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Obecni:
Bogdan Gajewski
Jan Janeczek
Stanis¬aw Ozorowski
GraΩyna Taracha
Lidia Zieli˜ska
Pawe¬ Czechura - POS
Òukasz Johaniuk - POS
Ust´pujåcy przewodniczåcy kol. Jan Janeczek otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
Nast´pnie przedstawi¬ 2 kolegøw z Polskiej Organizacji Studentøw: Paw¬a Czechur´ i
Òukasza Johaniuka.
Protokø¬ z ostatniego zebrania w dniu 11 lutego 2003 zatwierdzono bez zmian.
Ust´pujåcy prezes kol. Jan Janeczek przekaza¬ dokumentacj´ nowemu prezesowi kol.
Bogdanowi Gajewskiemu (folder z podaniami o przyj´cia na cz¬onkøw, klucz do skrzynki
pocztowej). Klucz do Domu Polskiego SPK zosta¬ przekazany prezesowi SPK kol. Piotrowi
Nawrotowi, ktøry ma osobißcie przekazaç klucz nowemu prezesowi udzielajåc jednoczeßnie instrukcji odnoßnie obs¬ugi Domu Polskiego SPK. Wszystkie materia¬y zgromadzone przez ust´pujåcego prezesa przez okres ostatnich 4 lat zostanå przekazane kol.
Marii Zieli˜skiej, aby je zdeponowa¬a w Archiwum Pa˜stwowym.
Korespondencja, komunikaty i sekretariat; nie ma spraw do omøwienia.
Ust´pujåcy przewodniczåcy kol. Jan Janeczek przekaza¬ przewodnictwo zebrania nowemu
przewodniczåcemu kol. Bogdanowi Gajewskiemu.
Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez zmian.
Podzia¬ funkcji wßrød cz¬onkøw nowego zarzådu:
Vice-przewodniczåca: GraΩyna Taracha
Sekretarz i webmaster: Lidia Zieli˜ska
Skarbnik: Stanis¬aw Ozorowski
Przewodniczåcy: B. Gajewski tel.: 523-5174
Sekretarz: L. Zieli˜ska tel.: 721-8238
Skarbnik:
S. Ozorowski tel.: 225-3948
Redaktor: K. Styß
tel.: 224-1707
Redakcja Techniczna: K. Lipowski tel.: 260-9477; J.Taracha tel.: 225-4678
Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, Stn "T", Ottawa ON K1G 3H6
SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/
ISSN 1496-7251
Redakcja- e-mail: af736@ncf.ca

Komisja Imprez: Micha¬ Trzecieski, Jan Janeczek
Delegaci do KPK: Stanis¬aw Ozorowski, Micha¬ Trzecieski
New Link: Jan Janeczek
Sprawy finansowe:
Zatwierdzono wydatek $50.00 na udzia¬ w Walnym Zje≈dzie SPK;
Przewodniczåcy kol. Bogdan Gajewski otrzyma¬ od skarbnika kol. Stanis¬awa
Ozorowskiego list´ osøb, ktøre nie zap¬aci¬y sk¬adek i b´dzie dzwoni¬ z przypomnieniem i
proßbå o ich uregulowanie.
Przewodniczåcy kol. Bogdan Gajewski otrzyma¬ list do banku od ust´pujåcego zarzådu z
upowaΩnieniem do podpisywania czekøw.
Sprawy organizacyjne:
Wystawa 50-ciolecia - kol. Micha¬ K´pka posiada zdj´cia materia¬øw z wystawy. Kol. Lidia
Zieli˜ska podj´¬a si´ ich przeskanowania i umieszczenia na naszej stronicy internetowej w
ramach pracy nad jej rozbudowå.
Dyskutowano spraw´ wysy¬ki Biuletynøw. Obecnie Biuletyny så wysy¬ane tylko do
osøb, ktøre zap¬aci¬y. Zarzåd ma si´ zastanowiç jak dalej pokierowaç tå sprawå.
Kol. Lidia Zieli˜ska przedstawi¬a nowemu zarzådowi spraw´ list wysy¬kowych przez email. Nowi cz¬onkowie zadecydowali, na ktøry z posiadanych adresøw chcå otrzymywaç
korespondencj´.
Dzia¬alnoßç: dyskutowano dzia¬alnoßç zarzådu na nast´pny rok, co robiç jako organizacja,
jak zwi´kszyç udzia¬ w imprezach. Zaproponowano nast´pujåce wydarzenia:
Piknik, lipiec 2003, sprawa do ustalenia z SPK czy b´dziemy partycypowaç;
Pogadanka nt. Ωeglowania, wrzesie˜ 2003, pan Jacek Dubiel;
Odczyt nt. modyfikacji Ωywnoßci, pa≈dziernik 2003, dr Pietrzak;
Zjazd Prezesøw, Oshawa pa≈dziernik 2003;
Op¬atek, 11 stycze˜ 2004, wraz z KPK i innymi organizacjami;
Walne Zebranie SIP, maj 2004;
Przewodniczåcy kol. Bogdan Gajewski zaproponowa¬ jako cel stowarzyszenia: wzbogaciç
Ωycie po godzinach pracy i zaproponowa¬ nast´pujåcy cykl imprez:
Cykl odczytøw nt. røΩnych hobby i zainteresowa˜ twørczych;
Wyk¬ady poΩyteczne - odczyt o patentach i prawach autorskich;
Budowa elektrycznych zabawek (kol. Micha¬ Trzecieski), odczyt i konkurs dla m¬odzieΩy;
Sprawozdania z wycieczek i wspomnienia z wypraw;
Jak budowaç, jak fotografowaç, jak wydaç ksiåΩk´;
Wystawy fotografii, malarstwa, itp.;
Wycieczki: do Barry s Bay, statkiem po 1000 wysp, do zak¬adøw pracy, Corel Center, NAC,
bunkier, itp.;
Wspomnienia z pracy i inne wspomnienia;
Odczyt na temat ogrodøw;
Otwarte drzwi dla cz¬onkøw, wrzesie˜ 2003, kol. Bogdan Gajewski przygotuje par´ pyta˜
do cz¬onkøw;
Pomoc dla potrzebujåcych.
Data i miejsce nast´pnego zebrania zosta¬a ustalona na 1 tydzie˜ wrzeßnia (dok¬adna data
do ustalenia).
Wolne wnioski:
Kol. Lidia Zieli˜ska zwrøci¬a si´ do studentøw o pomoc w zrobieniu nowej szaty graficznej
stronicy internetowej Oddzia¬u. Studenci majå si´ zastanowiç.
Zako˜czenie zebrania o godz. 21:20.
Sprawozdanie sporzådzi¬a
Lidia Zieli˜ska, sekretarz.
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CO SI‰ KRYJE W NASZYCH NEURONACH?
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Møzg cz¬owieka nie imponuje ani wyglådem,
ani nawet wielkoßciå. A jednak on w¬aßnie uznawany jest za najbardziej skomplikowany ze
wszystkich tworøw natury. I choç nadal wielu
wåtpi, by møzg kiedykolwiek møg¬ zrozumieç
møzg, dziß juΩ wiemy, gdzie szukaç w nim najbardziej ludzkich z naszych cech.
Intuicja
Natura wyposaΩy¬a nas w mechanizm pozwalajåcy unikaç problemøw. Jak na ironi´ mießci si´
tam, gdzie zwykle pukamy si´ w g¬ow´ - twierdzi Antonio Damasio z University of Iowa College of Medicine. Kilka lat temu zaczå¬ badaç
pacjentøw z uszkodzeniem ßrodkowego fragmentu przedczo¬owej kory møzgowej. Pozornie
osoby takie niczym si´ nie wyrøΩniajå; nie≈le
wypadajå w testach na inteligencj´, a wiele legitymuje si´ wyΩszym wykszta¬ceniem. Cz´ßciej
jednak majå powaΩne problemy w Ωyciu zawodowym i gorzej zarzådzajå swoimi finansami.
Damasio pod¬åczy¬ je do elektrod i w toku
pomys¬owego eksperymentu polegajåcego na
ciågni´ciu pe¬nych i pustych losøw wykaza¬, Ωe
tym, co odrøΩnia te osoby od reszty jest brak
ßladowych choçby przejawøw intuicji. - Intuicja
to nic innego jak nießwiadome kumulowanie
doßwiadcze˜ - wyjaßnia¬. - Takie doßwiadczenia
trafiajå do ma¬ego fragmentu naszej kory, tam
så zapami´tywane, a gdy trzeba podjåç decyzj´
- przywo¬ywane. To wszystko dzieje si´ poza
naszå ßwiadomoßciå.
Zdaniem badacza nawet nie zdajemy sobie
sprawy, jak wiele zawdzi´czamy intuicji. Znane
kaΩdemu przypadki dochodzenia do fortun ludzi s¬abo wykszta¬conych, ale "majåcych g¬ow´
do interesøw", jak zwyk¬o si´ o nich møwiç, så wed¬ug niego - dobrym tego przyk¬adem.
Inteligencja
Boczna cz´ßç kory czo¬owej - tam zdaniem brytyjskich i niemieckich naukowcøw mießci si´
oßrodek jednorodnej ludzkiej inteligencji. Opublikowana w "Science" praca rozstrzyga spør
si´gajåcy poczåtkøw ubieg¬ego wieku, kiedy to
C. Spearman i G.H. Thomson wysun´li sprzeczne koncepcje co do natury inteligencji. Zdaniem pierwszego za røΩne rodzaje inteligencji werbalnå, przestrzennå i inne - odpowiada tzw.
czynnik g - od angielskiego s¬owa "general". Zdaniem drugiego røΩne rodzaje zdolnoßci umys¬owych nie muszå mieç ze sobå nic wspølnego, a
to, co nazywamy inteligencjå ogølnå, jest po
prostu wypadkowå ich wszystkich.

Neurobiolodzy zawyrokowali, Ωe jeßli inteligencja ma okreßlonå lokalizacj´, to racj´ ma
Spearman, jeßli zaß rozproszona jest w røΩnych
strukturach møzgu - Thomson.
By to sprawdziç, potrzebowali dwøch lat,
setki ochotnikøw i kilku komputerøw ze specjalnym oprogramowaniem. Ochotnicy rozwiåzywali zadania o røΩnym poziomie czynnika g,
a komputery pokazywa¬y, co w tym czasie dzije
si´ w ich møzgach. Okaza¬o si´, Ωe przy zadaniach wymagajåcych wi´kszej inteligencji szczegølnie aktywna pozostawa¬a jedna okolica - boczna cz´ßç kory czo¬owej, i to niezaleΩnie od
tego, jaki by¬ rodzaj zadania. Wniosek? Racj´
mia¬ Charles Spearman i jego hipoteza o jednorodnej naturze inteligencji.
Pierwsze wraΩenie
Widzåc kogoß po raz pierwszy, dokonujemy jego podßwiadomej oceny. Zwykle wystarczy kilka
sekund, by stwierdziç, czy nieznajomy wzbudza
naszå sympati´ czy wr´cz przeciwnie. Ten wst´pny szkic innej osoby kreßlony jest - jak si´ okazuje - przez cia¬o migda¬owate. Struktura ta b¬yskawicznie wygrzebuje w pami´ci wspomnienia dotyczåce osøb, z ktørymi mielißmy juΩ do
czynienia, a ktøre najbardziej przypominajå nieznanå postaç. Jeßli ktoß dobrze si´ nam kojarzy,
odpr´Ωamy si´ i szybko nawiåzujemy z nim
kontakt. Jeßli ≈le - usztywniamy si´ i zaczynamy
traktowaç go z rezerwå.
A jak to wyglåda u ludzi z uszkodzonym cia¬em migda¬owatym? Jak dowiød¬ przytaczany
juΩ Antonio Damasio, zabarwione emocjonalnie wspomnienia nie så u nich zachowywane,
wraΩenia wzrokowe nie så z niczym konfrontowane, w efekcie coß takiego jak pierwsze wraΩenie w ogøle nie powstaje. Z poczåtku osoby te
traktujå nieznajomych jednakowo oboj´tnie,
dopiero potem budujå sobie ich wizerunek, g¬øwnie jednak na podstawie informacji werbalnych.
- No w¬aßnie. Gdyby chodzi¬o tylko o pierwsze wraΩenie - nie by¬oby problemu - møwi
Damasio. - Ale wyglåda na to, Ωe cia¬o migda¬owate uczestniczy teΩ w odbiorze informacji
niewerbalnych.
Gesty, mimika i spojrzenie - sk¬adajåce si´
na j´zyk cia¬a - pomagajå w ocenie wiarygodnoßci. Jeßli pokrywajå si´ ze s¬owami, odbieramy to jako przejaw szczeroßci, jeßli zaß stojå z
nimi w sprzecznoßci, wyczuwamy fa¬sz. W pracy (opublikowanej tym razem w "Nature") Da-

masio sugeruje, Ωe osoby z uszkodzonym cia¬em migda¬owatym majå utrudnionå weryfikacj´ intencji rozmøwcy. Pozostajå g¬usi na wyraΩajåcy emocje j´zyk cia¬a. W dodatku nie wyczuwajå dobrze ¬adunku emocjonalnego zawartego w g¬osie - ironii, z¬oßci, niepewnoßci itp. Dlatego så ¬atwym celem akwizytorøw, agentøw
ubezpieczeniowych czy teΩ pospolitych oszustøw.
Rozpoznawanie twarzy
Czy to moΩliwe, by jedno z ma¬Ωonkøw z dnia
na dzie˜ zapomnia¬o, jak wyglåda drugie? By
matka nie potrafi¬a rozpoznaç twarzy swego
dziecka? MoΩliwe. Takie przypadki spotyka si´
wßrød osøb po udarze lub ci´Ωkim uszkodzeniu
møzgu. Niezdolnoßç do rozpoznawania twarzy
bliskich i znajomych zwie si´ prosopagnozjå.
Badajåc mechanizm jej powstawania, naukowcy odkryli obszar møzgu odpowiedzialny za
rozpoznawanie rysøw twarzy. - Chodzi o tzw.
zakr´t wrzecionowaty - twierdzi Isabel Gauthier
z Yale University. - Dzi´ki niemu w ogøle rozpoznajemy ludzi. MoΩemy nie pami´taç imienia,
ale zakr´t wrzecionowaty podpowiada nam: t´
twarz juΩ gdzieß widzia¬eß. Gdyby nie on, nasze
Ωycie by¬oby nieko˜czåcym si´ pasmem pomy¬ek i towarzyskich gaf. Osoby, u ktørych uleg¬
uszkodzeniu (w wyniku np. udaru møzgu), co
prawda widzå twarz, ale jej nie rozpoznajå i nie
majå Ωadnych zwiåzanych z niå skojarze˜.
Niedawno okaza¬o si´, Ωe zakr´t wrzecionowaty uczestniczy w b¬yskawicznym rozpoznawaniu nie tylko twarzy, ale wszelkich obiektøw
o duΩym stopniu wzajemnego podobie˜stwa.
Jest nieoceniony we wszystkich dziedzinach
wymagajåcych pami´ci wzrokowej - poczåwszy
od zwierz´cych tropøw po sylwetki myßliwcøw
strategicznych przecinajåcych niebo jak b¬yskawica.
Osobowoßç
Gladys L. - niegdyß typowa bizneswoman: dynamiczna, energiczna i nieco apodyktyczna w¬aßcicielka agencji nieruchomoßci. Hobby: wytworne kreacje, dobra kuchnia, droga biΩuteria. Jej
podw¬adni przecierali oczy ze zdumienia, gdy z
dnia na dzie˜ zamieni¬a szyte na miar´ kostiumy na sfatygowane szorty i T-shirty, a modne restauracje na bary szybkiej obs¬ugi. Ot tak - bez
Ωadnej widocznej przyczyny.
David B. - teΩ cz¬owiek interesu. I teΩ do czasu. Nikt nie rozumia¬, dlaczego w 45. wioßnie
Ωycia porzuca dobrze prosperujåcå firm´ i zatrudnia si´ jako robotnik na budowie widocznej z
okna jego gabinetu. Przemiana Davida najmocniej zaskoczy¬a jego bliskich. Zawsze odnoszåcy

si´ do spraw seksu z puryta˜skå rezerwå, naraz
zaczå¬ nadrabiaç zaleg¬oßci w tej dziedzinie i, co
gorsza, zach´caç do tego znajomych i dzieci.
Pø¬tora roku temu naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco przedstawili
wyniki obserwacji kilkudziesi´ciu pacjentøw, z
ktørych cz´ßç - podobnie jak Gladys i David przesz¬a gwa¬townå metamorfoz´.
Wi´kszoßç mia¬a defekty w obr´bie prawego
p¬ata czo¬owego møzgu. Zaß u osøb majåcych
za sobå mniej radykalnå zmian´ przyzwyczaje˜, gustu czy co najwyΩej temperamentu nagminne by¬o uszkodzenie prawego p¬ata skroniowego.
- Te obszary møzgu odpowiadajå z grubsza
za poczucie toΩsamoßci - twierdzi dr Bruce L.
Miller. - Ich zniszczenie moΩe zmieniç nas
gruntownie i nieodwracalnie. Dotychczasowe
nawyki, poglådy i upodobania zostanå wyrwane z korzeniami. Ich miejsce zajmå zupe¬nie
inne. Zmieni si´ nasza mentalnoßç, toΩsamoßç,
wyznanie, a w konsekwencji nawet wyglåd.
Czasami tacy "odmie˜cy" byli lub så powszechnie znani: Szawe¬ (uraz, ktørego dozna¬ w drodze do Damaszku, møg¬ sprawiç, Ωe z przeciwnika chrzeßcija˜stwa sta¬ si´ jednym z najwi´kszych aposto¬øw), Phineas Gage (po tym, jak
jego g¬ow´ przebi¬ pø¬metrowy pr´t, zmieni¬ si´
z jowialnego brata ¬aty w nieznoßnego pedanta), Cat Stevens (angielski piosenkarz, ktøry w
latach 70. niespodziewanie przeszed¬ na islam i
juΩ jako Jusuf Islam nagra¬ p¬yt´ s¬awiåcå Mahometa) czy bokser Cassius Marcellus Clay Junior
bardziej znany jako Muhammad Ali.
Møzg w liczbach
waga - 1250-1400 gramøw
liczba neuronøw - 100 mld
dzienny ubytek neuronøw - 10 tys.
liczba po¬åcze˜ mi´dzy neuronami - 100 tys.
mld
szerokoßç synaps - 20-25 nanometrøw (1/600
w¬osa)
liczba neuronøw ¬åczåcych obie pø¬kule - 300
mln
zuΩycie glukozy - 8-10 razy wi´cej niΩ jakiegokolwiek innego narzådu
zuΩycie tlenu - 20 proc. tego, co poch¬ania organizm
intensywnoßç ukrwienia - 750 ml/min
zuΩycie energii zawartej we krwi - w przeliczeniu oko¬o 10 wat
Artur W¬odarski
Gazeta Wyborcza 09-03-2003 r.
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Wrzesień 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
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

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.)

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

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

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
7 wrz.
9
21
28

Impreza
Piknik Parafialny
Film fabularny „Chopin” oraz wręczenie stypendium
im. Dra Jerzego W. Jarmasza
Wysprzedaż duplikatów książek
„Tamara L.” - Sztuka teatralna (K. Braun)

Organizatorzy
Parafia Św. Jacka
Fund. Dziedzictwa Pol.

Kontakt
Sekretariat
J. Semrau

Telefon
230-0804
741-5465

Biblioteka SPK
Fed. Polek Ogniwo 8

M. Zielińska
E. Zadarnowska
albo R. Jentys
Sekretariat

237-4517
739-8663
828-3333
230-0804

Modlitwy za zmarłych: Zaduszki
Parafia Św. Jacka
28 wrzesień: Pinecrest Cementary
5 październik: Hope Cementary
19 październik: Beechwood Cementary
26 październik: Notre Dame Cementary
SPK: Dr Truda Rosenberg J.A. Dobrowolski
Pogadanka: „Walka o życie młodej polki-żydówki”
733-5161
7 paź.
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"Norwid w naszej współczesności" - prof. S. Sawicki
PINK Oddział Ottawa
D. Iglewska
819-685-1946
10
Bankiet 60-lecia PINK’u oraz wieczór poetyckoPINK Oddział Ottawa
D. Iglewska
819-685-1946
muzyczny poświęcony Cyprianowi Norwidowi
16
„Polski wywiad w latach międzywojennych” –
PINK Oddział Ottawa
D. Iglewska
819-685-1946
prof. M. Zgorniak (język angielski)
27
"Political Transformation and Mental Transformation in PINK Oddział Ottawa
D. Iglewska
819-685-1946
Postcommunist Poland" - prof. K. Zanussi
9 list.
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CZYNNIK NBIC
Wizje cz¬owieka
Wszystkie wady homo sapiens moΩna poprawiç
¬åczåckilka technologii, które naukowcy okreßlili
skrøtem NBIC, czyli nano, bio, info oraz cogno
(nanotechnologia, biotechnologia, informatyka
i nauki kognitywne). Po co? ¸eby ludzie byli
zdrowsi, mådrzejsi i bogatsi.
Ludzki organizm i jego otoczenie w najbliΩszych kilkudziesi´ciu latach zostanå ca¬kowicie
przeobraΩone i usprawnione. Tak twierdzå autorzy raportu "Po¬åczenie technologii dla poprawy ludzkich moΩliwoßci”, sporzådzonego
ostatnio przez 50 naukowcøw na zlecenie Narodowej Fundacji Nauki i Ministerstwa Handlu
USA. Raport jest opisem technologii, ktøre så
realne i warte zainwestowania rzådowych pieni´dzy. Rekomendacje ßmietanki ameryka˜skich uczonych, miejscami przypominajåce
opowiadania science fiction, spotka¬y si´ z bardzo przychylnym odzewem prezydenta Busha.
Autorzy raportu så wyra≈nie niezadowoleni
z natury. Ludzkie cia¬o jest s¬abe, powolne i
¬atwo ulega zniszczeniu. Umys¬ jest zawodny i
zbyt wolno przyswaja sobie wiedz´. Nasze
zmys¬y obejmujå zbyt wåski fragment rzeczywistoßci. Ludzie wykonujå wiele Ωmudnych
czynnoßci, ktøre mog¬yby wykonywaç maszyny.
Ale to wszystko moΩna naprawiç dzi´ki zastosowaniu mieszanki technologicznej NBIC.
Pojawi si´ nowy cz¬owiek, wszechstronny
tytan intelektu, ktøry b´dzie mistrzem w wielu
dziedzinach jednoczeßnie. "Po¬åczenie nauk
moΩe zapoczåtkowaç Nowy Renesans – twierdzå autorzy raportu i dodajå: – Nowy Renesans
musi si´ opieraç na scaleniu nauki i technologii, ktøre skoncentrujå si´ na cz¬owieku i zaoferujå mu nowe moΩliwoßci techniczne. Naståpi
humanizacja techniki – czasy, w ktørych komputery nie b´då narz´dziami, lecz kolegami”. A
kaΩdy z nas b´dzie møg¬ pøjßç w ßlady
Micha¬a Anio¬a.
Maszyny i dobrobyt
Nauki kognitywne – to w skrøcie wiedza o procesach myßlenia w aspekcie filozoficznym i fizjologicznym. Dotyczå teΩ sztucznej inteligencji. Nanotechnologia jest naukå o ßwiecie istniejåcym na poziomie nanometra, czyli jednej
miliardowej metra. My sami – i wszystko co nas
otacza – sk¬adamy si´ z blokøw materii, a te z
kolei z czåsteczek funkcjonujåcych w strefie
nano. JeΩeli rzeczywißcie chcemy uczyniç Ziemi´ sobie poddanå musimy opanowaç umiej´tnoßç operowania tymi podstawowymi cegie¬kami. Integracja nanotechnologii z pozosta¬ymi trzema wczeßniej wymienionymi, wed¬ug
autorøw raportu, "znacznie zwi´kszy produkty-

wnoßç ameryka˜skiej gospodarki, podtrzymujåc przywødztwo USA w ßwiecie i ostatecznie
likwidujåc bied´ w kraju”.
G¬øwnym czynnikiem sprawczym takiej rewolucji b´då wkrøtce inteligentne maszyny,
ktøre dodatkowo same si´ b´då powiela¬y. James S. Albus z National Institute of Standards
and Technology uwaΩa, Ωe moΩliwoßç samoreplikacji maszyn zosta¬a juΩ cz´ßciowo sprawdzona w praktyce: komputery uczestniczå rutynowo w produkcji komputerøw, så niezaståpione
w projektowaniu, testowaniu, wytwarzaniu,
programowaniu i serwisowaniu, a w skali globalnej inteligentne fabryki produkujå elementy
innych inteligentnych fabryk. Maszyny b´då si´
wi´c wytwarza¬y same, podobnie jak robiå to
Ωywe organizmy.
Komunikacja totalna
Komunikacja mi´dzyludzka b´dåca fundamentem Ωycia spo¬ecznego jest ograniczona przez
wiele czynnikøw naturalnych. Ludzie nie mogå
si´ porozumiewaç ze wzgl´du na wady anatomiczne – wzroku czy s¬uchu, z uwagi na odleg¬oßç lub niedost´pnoßç miejsca, w ktørym
przebywa druga osoba; barierå jest teΩ nieznajomoßç j´zykøw obcych, brak specjalistycznej
wiedzy albo okreßlonych urzådze˜ technicznych i programøw. Ograniczenia te usunie
Komunikator – inteligentny system wspomagania cz¬owieka w kontaktach z innymi lud≈mi i
otoczeniem. Istniejåce dzisiaj telefony, poczta
elektroniczna, palmtopy, GPS i inne technologie komunikowania zostanå zintegrowane. Powstanie nowy superorgan komunikacyjny umoΩliwiajåcy ¬åcznoßç g¬osowå, wizualnå i tekstowå; b´dzie wspø¬pracowa¬ z systemami informacji geograficznej i zna¬ najdrobniejsze zakamarki kuli ziemskiej, przez co stanie si´ nieod¬åcznym przewodnikiem wskazujåcym drog´
zawsze i w kaΩdych warunkach; zdob´dzie dla
uΩytkownika wszelkie informacje w sieci, b´dzie go ostrzega¬ przed zagroΩeniami biologicznymi, chemicznymi i radiacyjnymi, przypomni mu waΩne terminy, przet¬umaczy rozmow´ z cudzoziemcem i wyjaßni trudne s¬owa
w rozmowach ze specjalistami. Cz´ßciå systemu b´dzie awatar – obraz danej osoby ukazujåcy si´ na monitorze albo – w wersji trøjwymiarowej – w przestrzeni. Awatar b´dzie reprezentowa¬ konkretnå osob´ w rozmowach z lud≈mi, na konferencjach i w urz´dach. Komunikator b´dzie zagnieΩdΩony we wn´trzu komputera odzieΩowego, ktøry b´dziemy zawsze
nosiç przy sobie jako element ubioru. Pierwsze
prøby tego systemu moΩna zrealizowaç juΩ
teraz – twierdzå autorzy raportu i dodajå:
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"Urzeczywistnienie ca¬ej tej wizji wymaga jeszcze 10–20 lat pracy”.
Sposøb komunikowania si´ ze ßwiatem techniki røwnieΩ ca¬kowicie si´ zmieni. Maszyny zacznå rozumieç nie tylko naszå mow´, ale b´då
teΩ wyczuwaç nasze nastroje i intencje. "Jak zachowajå si´ nast´pne pokolenia ludzi, gdy
wszystkie urzådzenia zacznå do nich przemawiaç syntetycznym g¬osem?” – pytajå Stanley Williams i Philip J. Kuekes z Hewlett Packard Labs.
Ich zdaniem ludzie szybko si´ do tego przyzwyczajå, gdyΩ przedmioty codziennego uΩytku b´då po prostu jeszcze lepiej nam s¬uΩyç. ¸ycie w
otoczeniu takiej techniki stanie si´ po prostu
¬atwiejsze. "Gdy komputery wbudowane zostanå we wszystkie urzådzenia, od d¬ugopisøw i
mikrofaløwek do ßcian – twierdzi Kathleen M.
Carley z Uniwersytetu Carnegie Mellon – przestrze˜ wokø¬ nas stanie si´ inteligentna”.
Wåskie gard¬o
Ludzkie zmys¬y så niezwykle ograniczone. Dlatego, zdaniem autorøw raportu, potrzeba nam
nowych, ktøre poszerzå postrzeganå rzeczywistoßç. JuΩ dzisiaj istniejå urzådzenia, ktøre pozwalajå widzieç w nocy, a nawet dostrzegaç postacie wewnåtrz budynkøw. B´dzie ich coraz wi´cej, b´då coraz mniejsze i zostanå zintegrowane z ludzkimi zmys¬ami. Wzrok, s¬uch, mowa,
w´ch sprawdzajå si´ doskonale w dΩungli, ale
nie wystarczajå w nowoczesnym ßwiecie, gdy
trzeba przetwarzaç lawin´ informacji. Potrzebne så zmys¬y, ktøre zintensyfikujå nasz kontakt
ze ßwiatem techniki. Klawiatura z maszyny do
pisania i kursor myszy nie u¬atwiajå pracy z
komputerem. Niezb´dne så urzådzenia przyspieszajåce wymian´ informacji mi´dzy møzgiem i otoczeniem. NaleΩy stworzyç ¬åcznik
møzg–maszyna.
Dzi´ki temu nast´pna generacja maszyn
b´dzie obs¬ugiwana bezpoßrednio przez ludzki
uk¬ad nerwowy: b´dziemy sterowaç narz´dziami bezpoßrednio myßlå, bez pomocy mi´ßni.
Rodolfo R. Llinás i Valeri A. Makarov z New
York University Medical School: "Bez wåtpienia interfejs møzg–maszyna (komputer) jest
jednym z najwaΩniejszych wyzwa˜ neurologii
w najbliΩszych 20 latach”. Realizacj´ tego pomys¬u rozpoczynajå naukowcy z DARPA, tego
samego instytutu, ktøry stworzy¬ Internet. Pierwsze prototypy wykorzystywane b´då przez pilotøw wojskowych.
Stworzeniu takiego interfejsu towarzyszyç
b´dzie jedno z najwi´kszych przedsi´wzi´ç w
historii nauki – poznanie ludzkiego umys¬u:
Human Cognom Project. Naukowcy zaskoczeni
szybkoßciå, z jakå uda¬o si´ zsekwencjonowaç
kod genetyczny cz¬owieka, chcå teraz powtørzyç ten sukces z møzgiem. Ludzki umys¬ to
ostatnia linia frontu i odkrycie jego tajemnic
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b´dzie najwaΩniejszym krokiem do poznania
cz¬owieka.
Nowa medycyna
Konwergencja technologii NBIC da lekarzom
nowe narz´dzia i metody, ktøre umoΩliwiå kontrol´ ludzkiego organizmu na najniΩszym poziomie, wewnåtrz komørek – tam gdzie dzia¬a maszyneria Ωycia. DuΩå rol´ przywiåzuje si´ do bada˜ nad komørkami macierzystymi. Dzi´ki nim
b´dziemy mogli hodowaç naturalne organy,
ktørych organizm nie odrzuci. System biosensorøw sprz´Ωonych z komputerem ubraniowym b´dzie stale monitorowaç ich prac´, sztuczne organy oraz ca¬y organizm. "System powinien byç po¬åczony z uk¬adem dostarczania
lekøw i metabolitøw – uwaΩa wspø¬autorka raportu Patricia Connolly z Uniwersytetu Strathclyde. – Majåc takie samodozujåce urzådzenia
pacjent b´dzie møg¬ w komforcie w¬asnego domu leczyç si´ samodzielnie albo pod zdalnå
kontrolå lekarza”.
Medycyna ciågle jeszcze nie moΩe poradziç
sobie z reakcjami odpornoßciowymi i stanami
zapalnymi. Ich przyczynå så reakcje czåsteczek
i komørek organizmu na kontakt z cia¬ami obcymi. Nie znamy dok¬adnie wszystkich tych
procesøw. "Nanotechnologia moΩe nam u¬atwiç zrozumienie, co dzieje si´ z poszczegølnymi materia¬ami w nanoßwiecie, a takΩe wyprodukowaç nowe materia¬y, ktøre b´då odpowiada¬y biologii ludzkiego organizmu” – twierdzi
Patricia Connolly.
Dzi´ki rozszyfrowaniu ludzkiego genomu w
najbliΩszych dziesi´cioleciach pokonamy choroby genetyczne. W terapii genowej lek musi
trafiç bezpoßrednio do pojedynczej komørki.
Nadal jest to niezwykle trudna i skomplikowana sprawa. "To w tej dziedzinie nanotechnologia odegra najwi´kszå rol´” – uwaΩajå autorzy
raportu.
Autorzy raportu zdajå sobie spraw´, Ωe w
realnym ßwiecie ktoß musi broniç tej wspania¬ej
cywilizacji Nowego Renesansu. Tymczasem
zwykli Ωo¬nierze szybko si´ m´czå, majå s¬abe
koßci i mi´kkå tkank´, så powolni, umierajå od
gazøw i wirusøw. Michael Goldblatt, naukowiec z DARPA: "Wraz z wejßciem technologii
do dzia¬a˜ wojennych cz¬owiek, ze wzgl´døw
psychicznych i umys¬owych, sta¬ si´ najs¬abszym ogniwem w walce. Przeci´tnych Ωo¬nierzy zaståpiå wi´c ludzie wytrenowani fizycznie i
umys¬owo oraz bezza¬ogowe samoloty, czo¬gi i
¬odzie podwodne, czyli po prostu roboty”.
Nowe specyfiki pozwolå Ωo¬nierzom walczyç
przez tydzie˜ bez snu, ich mundury b´då przypomina¬y skør´ kameleona, przystosowujåc
samoczynnie swøj wyglåd do otoczenia i byç
moΩe wkrøtce stanå si´ oni nawet niewidzialni
dla przeciwnika. Ubrania polowe naszpikowane

zostanå ogromnå iloßciå czujnikøw wykrywajåcych niebezpieczne bakterie, zwiåzki chemiczne i promieniowanie radioaktywne. Wszystko
to zostanie po¬åczone z komputerem, ktøry ma
byç elementem munduru, i ze sztabem – dzi´ki
czemu dowødcy b´då mieli kompletnå informacj´ z pola walki. Piechota i komandosi wyposaΩeni zostanå w dodatkowe szkielety – system wzmocnie˜ i si¬ownikøw rozmieszczonych
wzd¬uΩ cia¬a. ¸o¬nierz stanie si´ po prostu
cyborgiem.
Quasi-nießmiertelnoßç
A b´dzie czego broniç, bo ßwiat Nowego Renesansu ma przynießç ludziom nie tylko zdrowie i
dobrobyt. Naukowcy zapowiadajå, Ωe dalszy rozwøj nauk NBIC byç moΩe umoΩliwi uploading,
czyli przeniesienie ca¬ej zawartoßci ludzkiego
umys¬u do komputera. Oznacza¬oby to odwzorowanie w elektronicznym noßniku informacji
jego pami´ci oraz wszystkich po¬åcze˜ neuro-

WIEÍCI Z KRAJU

◆ Za wejßciem Polski do UE opowiedzia¬o si´
77,45% g¬osujåcych w referendum; przeciw by¬o
22,55%; frekwencja wynios¬a 58,85% - og¬osi¬ oficjalne wyniki referendum europejskiego przewodniczåcy Pa˜stwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz.
PKW stwierdza, Ωe w g¬osowaniu oddano: g¬osøw
niewaΩnych - 126.194, co stanowi 0,72% ogølnej liczby g¬osøw; g¬osøw waΩnych - 17.452.624, co stanowi
99,28% ogølnej liczby g¬osøw.
Na postawione w referendum pytanie "Czy wyraΩa Pani/Pan zgod´ na przyståpienie RP do UE" liczba oddanych g¬osøw waΩnych z odpowiedziami pozytywnymi "tak" wynios¬a: 13.516.612, co stanowi
77,45% g¬osøw waΩnych; z odpowiedziami negatywnymi "nie" wynios¬a - 3.936.012, co stanowi 22,55%
g¬osøw waΩnych.
PKW stwierdza, Ωe w referendum wi´kszoßç g¬osøw waΩnych oddano za odpowiedziå pozytywnå.
◆ Tak niskich notowa˜ jak w sierpniu br. rzåd Leszka Millera jeszcze nie mia¬. AΩ 84% respondentøw
OBOP ≈le ocenia prac´ gabinetu SLD-UP. W porøwnaniu z badaniem sprzed miesiåca ekipie L.Millera
uby¬o 6% poparcia. RøwnieΩ sam szef rzådu nie ma
powodøw do zadowolenia - notowania Millera, po
krøtkiej przerwie, spad¬y do najniΩszych w tym roku.
Premiera negatywnie ocenia (podobnie jak w czerwcu) 74% ankietowanych, czyli o 3% wi´cej niΩ w lipcu. Pogarszajåce si´ nastroje w stosunku do czo¬owych instytucji w¬adzy nie omin´¬y teΩ prezydenta.
˛le o pracy Aleksandra Kwaßniewskiego wypowiada
si´ juΩ 26% Polakøw (gorsze noty g¬owa pa˜stwa
mia¬a w tym roku tylko w kwietniu, kiedy niezadowolonych z jego poczyna˜ by¬o 27%).
Od poczåtku roku wszystkim trzem oßrodkom
w¬adzy znaczåco przyby¬o osøb negatywnie wypo-

nowych, a wi´c zachowanie toΩsamoßci i osobowoßci, dzi´ki czemu w takiej formie jednostkowa ßwiadomoßç mog¬aby istnieç teoretycznie aΩ do ko˜ca Wszechßwiata.
Raport, ktøry ßmia¬o moΩna uznaç za swego
rodzaju utopi´ technologicznå, mimo akceptacji Bia¬ego Domu opatrzony jest jednak zastrzeΩeniem: "Opinie, wnioski i rekomendacje
wyraΩone w tych materia¬ach så poglådami
autorøw i nie zawsze reprezentujå stanowisko
rzådu Stanøw Zjednoczonych”. Przedstawiciele
Bia¬ego Domu zapowiedzieli jednak, Ωe juΩ od
przysz¬ego roku zwi´kszå wydatki na niektøre
technologie opisane w raporcie. Oznacza to, Ωe
dzisiejszy dystans mi´dzy Amerykå a resztå
ßwiata moΩe w ciågu 20 lat zamieniç si´ w prawdziwå przepaßç.
Waldemar Sadowski
Polityka-Technopolis/ 09.10.2002
wiadajåcych si´ o ich pracy. Premierowi - aΩ 29%,
rzådowi - 24%, a prezydentowi - 12%. Z tego grona
jedynie Aleksander Kwaßniewski ma ca¬y czas wi´cej
zwolennikøw niΩ antagonistøw. W sierpniu pozytywnie poczynania g¬owy pa˜stwa oceni¬o 66% ankietowanych (spadek o 7), gabinetu SLD-UP - 9% (minus 5), a szefa rzådu - 14% (spadek o 4 pkt.).
SondaΩ OBOP przeprowadzono w dniach 9-11
sierpnia na reprezentatywnej grupie 1000 osøb
powyΩej 15. roku Ωycia.
Podobne wyniki wykaza¬ takΩe sondaΩ Ipsos
przeprowadzony w tym samym czasie.
◆ 77% Polakøw uwaΩa, Ωe politycy w naszym kraju
w wi´kszoßci så nieuczciwi, a 78%, Ωe så niewiarygodni. 87% z nas jest natomiast zdania, Ωe politycy
dbajå wy¬åcznie o w¬asne interesy - wynika z sondaΩu CBOS-u.
Zdaniem ponad po¬owy badanych (52%) g¬øwnym powodem uprawiania polityki jest ch´ç zdobycia pieni´dzy.
82% Polakøw jest zdania, Ωe od politykøw pe¬niåcych wysokie funkcje publiczne naleΩy wymagaç
uczciwoßci i przestrzegania norm moralnych w wi´kszym stopniu niΩ od kaΩdego innego cz¬owieka.
O tym, Ωe w naszym kraju politycy mimo dzielåcych ich røΩnic stanowiå "jednå sitw´, powiåzanå
wieloma wspølnymi interesami" przekonanych jest
prawie trzy czwarte Polakøw (73%), w tym niemal
dwie piåte (39%) ca¬kowicie zgadza si´ z tym stwierdzeniem.
Ponad po¬owa respondentøw (55%) uwaΩa, Ωe
jeßli przeciwko jakiemuß wysokiemu urz´dnikowi
toczy si´ ßledztwo, ale nie udowodniono mu jeszcze
winy, to i tak powinien on uståpiç z zajmowanego
stanowiska. Jedna trzecia (34%) twierdzi z kolei, Ωe z
dymisjå powinno si´ zaczekaç na prawomocny wyrok sådu.
CBOS przypomina, Ωe dwa lata temu proporcje 8

w tej sprawie by¬y odwrotne - po¬owa badanych
uwaΩa¬a, Ωe naleΩy czekaç na wyrok, a dwie piåte - Ωe
polityk podejrzany od razy powinien uståpiç ze swego stanowiska.
◆ Prezydent i d¬ugo nic. 79 % Polakøw ufa A. Kwaßniewskiemu. punkt procentowy wi´cej niΩ w lipcu
- wynika z sierpniowego sondaΩu CBOS. Drugie
miejsce w rankingu zaufania zajå¬ Jan Rokita, szef
Klubu PO - 44% (minus 1 pkt). Trzeci by¬ marsza¬ek
Sejmu Marek Borowski (SLD) z 42% (plus 2 pkt). Wyprzedzi¬ nieco lidera PSL Jaros¬awa Kalinowskiego i
Jøzefa Oleksego (SLD), ktørych zaufaniem darzy
41% ankietowanych. Znaczåco spad¬y notowania
przywødcøw PiS, braci Kaczy˜skich - Lechowi ufa 39
(spadek o 8), a Jaros¬awowi 38% badanych (-9%).
Najmniej zaufania Polacy majå do Leszka Balcerowicza (54%) i do Leszka Millera (53%).
◆ Notowania Sejmu na poczåtku sierpnia br.så
gorsze od lipcowych. Lekki wzrost dobrych ocen
uzyskali Senat i prezydent - wynika z bada˜ CBOS.
Dobrze" prac´ Sejmu oceni¬o 11% badanych (w lipcu - 13%). Z¬e oceny wystawi¬o Izbie 76% ankietowanych (w lipcu - 74%).
◆ AΩ 59 lat moΩe potrzebowaç Polska na wyrøwnanie zaleg¬oßci gospodarczych w stosunku do ßredniej unijnej, przy za¬oΩeniu wzrostu PKB w naszym
regionie o 2,9% rocznie - wynika z raportu Economist Intelligence Unit (EIU).
◆ W 2002 r. liczba mieszka˜cøw Polski wynosi¬a
38,2 mln. Od kilkunastu lat obserwuje si´ pod tym
wzgl´dem wyra≈nå tendencj´ spadkowå - møwi o
tym raport o spisie powszechnym, przedstawiony w
poniedzia¬ek dziennikarzom przez G¬øwny Urzåd
Statystyczny.
Od czasu poprzedniego spisu, przeprowadzonego w 1988 roku, liczba ludnoßci kraju wzros¬a jedynie o 350 tys. Oznacza to, Ωe dynamika przyrostu naturalnego zmniejszy¬a si´ dziesi´ciokrotnie w porøwnaniu z dekadå 1978-1988 i wynosi¬a ßrednio w latach 1988-2002 0,07% rocznie. Od 1999 r. notuje si´ w
Polsce ujemny przyrost naturalny.
"Spis potwierdzi¬ wiele obserwacji i bada˜ prowadzonych na prøbach reprezentatywnych. Dowiød¬,
Ωe niektøre tendencje spo¬eczne så g¬´bsze niΩ sådzilißmy. Potwierdzi¬a si´ nie tylko depresja demograficznå w latach 80. i 90., ale takΩe to, Ωe polskie
spo¬ecze˜stwo jest ma¬o mobilne przestrzennie oko¬o 60% Polakøw nie zmieni¬a miejsca zamieszkania od urodzenia. Wi´kszoßç spo¬ecze˜stwa jest
przywiåzana, Ωeby nie powiedzieç, przykuta do
miejsca zamieszkania" - oceni¬ wiceprezes GUS
Janusz Witkowski.
ZauwaΩy¬ takΩe, Ωe spis rejestruje przemiany obyczajowe w polskim spo¬ecze˜stwie. Blisko 1/3 m´Ωczyzn i 1/4 kobiet powyΩej 15 lat Ωyje w stanie wolnym, w porøwnaniu do 1988 odsetek ten wzrøs¬ o
kilka procent. Znaczåco - o 7% - spad¬a liczba ma¬9 Ωe˜stw z dzieçmi. "Spis po raz pierwszy odnotowa¬

jako osobnå kategori´ zwiåzki partnerskie (konkubinaty), ktørych jest obecnie ponad 190 tys." - poinformowa¬ Witkowski.
◆ W Polsce oficjalnie pracuje niewiele ponad po¬owa ludnoßci w wieku produkcyjnym i jest to najniΩszy wska≈nik wßrød 25 pa˜stw przysz¬ej poszerzonej
Unii Europejskiej - wynika z danych og¬oszonych
przez biuro statystyczne UE, Eurostat.
Zestawienie oparto na sytuacji sprzed roku, ale
niewiele zmieni¬o si´ od tego czasu. Spoßrød osøb w
wieku 15-64 lat w Polsce mia¬o oficjalne zatrudnienie 51,7%
Írednia dla obecnej Pi´tnastki pa˜stw cz¬onkowskich si´ga¬a w tym czasie 64,2%, przy czym najwyΩsze wska≈niki zatrudnienia notowa¬y Dania
(76,4%), Holandia (74,5) i Szwecja (74,0), a najniΩsze
W¬ochy (55,4) i Grecja (56,9). Niemcy mia¬y wska≈nik
nieco wyΩszy od ßredniej.
Wßrød krajøw przyst´pujåcych do Unii najlepsza
sytuacja by¬a na Cyprze (68,5%), nieco powyΩej ßredniej unijnej plasowa¬y si´ takΩe Czechy (65,6) i S¬owenia (64,3). Prøcz Polski wyra≈nie poniΩej ßredniej
unijnej by¬y Malta (55,2), S¬owacja i W´gry (po 56,5).
◆ 51% respondentøw uwaΩa, Ωe dla Ωywotnych
interesøw Polski waΩniejsza jest obecnie Unia Europejska, zdaniem 12% waΩniejsze så Stany Zjednoczone Ameryki. I Uni´, i USA za røwnorz´dnie waΩne uzna¬o 20% ankietowanych. 17% nie mia¬o zdania w tej sprawie - wynika z sondaΩu TNS OBOP.
W opinii 64% uczestnikøw sondaΩu to, Ωe od
wojny w Iraku Polska sta¬a si´ sojusznikiem Stanøw
Zjednoczonych w Europie, jest dobre dla naszego
kraju. Przeciwnego zdania by¬o 19% Dla 6% nie ma
to znaczenia.
Ponad po¬owa - 51% - badanych uzna¬a, Ωe otrzymanie i zarzådzanie strefå w Iraku jest dobre dla
Polski. Odmienne zdanie mia¬o 30% ankietowanych.
◆ 57% Polakøw uwaΩa, Ωe cz¬onkostwo w Unii Europejskiej b´dzie dla naszego kraju dobre. Przeciwnego zdania jest 17%, a 18% uwaΩa, Ωe cz¬onkostwo
b´dzie mia¬o charakter neutralny - wynika z lipcowego sondaΩu TNS OBOP. 8% badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Pozytywnie o cz¬onkostwie najcz´ßciej wypowiadajå si´ nastolatkowie (79%) i dwudziestolatkowie
(62%), uczniowie i studenci (79) oraz kierownicy i
specjalißci (85), a takΩe mieszka˜cy miast powyΩej
20 tys. mieszka˜cøw.
Opini´ takå podzielajå raczej osoby z wykszta¬ceniem wyΩszym (50% z wykszta¬ceniem podstawowym i zasadniczym, 80% absolwentøw wyΩszych
uczelni), zainteresowane politykå, dobrze oceniajåce swojå pozycj´ materialnå. Optymistami så ponadto przede wszystkim zwolennicy PO i SLD oraz
ankietowani okreßlajåcy swe poglådy jako lewicowe.
◆ Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´ na
poczåtku sierpnia, to wßrød osøb deklarujåcych
udzia¬ w nich i zdecydowanych na kogo b´då g¬oso-

waç najwi´ksze poparcie uzyska¬yby: Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwoßç oraz Platforma Obywatelska - wynika z najnowszego sierpniowego sondaΩu CBOS.
Wed¬ug sondaΩu, 21% ankietowanych, deklarujåcych udzia¬ w wyborach i majåcych sprecyzowane
sympatie polityczne, zag¬osowa¬oby na SLD. Oznacza to spadek o 4% w porøwnaniu z lipcem.
Na drugim miejscu w rankingu znalaz¬o si´ PiS,
ktøre popar¬oby 15% Wynik PiS poprawi¬ si´ o 3%
Wzros¬y teΩ notowania PO, na ktørå zag¬osowa¬oby 14% badanych - o 2% wi´cej niΩ w lipcowym
sondaΩu.
Samoobronie poparcia udzieli¬oby 12% respondentøw. Notowania tej partii wzros¬y wi´c - wed¬ug
sondaΩu - o 2% w porøwnaniu z lipcem.
G¬osowanie na Polskie Stronnictwo Ludowe zadeklarowa¬o 10% badanych. Oznacza to wzrost notowa˜ PSL o 1% w porøwnaniu z sondaΩem lipcowym.
Wed¬ug CBOS, do parlamentu, przekraczajåc 5%
prøg wyborczy, wesz¬yby jeszcze trzy partie: Liga
Polskich Rodzin (6%), Unia Pracy (5%) i Unia Wolnoßci (5%).
SondaΩ PBS przeprowadzony w sierpniu br. Na
SLD - UP g¬osowa¬oby 24% respondentøw, o trzy
punkty procentowe mniej niΩ w lipcu - pokazuje badanie. Ankiet´ przeprowadzono po ujawnieniu wypadkøw ¬amania przez urz´dnikøw rzådowych ustawy antykorupcyjnej, a takΩe w czasie trwajåcej od
kilku tygodni afery starachowickiej, w ktørå zamieszani så politycy i samorzådowcy SLD.
O dwa punkty procentowe spad¬y teΩ notowania
Samoobrony (z 13 do 11%) i PSL (z 8 do 6%). Z 9%
do 11% wzros¬y natomiast notowania Ligi Polskich
Rodzin. Poparcie dla PiS (15%) oraz dla PO (13%)
utrzyma¬o si´ na takim samym poziomie jak w lipcu.
Nie zmieni¬y si´ teΩ notowania UW (4%).
Nieznacznie przekroczy¬a natomiast prøg wyborczy (5%) Krajowa Partia Emerytøw i Rencistøw.
30% potencjalnych wyborcøw g¬osowa¬oby na
SLD, gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´ w
sierpniu - wynika z sondaΩu przeprowadzonego
przez Ipsos mi´dzy 7 a 12 sierpnia. To o 2% mniej
niΩ przed miesiåcem.
Natomiast wed¬ug sierpniowego sondaΩu OBOP
Sojusz møg¬by liczyç w tym miesiåcu na g¬osy 23%
wyborcøw. Odwrotnie niΩ w sondaΩu Ipsos, OBOP
zanotowa¬ niewielki wzrost popularnoßci partii rzådzåcej (o 2% w porøwnaniu z lipcem).
W obu sondaΩach SLD ciågle jest najpopularniejszå partiå na naszej scenie politycznej. Najwi´kszy spadek poparcia - w sondaΩach obu oßrodkøw zanotowa¬a Samoobrona. Wed¬ug Ipsos partia Leppera straci¬a od lipca 4%, a wed¬ug OBOP - aΩ 9%.
Zdecydowanie roßnie natomiast w si¬´ Liga Polskich Rodzin. Z wynikøw sondaΩu Ipsos wynika, Ωe
poparcie dla niej wzros¬o z 6 do 9%, a wed¬ug OBOP

- z 8 do 15%.
Ostatnie sondaΩe dajå teΩ Unii Wolnoßci ostroΩnå nadziej´ na powrøt do parlamentu w nast´pnych
wyborach. 7 procent respondentøw Ipsos i 6% ankietowanych przez OBOP deklarowa¬o w sierpniu gotowoßç g¬osowania na t´ parti´. Aby wprowadziç
swoich przedstawicieli do parlamentu, UW musi
zdobyç minimum 5% g¬osøw w skali ca¬ego kraju.
◆ W sierpniu poparcie dla rzådu zadeklarowa¬o
17% ankietowanych; 44% to przeciwnicy gabinetu
Leszka Millera; oboj´tnoßç wobec rzådu wyrazi¬o
34% badanych. 16% respondentøw dobrze ocenia
efekty pracy Rady Ministrøw, 70% - ≈le - wynika z
najnowszego sondaΩu CBOS.
Liczba zwolennikøw rzådu nieznacznie - o 1% zwi´kszy¬a si´ w stosunku do lipca, kiedy poparcie
dla niego wyrazi¬o 16% badanych. O 2 punkty% - z
46% w lipcu - zmniejszy¬o si´ grono przeciwnikøw
gabinetu Leszka Millera.
◆ 59% Polakøw uwaΩa, Ωe sytuacja w kraju zmierza
w z¬ym kierunku, 28% jest przeciwnego zdania. 13%
nie potrafi jednoznacznie oceniç rozwoju sytuacji w
kraju - wynika z sierpniowego sondaΩu CBOS.
Opinie o rozwoju sytuacji w kraju czwarty miesiåc z rz´du pozostajå na niezmienionym poziomie podano w sondaΩu.
Niemal nie zmieni¬y si´ teΩ opinie o sytuacji politycznej w Polsce, nadal pozostajå bardzo krytyczne. Jedynie 5% ankietowanych sådzi, Ωe sytuacja w
tej dziedzinie jest dobra, natomiast 63% uznaje jå za
z¬å. Co czwarty ankietowany (23%) uwaΩa, Ωe sytuacja polityczna w kraju jest przeci´tna - "ani dobra,
ani z¬a".
◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych w lipcu
2003 r. wzros¬y o 0,8% w stosunku do lipca rok
wczeßniej, a w porøwnaniu z czerwcem ceny spad¬y
o 0,4% - poda¬ w GUS.
u Przeci´tne wynagrodzenie brutto wynios¬o w
lipcu 2003 r. 2 tys. 342 z¬ i by¬o o 1,8% wyΩsze niΩ w
czerwcu oraz o 2,4% wyΩsze niΩ w lipcu ubieg¬ego
roku - poda¬ w G¬øwny Urzåd Statystyczny.
NajwyΩsze zarobki så na Mazowszu, a najniΩsze na
Podkarpaciu.
◆ Bezrobocie. W/g GUS liczba bezrobotnych
zmniejszy¬a si´ w lipcu br. o 11,6 tysiåca, ale jest to
tak ma¬o, Ωe formalnie stopa bezrobocia - 17,8%
aktywnych zawodowo Polakøw - pozosta¬a taka sama jak w sierpniu.
Bez pracy jest 3 mln 123 tys. Polakøw, wciåΩ wi´cej niΩ przed rokiem (w lipcu 2002 r. by¬o ich o 17,6
tys. mniej). Wßrød nich 114 tys. to ludzie m¬odzi absolwenci.
Niezmiennie najgorszå sytuacj´ majå mieszka˜cy Warmii i Mazur (27,8% bezrobocia). Najlepszå Ma¬opolski (13,6%).
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