåcami czekaç na zatwierdzenie nowych cz¬onkøw.
Jeßli chodzi o stan liczebny Stowarzyszenia
to mamy obecnie 89 cz¬onkøw. W okresie sprawozdawczym przyby¬ jeden cz¬onek, kol. Micha¬ Aleksander Trzecieski, ktørego serdecznie
powitano.
Nast´pnie skarbnik przedstawi¬ sprawozdanie finansowe, ktøre po raz pierwszy od roku
1996/97 wykaza¬o nadwyΩk´ $ 621.79. Kasa Oddzia¬u wynosi obecnie $ 5,842.70.
Niestety tylko 48% cz¬onkøw op¬aci¬o sk¬adki za rok ubieg¬y. Nowy Przewodniczåcy zobowiåza¬ si´ porozumieç telefonicznie z cz¬onkami,
ktørzy nie zap¬acili sk¬adek i wyjaßniç tego przyczyny. W dyskusji nad sprawozdaniami podkreßlono jak w uprzednich latach koniecznoßç
wspø¬pracy z innymi organizacjami oraz posz-

erzenie puli cz¬onkowskiej przez przyjmowanie
cz¬onkøw z zawodøw pokrewnych, czy nawet
humanistøw jak to by¬o kilkanaßcie lat temu.
Udzielono absolutorium z podzi´kowaniem
ust´pujåcemu Zarzådowi a potem przyståpiono
do wyborøw nowego Zarzådu.
Kol. Jan Zieli˜ski przedstawi¬ proponowany
sk¬ad nowego Zarzådu:
Przewodniczåcy: Bogdan Gajewski
Cz¬onkowie: Jan Janeczek (ex officio), Stanis¬aw
Ozorowski, GraΩyna Taracha, Micha¬ Trzecieski
i Lidia Zieli˜ska.Proponowany sk¬ad zarzådu
zosta¬ wybrany przez aklamacje.
Zarzåd moΩe naturalnie dokooptowaç w
miar´ potrzeby dodatkowych cz¬onkøw.
Dzi´ki dobrze przygotowanym materia¬om
informacyjnym oraz sprawnemu prowadzeniu
zebrania przez Przewodniczåcego zako˜czono
obrady juΩ o godz.21:30.
Maria Zieli˜ska

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZÅCEGO
z dzia¬alnoßci Zarzådu SIP Oddzia¬ Ottawa
za okres od 23 maja 2002 do 22 maja 2003

Zarzåd w kadencji 2001/2003 jest nast´pujåcy:
Przewodniczåcy :
Jan Janeczek
W-Przewodniczåcy : Micha¬ Paduch (do wrzeßnia 2002)
W-Przewodniczåcy : Mieczys¬aw Piraszewski (od wrzeßnia 2002)
Skarbnik :
Stanis¬aw Ozorowski
Sekretarz :
Lidia Zieli˜ska
Sprawy cz¬onkowskie
Bronis¬aw Szpakowski
New Link :
Micha¬ Paduch
Cz¬onkowie Zarzådu:Andrzej Go¬´biowski, Micha¬ K´pka, Bogdan Kubicki,
Czes¬aw Piasta,
Delegaci do KPK :
Lidia Zieli˜ska, Mieczys¬aw Piraszewski
W minionym okresie sprawozdawczym zarzåd mia¬ 4 zebrania, ktørych celem by¬o:
- oΩywienie dzia¬alnoßci SIP w Ottawie
- planowanie i organizowanie imprez
- propagowanie osiågni´ç Polakøw w Ottawie
- zainteresowanie nasza dzia¬alnoßciå osøb nie naleΩåcych do SIP
- pomoc w pracach organizowanych przez KPK i inne organizacje
- aktywne utrzymywanie naszej strony internetowej.
W tym czasie zarzåd zorganizowa¬:
25/06/2002
Spotkanie z p¬k Januszem ¸urakowskim przygotowane
wspølnie z PINK, SPK i KPK.
14/07/2002
Piknik zorganizowany wraz z SPK
17/09/2002
Odczyt mgr inΩ. Wojciecha Remisza "Rola inΩynier (konstruktora) kontroli
jakoßci na przyk¬adzie budowy najwi´kszych mostøw w okolicy Ottawy".
15/10/2002
Pokaz filmu polskiego z DVD "Zakochani".
10/11/2002
Akademia 11 Listopada
19/11/2002
Pokaz filmu polskiego z DVD Przedwioßnie
05/01/2003
Op¬atek zorganizowany wraz z KPK
03/02/2003
Wspølna wyprawa na film Pianista.
Tematy zorganizowanych odczytøw i spotka˜ by¬y dobrane majåc na uwadze zainteresowania
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wßrød cz¬onkøw SIP oraz ca¬ej Polonii ottawskiej. DuΩe zainteresowanie wzbudzi¬a projekcja polskich filmøw wspø¬czesnych, gdzie frekwencja wynosi¬a od 45 do ponad 100 osøb. Udanymi imprezami towarzyskimi by¬y Piknik i Op¬atek. Sprawozdania z wymienionych imprez zosta¬y umieszczone w naszych biuletynach, na naszej stronie internetowej (www.kpk-ottawa.org/sip/) oraz w
Komunikatach Ottawskich.
NaleΩy podkreßliç, ze dzia¬alnoßç SIP nie ogranicza si´ wy¬åcznie do dzia¬alnoßci wewnåtrz
organizacyjnej. A oto niektøre inne wydarzenia z dzia¬alnoßci Oddzia¬u:
- 10 pa≈dziernika 2002 kol. Maria Zieli˜ska odznaczona zosta¬a Oficerskim KrzyΩem Zas¬ugi RP
- 21 marca 2003 kol. Kazimierz Styß odznaczony zosta¬ Oficerskim KrzyΩem Zas¬ugi RP
- w minionym roku 4 cz¬onkøw SIP otrzyma¬o odznaki KPK
- we wrzeßniu 2002 opracowalißmy sprawozdanie o SIP-ie do Raportu o Polonii w Kanadzie.
- w pa≈dzierniku 2002 naszym delegatem na Walny Zjazd KPK by¬ kol. Kamil Stefa˜ski.
- 27/10/2002 na Walny Zjazd SIP do Toronto wys¬alißmy sprawozdanie z dzia¬alnoßci oddzia¬u
- 31/03/2003 spotkanie z Prezesem ZG SIP w celu nawiåzania wspø¬pracy pomi´dzy ZG a
Oddzia¬em
- 16/04/2003 bralißmy udzia¬ w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasad´ Grecji w zwiåzku z
podpisaniem traktatu o rozszerzeniu Unii Europejskiej.
- 17/05/2003 bralißmy udzia¬ w rozpocz´ciu XXX Walnego Zjazdu SPK w Ottawie
- bralißmy udzia¬ w zebraniach Zarzådu KPK Okr´gu Sto¬ecznego
W minionym roku w dalszym ciågu rozbudowywana by¬a nasza witryna internetowa. Dodalißmy Kalendarz polonijny oraz wiele innych informacji i porad zwiåzanych z emigracjå do Kanady,
poszukiwaniem pracy oraz dzia¬alnoßciå organizacji nie majåcych swoich stron.
Na naszej stronie internetowej znajdujå si´: historia SIP, listy zarzådøw, listy Przewodniczåcych
Ko¬a Pa˜ przy SIP, Statut, formularz przyståpienia do SIP, sprawozdania z imprez, Biuletyny.
W dalszym ciågu pomagalißmy prowadziç witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK oraz opracowalißmy nowå stron´ internetowå dla Federacji Polek. Wszystkie te strony zosta¬y na tyle rozbudowane na ile dostalißmy materia¬øw od w/w organizacji.
W roku 2002/2003 wydalißmy 10 Biuletynøw. Wszystkie Biuletyny så umieszczane w Internecie
w dwøch wersjach (html i pdf). Biuletyny wysy¬ane by¬y do Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego
w Poznaniu oraz do Biblioteki Narodowej w Ottawie.
W ciågu ostatniego roku sk¬ad SIP-u powi´kszy¬ si´ o 1 nowego cz¬onka (kol. Micha¬ Aleksander
Trzecieski). Witamy go serdecznie w naszym gronie.
W minionym roku przy wspø¬pracy Zarzådu SIP i przedstawicieli polskiej m¬odzieΩy studiujåcej w Ottawie powsta¬a Polska Organizacja Studentøw (POS), ktøra dzia¬a na zasadzie Kola przy
SIP i obecnie liczy 35 cz¬onkøw.
Do Oddzia¬u Ottawa naleΩy 89 cz¬onkøw. Do 15 maja 2003 sk¬adki op¬aci¬y 43 osoby. Sk¬adki
oddzia¬owe do ZG SIP oraz do ZG KPK i okr´gu Sto¬ecznego zosta¬y uregulowane zgodnie z obowiåzujåcymi zasadami i w okreßlonym terminie.
Plany na najbliΩszå przysz¬oßç.
- 13/07/2003 - piknik
- 16/09/2003 - odczyt pana Dubiela nt. zwiåzany z Ωeglowaniem
- 19/10/2003 - Walny Zjazd SIP lub Zjazd Prezesøw w Oshawie
- 21/10/2003 - odczyt dr Pietrzyka nt. zwiåzany z genetycznie modyfikowanå Ωywnoßciå
- 06/01/2003 - Op¬atek
- 21/05/2004 - Walne Zebranie Oddzia¬u
Korzystajåc z naszego wspølnego spotkania, ktøre jest zarazem podsumowaniem rocznej dzia¬alnoßci naszego Stowarzyszenia, pragn´ goråco podzi´kowaç przedstawicielom Zarzådu, wszystkim naleΩåcym do naszego Stowarzyszenia a przede wszystkim tym, ktørzy w¬oΩyli swøj wk¬ad w
organizowaniu zebra˜, odczytøw oraz røΩnych imprez podczas minionego roku. Szczegølne podzi´kowania naleΩå si´ dla wszystkich cz¬onkøw naszego Stowarzyszenia, ktørzy dzi´ki zaangaΩowaniu w dzia¬alnoßç naszego Oddzia¬u, poßwiecili wiele w¬asnego czasu, jak røwnieΩ dzia¬ajåc
niejednokrotnie w kilku røΩnych organizacjach polonijnych przyczynili si´ do krzewienia polskiej
kultury i jej propagowania w ßrodowisku polonijnym.
Jan Janeczek
Przewodniczåcy SIP
Oddzia¬ Ottawa
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S¬owo od Przewodniczåcego

KoleΩanki i Koledzy,

Na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich w Kanadzie, Oddzia¬ w Ottawie w dniu
22 maja 2003 roku zosta¬em wybrany na nowego przewodniczåcego Oddzia¬u. Wybør ten mia¬
miejsce w bardzo ciekawych dla nas czasach.
Jesteßmy obecnie twørcami a zarazem teΩ ßwiadkami rozwoju nowych technologii, zawodøw i
specjalizacji. Nasza organizacja inΩynierska powsta¬a dawniej, w bardziej unormowanym i prostym ßwiecie. Dzisiejsze Ωycie wyglåda inaczej niΩ kilkanaßcie lat temu. Rozwøj komunikacji elektronicznej spowodowa¬, Ωe komunikujemy si´ obecnie za pomocå mediøw elektronicznych zaniedbujåc kontakty towarzyskie. O ile sprawy zawodowe moΩna przeprowadziç drogå elektronicznå,
o tyle kontakty mi´dzyludzkie pozostanå tam, gdzie zawsze by¬y, czyli na spotkaniach czy to zawodowych czy to towarzyskich.
W rozpocz´tej obecnie kadencji chcia¬bym przeanalizowaç wraz ze wszystkimi sytuacj´ naszego Stowarzyszenia, plany na przysz¬oßç i konieczne zmiany, jeΩeli do takich wnioskøw dojdziemy.
Rzeczywistoßç jest taka, jak widaç za oknem: så nowe zawody, nowi ludzie i te fakty wymagajå
rzeczowej oceny od strony organizacyjnej.
Chcia¬bym, by nasze Stowarzyszenie w dalszym ciågu dba¬o o piel´gnacj´ polskoßci, o nasze
korzenie etniczne i o dobre samopoczucie naszych cz¬onkøw. W ciågu kilku nadchodzåcych tygodni mam zamiar skonsultowaç si´ wieloma z Was, by przygotowaç program dzia¬ania, nie tylko
zgodny z naszymi oczekiwaniami, ale takΩe moΩliwy do wykonania. Wyglåda na to, Ωe szykujå si´
duΩe zmiany w formie naszej dzia¬alnoßci.
Generalnie rzecz bioråc by¬oby dobrze, gdyby SIP w wi´kszym stopniu wzbogaci¬ nasze Ωycie
prywatne poza godzinami pracy, poprzez popieranie roΩnego rodzaju zainteresowa˜, dzia¬alnoßci
twørczej, oraz popierania tych, co naszego poparcia potrzebujå.
Wszystkim cz¬onkom naszego Stowarzyszenia Ωycz´ wszelkiej pomyßlnoßci i optymizmu na
codzie˜.
Bogdan Gajewski
Przewodniczåcy SIP
Oddzia¬ Ottawa

POLSKA ORGANIZACJA STUDENTØW
(Ko¬o przy SIP)
od 25 maja 1999 r. do 22 maja 2003 r.
W maju 1999 roku Walne Zebranie Oddzia¬u Ottawa
zaleci¬o Przewodniczåcemu i Zarzådowi Oddzia¬u
aby zwi´kszyç liczebnoßç cz¬onkøw SIP poprzez nawiåzanie kontaktøw z m¬odzieΩå studiujåcå na ottawskich uniwersytetach i zach´cenie ich do dzia¬alnoßci w Stowarzyszeniu.
Pod koniec 2000 roku nawiåzalißmy z nimi kontakt i na zasadzie w lu≈nych rozmøw zach´calißmy
ich do dzia¬alnoßci w organizacjach polonijnych. Rozmowy te trwa¬y kilkanaßcie miesi´cy i sko˜czy¬y si´
formalnym spotkaniem, ktøre odby¬o si´ 14-10-02..
W spotkaniu tym z ramienia SIP uczestniczy¬ Przewodniczåcy Oddzia¬u a studentøw reprezentowali
Pawe¬ Czechura i Òukasz Johaniuk.
Na spotkaniu tym ustalilißmy, Ωe studenci:
- za¬oΩå organizacja studencka na zasadzie Kola
przy SIP
- zastanowiå si´ nad nazwå organizacji
- wype¬niå formularze SIP celem formalnej przynaleΩnoßci do organizacji studenckiej
- zastanowiå si´ i sprecyzujå g¬øwne cele dzia¬ania
Po kilku tygodniach przygotowa˜ oraz po prze-

bytej sesji egzaminacyjnej 16 grudnia 2002 r.
rozpocz´to akcje zwiåzana z wype¬nianiem formularzy. Akcja ta trwa¬a przez ca¬å zim´. W niedziele 11
maja 2003 otrzyma¬em 30 wype¬nionych formularzy
i ustalilißmy termin nast´pnego spotkania na 13 maja. Spotkanie odby¬o si´ w tym samym sk¬adzie co
poprzednie i uzgodnilißmy, Ωe:
- organizacje b´dzie si´ nazywa¬a Polska Organizacja Studentøw (byç moΩe dojdzie " w Ottawie" lub
"w Kanadzie").
- Polska Organizacja Studentøw (POS, POSO lub
POSK) dzia¬a w ramach SIP.
- do organizacji mogå naleΩeç osoby b´dåce w wieku od 18 do 30 lat. Wiek ten moΩe byç przed¬uΩony
do 35 lat pod warunkiem, ze osoba przed 30 b´dzie
cz¬onkiem SIP. Odpowiednio w wieku 30 lub 35 lat
osoba przestaje byç cz¬onkiem POS.
- podpisa¬em 35 wnioskøw o przyj´cie do tej organizacji. Uzgodnilißmy, Ωe na poczåtku b´d´ podpisywa¬ wszystkie wnioski aΩ do momentu powstania
Regulaminu POS. Wtedy zastanowimy si´ jak to b´dzie wyglåda¬o.
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Czerwiec 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
Poniedziałek
Poniedziałek i Środa
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek
Piątek (4-ty)

Organizacja

Kontakt

Chór im. Paderewskiego
Sekcja Tenisa Stołowego - gry
Grupa taneczna „Polanie” - próba
ZHP „Skrzaty” - zbiórka
ZHP „Zuchy - Leśne Kwiatki” - zbiórka
ZHP „Polskie Kwiaty” - harcerki, zbiórka
SPK, pogadanki historyczne
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)- referat / wykład
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie
SPK, zebranie zarządu
SPK, pogadanka krajoznawcza
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
SPK, film historyczny
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)

W. Garlicka
G. Wiśniewski
E. Pohl
A. Trzcionka
K. Chyla
G. Łebkowska
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
E. Karpińska
A. Wilk
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
A. Michałowska
J. Rudowicz
J. Rudowicz
S. Kielar
J. Semrau

Telefon
731-6376
596-9753
722-4951
746-3319
294-1371
820-0686
733-5161
721-8238
567-1939
723-2415
523-5174
820-7582
829-8309
226-6793
728-1375
728-1375
828-0225
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2003
Data

1 cz.
1
3
5
8
15
15
17
19
21-22
22
7 wrz.
9
8 list.
4 sty.
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Impreza

Walne Zebranie Członków
Promocja książki Piotra Jakubiaka „The Polish
Legions 1914-1917”
„Tradycje i zwyczaje ludności Madagaskaru widziane okiem misjonarza” - Ks. J.Wądołowski, OMI
Film fabularny: „Prawo ojca” (1999)
Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
Wybory do Rady Parafialnej
Koncert dla Taty
Film fabularny: „Cisza” (2002)
Film:Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002 Cz.II
V Polski Festiwal z udziałem międzynarodowym
Święto Bożego Ciała
Piknik Parafialny
Film; wręczenie stypendium im. Dra J.W.Jarmasza
Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia
Już planowane na rok 2004...
Opłatek Parafialny
Opłatek Polonii Ottawskiej

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka

P. Nawrot
P. Jakubiak

Koło SPK Nr 8

J.A. Dobrowolski 733-5161

Fund. Dziedzictwa Pol.
Parafia Św. Jacka
Parafia Św. Jacka
Chór J. Paderewskiego
Fund. Dziedzictwa Pol.
Koło SPK Nr 8
Klub „Białe Orły” i SPK
Parafia Św. Jacka
Parafia Św. Jacka
Fund. Dziedzictwa Pol.
Fed. Polek Ogniwo 8

J. Semrau
Sekretariat
Sekretariat
W. Garlicka
J. Semrau
J. Rudowicz
A. Wilk
Sekretariat
Sekretariat
J. Semrau
E. Zadarnowska

741-5465
230-0804
230-0804
731-6376
741-5465
728-1375
723-2415
230-0804
230-0804
741-5465
739-8663

Parafia Św. Jacka

Sekretariat

230-0804

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

820-7582
565-4589

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

GRATULACJE
Kol. ElΩbieta Gajewska
Kol. Bogdan Gajewski
W imieniu Zarzådu SIP Oddzia¬u Ottawa oraz
w¬asnym chcia¬bym z¬oΩyç Wam najlepsze
gratulacje z okazji otrzymania
.

Bråzowych Odznak KPK

Jednoczeßnie chia¬bym Ωyczyç Wam dalszego
tak wspania¬ego zaangaΩowania oraz jeszcze
wi´kszych sukcesøw w dzia¬alnosci na rzecz
Polonii ottawskiej.
Jan Janeczek
Przewodniczåcy SIP
Oddzia¬ Ottawa

Otwarcie Parku
im Janusza ¸urakowskiego
w Barry's Bay.
Dnia 26 lipca 2003 r. o godzinie
13:00 naståpi uroczyste otwarcie
Parku im. Janusza ¸urakowskiego.
Na terenie parku umieszczony
b´dzie model samolotu Avro Arrow
w skali 1:4.
Wi´cej informacji pod adresem:
http://zurakowskipark.madawaska
valley.on.ca/
Serdecznie zapraszamy Poloni´ do
udzia¬u w uroczystoßci.
Bogdan Gajewski
Przewodniczåcy SIP

IZOLACJA do WZI‰CIA
Kol. S Zaborowski oferuje — za darmo — izolacj´ z we¬ny szklanej. Po
bliΩsze informacje zainteresowani
winni kontaktowaç si´ bezpoßrednio z kol. Zaborowskim tel. 8517245. Telefonowaç mi´dzy godz.
7.00 — 15.30 w dni robocze.

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pogadank´

Ks. Jana Wådo¬owskiego, OMI
Tradycje i zwyczaje
ludnoßci Madagaskaru
widziane okiem misjonarza.
Data: 3 czerwca (wtorek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce:Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po odczycie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

Festiwal kultury kresowejMrågowo 2002
Cz. II
Data: 19 czerwca (czwartek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.
- ca¬y czas b´dziemy uΩywaç formularzy SIP aby studenci od pierwszej chwili widzieli zwiåzek pomi´dzy
POS a SIP. Formularz znajduje si´ na witrynie SIP
http://www.kpk-ottawa.org/sip/member.pdf
- wybory b´då przeprowadzone w czasie I Walnego
Zjazdu w dniach 17-19 maja 2003 r.
- b´dzie za¬oΩone drugie konto SIP do ktørego
oprøcz skarbnika i prezesa POS b´dzie miå¬ dost´p
skarbnik SIP. Roczna sk¬adka cz¬onkowska b´dzie w
wysokoßci $10.00. Na imprezy organizowane przez
POS cz¬onkowie b´då mieli zniΩki.
- Komisja Rewizyjna b´dzie wspølna.
- zebrania Zarzådu POS b´då si´ odbywaç w tym
samym czasie co zebrania Zarzådu SIP ale w innej
sali w Domu Polskim SPK.
- od 2 do 4 przedstawicieli przyjdzie na Walne Zebranie SIP.
- studenci b´då szukaç sponsora aby w pierwszym
rok zap¬aci¬ za Domain (ok. $25) plus server (ok.
$100).
- m¬odzieΩ chcåca zapisaç si´ do POS powinna kontaktowaç si´ z Zarzådem POS.
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I WALNY ZJAZD
POLSKIEJ ORGANIZACJI STUDENTØW
(w Ottawie).
Kaszuby - 17-19 maj 2003 r.
Na Walnym Zje≈dzie wybrano nast´pujåce osoby funkcyjne (I Zarzåd):
Przewodniczåcy:

Pawe¬ Czechura

248-3574
858-7744 (komørka)
277-8474 (komørka)
829-4445

Vice przewodniczåcy:
Piotr Janczyk
Skarbnik:
Òukasz Johaniuk
W czasie Zjazdu ustalono:
Cele organizacji:
skupiaç m¬odzieΩ pochodzenia polskiego zamieszka¬a w Ottawie, Kanadzie, poza Polska i z Polski,
rozwijaç znajomoßç j´zyka polskiego, kultury, tradycji, spotykaç si´ w celach rozrywkowych,
podtrzymywaç pi´kne tradycje polskiej m¬odzieΩy studiujåcej poprzez organizowanie festiwali na
wzør "Juvenalii", pomoc studencka, pomoc w szukaniu pracy,
Wiek cz¬onkøw: 18 - 30
Sk¬adki roczne: 10$
Komisja Rewizyjna z SIP
Jan Janeczek
Przewodniczåcy SIP
Oddzia¬ Ottawa

Pawe¬ Czechura
Przewodniczåcy POS
w Ottawie

SEKRET ¸YCIA
Mija w¬aßnie 50. rocznica dokonania jednego z
najwaΩniejszych odkryç we wspó¬czesnej biologii - rozszyfrowania budowy DNA. Naukowcom
- Jamesowi Watsonowi i Francisowi Crickowi
przynios¬o Nagrod´ Nobla, nauce otworzy¬o
drzwi do kolejnych dokona˜ w dziedzinie genetyki.
Od rozszyfrowania ludzkiego genomu, przez
manipulacje genetyczne, po wykorzystywanie
tzw. terapii genowej w leczeniu najgro≈niejszych chorób - wiele spoßrød najgor´cej dziß
dyskutowanych tematøw wspø¬czesnej biologii
ma swøj poczåtek w¬aßnie w odkryciu struktury
DNA. - Wtedy wydawa¬o si´ to nam "sekretem
Ωycia". Myßlelißmy, Ωe to jest najwaΩniejszy problem, ktøry biologia musi rozwiåzaç - wspomina¬ niedawno James Watson. Urodzony w Chicago Watson z poczåtku interesowa¬ si´ zoologiå. Kiedy przyby¬ na Uniwersytet Cambridge w
1951 roku jako 23-latek, mia¬ juΩ jasno sprecyzowany cel poszukiwa˜ - genetyka. W Cambridge pozna¬ starszego o dwanaßcie lat Brytyjczyka - Francisa Cricka. Panowie szybko doszli
do porozumienia, a ich koledzy zdecydowali si´
odståpiç Watsonowi i Crickowi wspølny pokøj ich nieprzerwane dyskusje nie dawa¬y wspø¬lokatorom spaç. Co ciekawe, mi´dzy naukowcami
nie dochodzi¬o raczej do goråcych sporøw. - ¸a7 den z nas nie dba¬ przesadnie o swoje ego. Po

prostu chcielißmy poznaç odpowied≈. Francis
by¬ møzgiem, a ja emocjami - wspomina Watson.
Praca nad konstruowaniem trøjwymiarowego modelu DNA trwa¬a - z przerwami - niemal
pø¬tora roku. Naukowcy pos¬ugiwali si´ doßç
prostymi narz´dziami - noΩyczkami i kawa¬kami tektury, z ktørej wycinali figury geometryczne majåce symbolizowaç elementy czåsteczki
DNA. Reprezentowa¬y one cztery "cegie¬ki"
DNA - adenin´ (A), guanin´ (G), cytozyn´ (C) i
tymin´ (T). Watson i Crick zastanawiali si´, w
jaki sposøb u¬oΩyç cegie¬ki, aby dawa¬y spøjnå,
eleganckå konstrukcj´. Nie moΩna ich by¬o u¬oΩyç obok siebie ot tak - w rzeczywistoßci ¬åczå
si´ ze sobå tylko w jeden sposøb. Wreszcie, dzi´ki tekturowemu modelowi - uda¬o si´ u¬oΩyç
cegie¬ki czterech rodzajøw w model, ktøry dziß
znamy jako podwøjnå spiral´ czy helis´. Dla
dwøjki naukowcøw sta¬o si´ jasne to, co dziß
wiedzå uczniowie szko¬y podstawowej - czåsteczka DNA ma kszta¬t podwøjnej spirali - "drabiny", skr´conej wzd¬uΩ. KaΩdy szczebel sk¬ada
si´ z dwøch zasad, a u¬oΩenie kolejnych cegie¬ek zawiera w sobie to, co nazywamy informacjå genetycznå. Nici DNA majå po ok. 1,5 metra, a upakowane så w jådrze majåcym wielkoßç
zaledwie jednej dwudziestej szerokoßci ludzkiego w¬osa.

"W wi´kszoßci naukowych oßrodkøw po prostu to zignorowano. W ko˜cu by¬a to tylko hipoteza" - twierdzi Alex Rich, ktøry zajmowa¬ si´
badaniem DNA w California Institute of Technology. Jego zdaniem prawdziwe znaczenie pracy nad budowå DNA doceniono dopiero pod
koniec lat 50., kiedy potwierdzono, Ωe DNA replikuje si´ dok¬adnie w taki sposøb, w jaki przewidzieli to Crick i Watson. To w¬aßnie sama struktura DNA sugerowa¬a sposøb, w jaki odbywa si´
kopiowanie materia¬u genetycznego. Kiedy Watson i Crick opublikowali wyniki swoich prac w
kwietniu 1953 roku, wyra≈nie zasugerowali, Ωe
niezwyk¬a struktura i "szczebelki" skr´conej
drabiny mogå kryç w sobie zagadk´ samopowielania si´ DNA. Drabina po prostu dzieli si´
na dwie po¬owy, pozostawiajåc miejsca "wiåza˜" wolne i gotowe na przyj´cie czåsteczki
identycznej z tå, z jakå wiåza¬a si´ poprzednio.
Po wype¬nieniu wszystkich wolnych miejsc "wiåza˜", powstajå dwie jednakowe czåstezki DNA.
Co ciekawe, ani Watson, ani Crick nigdy nie
dokonali eksperymentu, ktøry potwierdza¬by

ich przypuszczenia. Korzystali jednak z doßwiadcze˜ prowadzonych przez Rosalind Franklin z
Laboratorium Biofizycznego Kings's College w
Londynie. Prowadzi¬a badania nad wykorzystaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich do
obrazowania struktury zwiåzkøw chemicznych.
To w¬aßnie Franklin stwierdzi¬a, Ωe czåsteczka
DNA ma naprawd´ kszta¬t podwøjnej spirali.
Niestety, nie doczeka¬a Nagrody Nobla - zmar¬a
na chorob´ nowotworowå w 1958 roku w wieku
zaledwie 37 lat.
86-letni dziß Crick jest honorowym prezesem i profesorem w Salk Institute for Biological
Studies w San Diego. Zajmuje si´ teraz dziedzinå, ktørå sam okreßla jako "biologia ßwiadomoßci". 74-letni Watson jest prezesem Cold
Spring Harbor Laboratory, røwnieΩ zajmuje si´
badaniem møzgu - m.in. procesøw dziedziczenia instynktøw i zapami´tywania. "Badania møzgu jeszcze nie majå swojej podwøjnej helisy" møwi Watson.
Piotr Koßcielniak,
Rzeczpospolita nr 53/2003 r.

ENERGIA MI‰DZYNARODOWA
Mi´dzynarodowy Reaktor Energii Termonuklearnej ITER powstaje w hrabstwie Oxfordshire w
Wielkiej Brytanii. W budowie, oprøcz Wielkiej
Brytanii, uczestniczå: Unia Europejska, Kanada,
Rosja, Japonia. Teraz do¬åczajå Chiny i Stany
Zjednoczone. Budowa reaktora poch¬onie pi´ç
miliardøw dolarøw. Po Mi´dzynarodowej Stacji
Kosmicznej ISS jest to najwi´ksze naukowe
przedsi´wzi´cie pierwszej dekady XXI stulecia.
Jego celem jest opanowanie technologii mogåcej zapewniç ludzkoßci praktycznie niewyczerpane ≈rød¬a energii.
Chi˜czycy oßwiadczyli, Ωe jako kraj o najwi´kszej liczbie ludzi na ßwiecie majå i b´då
mieli najwi´ksze zapotrzebowanie na energi´,
dlatego przyst´pujå do programu. Natomiast
Stany Zjednoczone decydujå si´ na udzia¬ w tej
budowie z tego wzgl´du, Ωe przyczyni si´ ona
do produkowania taniej, ekologicznie czystej
energii juΩ w po¬owie bieΩåcego stulecia. Technologia zastosowana w ITER polega na uzyski-

waniu energii z ¬åczenia si´ atomøw pierwiastkøw lekkich w pierwiastek ci´Ωszy. Proces ten
okreßlany jest mianem fuzji. Aby w praktyce
fuzja mog¬a byç ≈rød¬em energii, trzeba ogrzaç
gaz z izotopami wodoru do temperatury 100
mln stopni w skali Celsjusza, czyli wielokrotnie
wyΩszej od panujåcej we wn´trzu S¬o˜ca. Aby
uzyskaç takie warunki, ßciany reaktora b´dzie
tworzy¬a jonizujåca prøΩnia. W takiej temperaturze gaz przechodzi w plazm´, natomiast
mi´dzy atomami deuteru i trytu - czyli izotopøw wodoru - zachodzi fuzja: ¬åczå si´ one w
atom helu. W trakcie tego procesu uwalniana
jest duΩa iloßç energii.
Paliwo do reaktora dzia¬ajåcego na takiej
zasadzie jest praktycznie niewyczerpane. Wodør jest "wsz´dzie", deuter uzyskuje si´ z wody,
tryt - z wyst´pujåcego powszechnie litu. Jeden
kilogram takiego paliwa zapewni tyle energii,
ile obecnie dostarcza spalanie mniej wi´cej 10
tys. ton kopalin.

PRZYSZÒOÍÇ w MAÒYM ROZMIARZE
Nanotechnologia znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyßle, medycynie, nauce. Podstawowa jednostka nanotechnologii - nanometr
- røwna si´ jednej miliardowej cz´ßci metra, czyli jednej milionowej milimetra; nanometr jest
oko¬o 80 000 razy mniejszy, niΩ wynosi gruboßç
ludzkiego w¬osa.
Wspø¬czesna technika umoΩliwia budowa-

nie mikroskopijnych urzådze˜, wytwarzanie
materia¬øw, do opisu ktørych potrzebna jest
taka jednostka miary.
"Do roku 2010, a najdalej do 2015, rynek
materia¬øw i produktøw nanostrukturalnych
reprezentowaç b´dzie kilkaset miliardøw euro,
nanotechnologia opanuje biotechnologi´, elektronik´ i telekomunikacj´" - powiedzia¬ Renzo
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Tomellini, dyrektor Departamentu Nanologii i
Nanotechnologii Komisji Europejskiej. Laikowi
trudno nawet sobie wyobraziç, w jakich konkretnych dziedzinach znajdzie zastosowanie nanotechnologia, ale specjalißci nie majå wåtpliwoßci, Ωe w najmniej oczekiwanych: od samomyjåcych si´ szyb do baterii samo¬adujåcych
si´ w ciågu minuty, pø¬przewodnikøw do mikrosond zdolnych wnikaç w pojedyncze komørki rakowe i niszczyç je. Zastosowanie wydaje
si´, praktycznie, nieograniczone.
Jednym z najbardziej obiecujåcych produktøw så nanorurki w´glowe - materia¬ mocniejszy od nici pajåka, czyli mniej wi´cej sto razy
wytrzymalszy od najszlachetniejszej stali. Sporzådza si´ je z plazmy. "Materia¬ ten najprawdopodobniej znajdzie masowe zastosowanie
mi´dzy innymi w energetyce i elektronice, gdy
jego cena b´dzie wynosiç jedno euro za gram,
na razie jednak jest bardzo drogi, cena grama
si´ga 80 euro" - powiedzia¬ Jean-Marc Grognet,
dyrektor do spraw naukowych Komisji Energii
Atomowej w Komisji Europejskiej. Ale jest nadzieja, Ωe poczynajåc od roku 2004, cena nanorurek w´glowych b´dzie spadaç, gdyΩ Stany
Zjednoczone, Unia Europejska i Japonia inwestujå w nanotechnologi´, a w przypadku UE to
700 milionøw euro rocznie. W sferze praktycznych zastosowa˜ USA, UE i Japonia så na podobnym poziomie, jednak Stany Zjednoczone
przodujå w badaniach w tej dziedzinie.
K.K., AFP
Rzeczpospolita nr 59/2003 r

WIEÍCI z KRAJU
◆ 31% badanych dobrze ocenia PRL, z¬å opini´ ma o
niej 33%; aborcj´ bez ogranicze˜ popiera 32%, a 34%
uwaΩa, Ωe powinna ona byç ca¬kowicie zakazana; zdaniem 80% Koßciø¬ powinien byç oddzielony od pa˜stwa i nie powinien zajmowaç si´ politykå - wynika z
marcowego sondaΩu CBOS.
Badani zdecydowanie opowiadajå si´ za modelem
pa˜stwa opieku˜czego. Poglåd, Ωe pa˜stwo powinno
zapewniç obywatelom wysoki poziom ßwiadcze˜ spo¬ecznych (takich jak ochrona zdrowia, edukacja itp.)
popiera ogromna wi´kszoßç (81%) ankietowanych.
Ponad dwie trzecie (67%) jest zdania, Ωe prywatyzacja powinna przebiegaç powoli i obejmowaç tylko
niektøre przedsi´biorstwa pa˜stwowe.
65% respondentøw uwaΩa, Ωe pa˜stwo powinno
prowadziç protekcjonistycznå polityk´ rolnå, dotujåc
rolnictwo z budΩetu oraz chroniåc je c¬ami.
68% wyraΩa opini´, Ωe naleΩy ograniczyç zarobki
osøb najwyΩej zarabiajåcych.
Dopuszczalnoßç zwalczania przest´pczoßci kosztem ograniczenia swobød obywatelskich akceptuje ponad po¬owa ankietowanych (56%).
PrzewaΩajåca cz´ßç badanych (41%) uwaΩa, Ωe
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naleΩy jak najszerzej otworzyç si´ na wspø¬prac´ z zagranicå. Niewiele mniejszy odsetek (33%) sådzi, Ωe
priorytetem powinna byç troska o kulturowå i gospodarczå niezawis¬oßç Polski.
Przekonanie, Ωe cz¬onkostwo w Unii Europejskiej
przyniesie Polsce wi´cej korzyßci niΩ strat jest cz´stsze
(45%) niΩ opinia, Ωe bilans integracji b´dzie ujemny
(25%).
◆ 70% ankietowanych ≈le oceni¬o w maju dzia¬alnoßç rzådu. Dobrze prac´ rzådu oceni¬o 14% - o 2% wi´cej niΩ w kwietniu. 59% pytanych nie jest, a 17% jest
zadowolonych, Ωe na czele rzådu stoi Leszek Miller (w
kwietniu odpowiednio 65 i 16%) - wynika z sondaΩu
CBOS.
◆ Koalicja SLD - UP uzyska¬a w maju najgorszy w
historii bada˜ "Rz" wynik - 26% To o 3% mniej niΩ
miesiåc temu i aΩ o 24 mniej niΩ we wrzeßniu 2001,
tuΩ przed wyborami.
Na drugim miejscu znalaz¬y si´ ex aequo trzy ugrupowania - PiS, Samoobrona i PO. Chce na nie g¬osowaç po 14% Polakøw. Pierwszy raz notowania partii
braci Kaczy˜skich i Donalda Tuska dajå ¬åcznie wynik
lepszy od rzådzåcej lewicy. W porøwnaniu z kwietniem PO straci¬a jeden punkt, jeden - zyska¬a Samoobrona, PiS poprawi¬o notowania o dwa.
Do Sejmu mia¬yby szans´ wejßç jeszcze trzy ugrupowania - Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo
Ludowe oraz Unia Wolnoßci. W porøwnaniu z kwietniem LPR straci¬a jeden punkt, chcia¬oby na niå g¬osowaç 9 procent Polakøw. PSL zyska¬o dwa punkty i ma
poparcie takie samo jak LPR. Ciågle blisko pi´cioprocentowego progu, gwarantujåcego wejßcie do Sejmu,
utrzymuje si´ partia W¬adys¬awa Frasyniuka - UW.
SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych w Sopocie 10 i 11 maja br.
na 1034-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw
Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´ w maju najwi´ksze - 21% poparcie, o 3% mniejsze niΩ w
kwietniu - uzyska¬by SLD - wynika z sondaΩu CBOS.
18% badanych chcia¬o g¬osowaç na PiS.
Samoobron´ w ewentualnych majowych wyborach
popar¬oby 13% wyborcøw. Na Platform´ Obywatelskå
chcia¬o g¬osowaç 12% potencjalnych wyborcøw o
sprecyzowanych sympatiach politycznych. LPR chcia¬o poprzeç 10% ankietowanych. Ch´ç g¬osowania na
PSL zapowiedzia¬o 7% wyborcøw.
SondaΩ CBOS przeprowadzono mi´dzy 9 a 12 maja na 1264-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.
Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ w maju,
na SLD zag¬osowa¬oby 25% Polakøw, 15% na PiS, po
14% na Samoobron´ i Platform´ Obywatelskå - wynika z najnowszego sondaΩu TNS OBOP.
W porøwnaniu z kwietniem poparcie dla SLD wzros¬o o 3% - to najwi´kszy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowa˜. Najwi´kszy spadek zanotowa¬a Samoobrona - o 4% PiS straci¬o 1%, a PO 1% zyska¬a.
9% badanych zadeklarowa¬o ch´ç g¬osowania na

PSL, a 8% - na LPR. Spoßrød ugrupowa˜, ktøre znalaz¬yby si´ poniΩej progu wyborczego, najwi´cej g¬osøw
uzyska¬aby Krajowa Partia Emerytøw i Rencistøw oraz
Unia Wolnoßci - po 4%; 2% dosta¬aby Unia Pracy.
Natomiast sondaΩ przeprowadzony przez IPSOS
na poczåtku maja br. wykaza¬, Ωe na koalicj´ SLD-UP
swøj g¬os odda¬oby 31% potencjalnych wyborcøw. PiS
i Samoobrona otrzyma¬yby po 16% g¬osøw, PO - 12%,
LPR - 10%, a PSL - 6% Poparcie dla SLD-UP wzros¬o
w stosunku do kwietnia o 9% i zbliΩy¬o si´ do wyniku,
jaki koalicja osiågn´¬a w marcu, kiedy g¬osowaç na niå
chcia¬o 33% potencjalnych wyborcøw.
◆ Utrzymujå si´ krytyczne opinie o sytuacji na krajowym rynku pracy. 96% badanych Polakøw uznaje,
Ωe sytuacja na rynku pracy jest z¬a lub bardzo z¬a - wynika z majowego sondaΩu CBOS.
Tak samo krytycznie oceniano sytuacj´ przed miesiåcem. Wed¬ug CBOS-u, w maju tylko 2% respondentøw uzna¬o jå na przeci´tnå, a 1% za dobrå (w kwietniu
w obu przypadkach by¬ to 1%).
45% spoßrød osøb pracujåcych obawia si´ utraty
pracy. 17% uznaje to zagroΩenie za bardzo powaΩne.
Natomiast bezpiecznie pod tym wzgl´dem czuje si´
prawie po¬owa pracujåcych (48%).
SondaΩ przeprowadzono w dniach 9-12 maja br.
na reprezentatywnej grupie 1264 Polakøw.
◆ Obecnie poczucie zagroΩenia przest´pczoßciå w
Polsce jest najniΩsze od poczåtku lat 90. - wynika z
sondaΩu CBOS. Nadal jednak tylko co trzeci badany
(34%) uwaΩa, Ωe mieszka˜cy Polski mogå czuç si´
bezpiecznie.
W ubieg¬ym roku odsetek ten wynosi¬ 27%, a w
2001 - 18%
Polska nie jest krajem, w ktørym Ωyje
si´ bezpiecznie - tak sådzi obecnie 62% ankietowanych przez CBOS. Rok wczeßniej takå opini´ wyraΩa¬o
71% badanych, a dwa lata temu - 81% Z¬e opinie o bezpiecze˜stwie w naszym kraju majå cz´ßciej mieszka˜cy duΩych miast.
SondaΩ przeprowadzono 4-7 kwietnia 2003 r. na
reprezentatywnej losowej grupie 1229 doros¬ych Polakøw.
◆ Polakom Ωyje si´ coraz gorzej. Íredni dochød miesi´czny badanego przez CBOS jest o 14% niΩszy niΩ
przed rokiem (571 z¬). Co jedenasty Polak (9%) uwaΩa, Ωe jego rodzina Ωyje bardzo biednie, nie starcza jej
nawet na podstawowe potrzeby (2002 r. - 6%). Skromnie, zmuszajåc si´ do bardzo oszcz´dnego gospodarowania, Ωyje 39% ankietowanych (wzrost o 5%). Ponad
dwie piåte badanych (45%, spadek od ubieg¬ego roku
o 8%) poziom Ωycia swoich rodzin okreßla jako ßredni.
Bez specjalnego oszcz´dzania dobrze Ωyje 7% pytanych. Wßrød przebadanego ponad tysiåca osøb tylko
cztery przyzna¬y, Ωe ich rodziny mogå sobie pozwoliç
na luksus.
Ponad po¬owa (56%) obawia si´ biedy. Nie obawia
si´ jej 32% pytanych, jednak czuje l´k przed pogorszeniem sytuacji materialnej. Spokojnych o swojå finansowå przysz¬oßç jest 12% ankietowanych.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 4 - 7 kwietnia

br. 2003 r. na reprezentatywnej losowej grupie 1229
doros¬ych Polakøw.
◆ 78% badanych przez CBOS przychyla si´ do opinii, Ωe w Polsce mamy obecnie kryzys polityczny. Takå opini´ "zdecydowanie" podziela 42% ankietowanych, a 36% uwaΩa, Ωe "raczej tak". 9% ocenia, Ωe "raczej nie" ma w Polsce kryzysu, a 1%, Ωe "zdecydowanie nie"; 12% nie mia¬o zdania.
◆ Spoßrød przywødcøw partii politycznych najwi´cej sympatii budzå Andrzej Lepper (Samoobrona) i
Jaros¬aw Kaczy˜ski (Prawo i Sprawiedliwoßç) - wynika z najnowszego sondaΩu TBS OBOP. Sympati´ do
Leppera zadeklarowa¬o 28% badanych, a do Kaczy˜skiego - 25%
◆ Spoßrød 55 politykøw wskazanych przez OBOP,
najwi´kszå sympati´ wßrød respondentøw wzbudzili:
prezydent Aleksander Kwaßniewski - 65%, by¬y premier Tadeusz Mazowiecki - 29%, lider Samoobrony
A. Lepper 28%, prezydent Warszawy Lech Kaczy˜ski
- 27%, i marsza¬ek Sejmu Marek Borowski - 26%.
Najwi´kszå niech´ç pytani zadeklarowali wobec
prezesa NBP Leszka Balcerowicza - 47%, premiera
Leszka Millera - 40%, by¬ego prezydenta Lecha Wa¬´sy - 38%, wicepremiera i ministra finansøw Grzegorza Ko¬odki - 37%, oraz lidera Samoobrony Andrzeja
Leppera i by¬ego premiera Jerzego Buzka - po 36%.
◆ Wed¬ug pierwszego szacunku GUS, wartoßç PKB
wypracowanego w 2002 r. wynios¬a 772 mld z¬ - poinformowa¬ GUS.
◆ Blisko trzy czwarte Polakøw (70%) uwaΩa, Ωe sprawy w kraju idå w z¬ym kierunku — wynika z majowego badania TNS OBOP. To o dziesi´ç punktøw procentowych mniej niΩ przed miesiåcem.
Pozytywnie sytuacj´ w Polsce ocenia 16% respondentøw. 14% pytanych nie mia¬o zdania w tej sprawie.
Z sondaΩu wynika, Ωe 84% badanych uwaΩa, iΩ polska gospodarka znajduje si´ w kryzysie. Ponad po¬owa
(51%) ocenia ten kryzys jako powaΩny, 33% jako lekki.
◆ Ch´ç udzia¬u w referendum europejskim zadeklarowa¬o 75% doros¬ych Polakøw - wynika z majowego
sondaΩu IPSOS. 38% z nich zapowiada, Ωe zag¬osuje w
niedziel´.
25% respondentøw zadeklarowa¬o, Ωe pøjdzie do
urn w sobot´, 36% nie potrafi¬o jeszcze powiedzieç,
ktørego dnia b´dzie g¬osowaç.
◆ Produkt Krajowy Brutto w 2002 roku wzrøs¬ o
1,4% wobec wczeßniejszych szacunkøw 1,3% - poda¬o
Centrum Informacyjne Rzådu w komunikacie po posiedzeniu rzådu, na ktørym przyj´to sprawozdanie z wykonania budΩetu za 2002 rok.
◆ Ceny Ωywnoßci w I po¬owie maja wzros¬y w porøwnaniu z I po¬owå kwietnia o 0,7%, a w porøwnaniu z
II po¬owå kwietnia o 0,6% - poda¬ G¬øwny Urzåd Statystyczny.
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