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SPRAWOZDANIE 
z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP

w dniu 14 pa≈dziernika 2003 r.
Obecni: Bogdan Gajewski, Jan Janeczek, Lidia Zieli˜ska

Przewodniczåcy kol. Bogdan Gajewski otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
Protokø¬ z ostatniego zebrania w dniu 3 czerwca 2003 zatwierdzono bez zmian.
Ust´pujåcy przewodniczåcy, Jan Janeczek, przekaza¬ nowemu przewodniczåcemu Bogdanowi

Gajewskiemu pozosta¬e kubki (8 sztuk), koperty ze znaczkami (koperta i znaczek Sir Kazimierza
Gzowskiego z 1960 roku), klucze do skrzynki pocztowej oraz klucze do Domu Polskiego SPK.

Korespondencja, komunikaty i sekretariat : nie ma spraw do omøwienia.
Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez zmian.
Sprawy finansowe:

Skarbnik przekaΩe czeki na $100.00 do SPK za piknik i $50.00 do KPK za poΩegnanie konsula J.
Wacha.

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.
Przewodniczåcy Gajewski przygotuje procedur´ odpowiadania na listy z pytaniami o moΩliwoßci
przyjazdu do Kanady.

Ustalono cen´ kopert ze znaczkami Sir Kazimierza Gzowskiego z 1960 roku na $5.00. Oferta
zostanie umieszczona na naszej stronicy internetowej.

Dzia¬alnoßç: omøwiono nast´pujåce wydarzenia:
Zjazd Prezesøw, Oshawa pa≈dziernik 2003;
Odczyt: Lodo¬amacze i nie tylko , pa≈dziernik 2003, pan Jacek Dubiel;
Odczyt nt. modyfikacji Ωywnoßci, listopad 2003, dr Òukasz Pietrzak;
Op¬atek, 11 stycze˜ 2004 r., wraz z KPK i innymi organizacjami;
Walne Zebranie SIP, maj 2004;

Data i miejsce nast´pnego zebrania nie zosta¬a ustalona.
Zako˜czenie zebrania o godz. 20:55.

Sprawozdanie sporzådzi¬a 
Lidia Zieli˜ska, sekretarz.
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Rz: Jak zapowiada si´ nowy rok akademicki? 
FRANCISZEK ZIEJKA: Så przes¬anki, aby sådziç,
Ωe b´dzie lepszy od poprzednich. Od wrzeßnia
br. wchodzi w Ωycie drugi etap podwyΩek dla
pracownikøw. Dostanå oni od oko¬o 280 do 950
z¬otych brutto. Do projektu budΩetu pa˜stwa
na przysz¬y rok rzåd wpisa¬ trzeci etap podwy-
Ωek.

To dla naukowcøw, a co si´ zmieni dla stu-
dentøw?
Mamy zapewnienia Ministerstwa Finansøw, Ωe
znaczåco, bo o 700 milionøw z¬otych zwi´kszo-
na b´dzie kwota na stypendia socjalne. Rekto-
rzy od dawna o to zabiegali. Systemem stypen-
dialnym obj´ci zostanå teΩ studenci zaoczni i
wieczorowi, zarøwno ze szkø¬ publicznych, jak i
niepublicznych. Minister edukacji Krystyna Òy-
backa deklaruje, Ωe rzåd da wi´cej pieni´dzy na
kredyty studenckie. Korzystaç z nich b´då mo-
gli doktoranci — walcz´ o to od pi´ciu lat. Wzro-
snåç majå teΩ nieco nak¬ady na inwestycje w
nauce.

A poza finansami?
Trwajå ostatnie prace nad redakcjå znaczåco
poprawionego projektu ustawy o szkolnictwie
wyΩszym. Zajmuje si´ tym zespø¬ powo¬any w
styczniu przez prezydenta A. Kwaßniewskiego, z
udzia¬em przedstawicieli uczelni i pod przewo-
dnictwem prof. Jerzego Wo≈nickiego.

Dlaczego projekt powstaje pod patronatem
prezydenta, a nie jest propozycjå rzådowå?
Nie moglißmy doczekaç si´ dzia¬a˜ rzådu w
sprawie tej ustawy, na naszå proßb´ inicjatyw´
przejå¬ wi´c Aleksander Kwaßniewski. Z ostat-
nich informacji wynika, Ωe do parlamentu trafi
projekt prezydencki, ale wspierany przez rzåd.
Przyspieszy to proces ustawodawczy. Chcieliby-
ßmy, Ωeby nowa ustawa zosta¬a uchwalona
przed naszym wejßciem do Unii Europejskiej.
Liczymy, Ωe zaprezentujemy jå na spotkaniu re-
ktorøw dziesi´ciu krajøw wchodzåcych do UE
oraz aspirujåcych do niej Rumunii i Bu¬garii. Od-
b´dzie si´ ono w kwietniu 2004 w Lublinie.

Co zmieni ustawa?
Stanowi ona prøb´ uporzådkowania stanu edu-
kacji wyΩszej, uregulowania m.in. praw i obow-
iåzkøw uczelni prywatnych, kwestii odp¬atnoßci
w szko¬ach publicznych, uznawalnoßci dyplo-
møw zagranicznych. Wiele zapisøw wiåΩe si´ z
przystosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Projekt k¬adzie nacisk na jakoßç kadry nauko-

wej. Przewiduje nawiåzywanie stosunku pracy
na podstawie mianowania tylko z doktorami
habilitowanymi i profesorami. Inni pracownicy
naukowi zatrudniani b´då na terminowe kon-
trakty. Jeßli nie b´då si´ rozwijaç naukowo, b´då
zwalniani. T´ zasad´ oprotestowujå starsi wyk¬a-
dowcy z magisterium i doktoratem, ktørzy nie
robiåc post´pøw naukowych chcå dotrwaç na
uczelni do emerytury. Cz´ßç z nich obsadzi¬a
stanowiska w zwiåzkach zawodowych i podnosi
bunt.

Projekt przewiduje uznanie KRASP za jed-
nego z przedstawicieli ßrodowiska akademick-
iego i partnera do rozmøw z rzådem o szkol-
nictwie wyΩszym. Krytykujå to zwiåzkowcy z
"Solidarnoßci".
Trudno si´ z takå krytykå zgodziç. PrzecieΩ fak-
tycznie jesteßmy takim partnerem i skutecznie
zabiegamy o akademickie sprawy. Spøjrzmy
tylko, kto walczy¬ w ostatnim roku o utrzymanie
dla naukowcøw 50-procentowych kosztøw uzy-
skania przychodøw i o odejßcie od opodatko-
wania kosztøw delegacji s¬uΩbowych naszych
pracownikøw i studentøw? Ostatnio KRASP uzy-
ska¬ m.in. zapewnienie o wycofaniu si´ w¬adz z
zamiaru opodatkowania dochodøw szkø¬ wyΩ-
szych i stypendiøw naukowych, a takΩe waΩnå
deklaracj´, Ωe przekazujåcy uczelniom darowiz-
ny, b´då je mogli odliczyç od podatku, do wyso-
koßci 15 procent dochodøw. Uznanie KRASP
przez ustaw´, zmusi rzåd do konsultowania z
nami wszystkich przepisøw dotyczåcych nauki i
uczelni. W por´ wi´c b´dziemy mogli interwe-
niowaç w interesie szkolnictwa wyΩszego.

Jak nowe przepisy b´då regulowaç zatrud-
nianie si´ kadry naukowej poza macierzystå
uczelniå?
Projekt wprowadza wymøg uzyskania zgody re-
ktora. Podnios¬y si´ g¬osy, Ωe doprowadzi to do
ßmierci szko¬y niepubliczne, ktøre istniejå cz´-
sto tylko dzi´ki wieloetatowcom. Byç moΩe nie-
ktøre tak. Ale niech wreszcie szko¬y niepublicz-
ne zacznå budowaç w¬asne zespo¬y naukowo-
dydaktyczne. Z uczelni publicznych wychodzi
wielu m¬odych naukowcøw po studiach dok-
toranckich, moΩna ich wykorzystaç zamiast
opieraç si´ na figurantach z nazwiskiem. Tylko
nieliczne szko¬y niepubliczne majå obecnie
silnå, w¬asnå kadr´.

G¬oßna uchwa¬a Senatu UJ ograniczajåca
zatrudnienie kadry naukowej tej uczelni poza

Przyda¬aby si´ nowa 
Komisja Edukacji Narodowej

Rozmowa z prof. Franciszkiem Ziejkå, przewodniczåcym Konferencji Rektorøw
Akademickich Szkø¬ Polskich (KRASP), rektorem Uniwersytetu Jagiello˜skiego
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niå, odczytywana jest jako sygna¬ do wojny
uczelni pa˜stwowych z prywatnymi.
Chodzi¬o nam tylko o to, by wreszcie porozma-
wiaç o patologiach w stosunkach mi´dzy tymi
uczelniami. Nie moΩe byç tak, Ωe ktoß jest przed
po¬udniem profesorem UJ, a po po¬udniu rek-
torem prywatnej szko¬y po såsiedzku. Czyj inte-
res ten profesor reprezentuje? Bywa teΩ, Ωe zna-
czåca grupa moich profesorøw publikuje w wy-
dawnictwach szko¬y prywatnej. Te publikacje
umacniajå dorobek naukowy innej uczelni, a
nie mojej. Powinni wi´c zdecydowaç, z ktørå
uczelniå si´ identyfikujå. Uchwa¬a Senatu UJ
nie przewiduje Ωadnych represji, ma tylko for-
m´ apelu. UwaΩalißmy, Ωe trzeba rozpoczåç dys-
kusj´ nad poziomem moralnym i etycznym na-
szej korporacji zawodowej.

Prawdziwy uczony to chyba cz¬owiek ety-
czny?
Z regu¬y tak jest. Ale så jednak w naszym zawo-
dzie tacy, ktørym trzeba o etyce przypominaç.

MoΩe trzeba im tylko lepiej p¬aciç?
Jak ktoß chce zarabiaç krocie, to idzie pracowaç
do biznesu, nie do uczelni. Ale i u nas pensje
nie så g¬odowe. Írednie zarobki profesora w UJ
(z pensji, zaj´ç za studiach zaocznych i z gran-
tøw) wynios¬y w ubieg¬ym roku, w zaleΩnoßci
od wydzia¬u, od 5600 do 8100 z¬ brutto. Teraz
b´då jeszcze podwyΩki. Oczywißcie jest to ßred-
nie wynagrodzenie, så wi´c tacy, co majå duΩo
mniej, ale i tacy, ktørzy otrzymujå wi´cej.

Czy uczelnie odczu¬y juΩ wp¬yw niΩu
demograficznego?
Jeszcze nie. Maturzystøw by¬o w tym roku tro-
ch´ mniej, ale ten brak wype¬nili absolwenci
szkø¬ ßrednich z poprzednich lat. S¬ysz´ jednak,
Ωe zmniejszy¬a si´ troch´ liczba kandydatøw do
szkø¬ niepublicznych. Sådz´, Ωe uczelnie wyΩ-
sze nie powinny baç si´, Ωe zabraknie studen-
tøw. W przysz¬oßci b´dzie si´ bowiem rozwija¬o

kszta¬cenie ustawiczne, pojawi si´ teΩ, moim
zdaniem, wi´ksze zapotrzebowanie na studia
podyplomowe. Obserwuj´ wielkie przebudze-
nie m¬odzieΩy, ktøra chce si´ uczyç. Nie moΩna
jednak pozwoliç, Ωeby by¬a oszukiwana. Aby
dostawa¬a iluzje dobrego kszta¬cenia, nie zaß
rzeczywißcie wysokå jakoßç studiøw. Przy czym
nie dziel´ uczelni na publiczne i niepubliczne,
lecz na dobre i z¬e.

Uczelnie przygotowane så do naszej obec-
noßci w Unii Europejskiej?
Szkolnictwo polskie nie jest w z¬ej sytuacji, zw¬a-
szcza wyΩsze uczelnie. Jeßli jednak chcemy mo-
cniej zaistnieç w Europie, naleΩy wy¬åczyç edu-
kacj´ spod wp¬ywøw politykøw. Wkrøtce minie
230 lat od powo¬ania Komisji Edukacji Narodo-
wej. Potrzeba nam znøw takiej komisji, ktøra
doko˜czy¬aby reform´ ca¬ej oßwiaty tworzåc no-
woczesny system kszta¬cenia, odpowiadajåcy
wyzwaniom wspø¬czesnoßci. W takiej komisji
powinny zasiadaç autorytety, a nie przedstaw-
iciele partii. Cel jest jeden: tak wykszta¬ciç m¬o-
dzieΩ, Ωeby wygrywa¬a konkurencj´ z røwießni-
kami z innych krajøw.

Szko¬y wyΩsze majå obawiaç si´ zagranicz-
nej konkurencji?
Dobre uczelnie na pewno nie. Choç na razie nie
widaç, aby zagraniczna konkurencja szykowa¬a
si´ do jakiejß ekspansji w Polsce. Ale w przysz¬o-
ßci, dlaczego nie? Widz´ natomiast kierunek
odwrotny. JuΩ dziß studiowaniem na polskich
uczelniach zainteresowanych jest coraz wi´cej
studentøw zagranicznych. Rozwijamy wi´c stu-
dia z wyk¬adowym j´zykiem obcym. W UJ ma-
my obecnie ponad tysiåc studentøw z innych
krajøw. Bylibyßmy w stanie przyjåç kilka tysi´cy,
ale nie mamy dla nich miejsc w akademikach.

Rozmawia¬ Jerzy Sadecki
Rzeczpospolita nr 227/03

Dolina Lotnicza
Firmy z po¬udniowo-wschodniej Polski uruchamiajå program pozytywistøw dla regionu 

- Mamy tradycje, potencja¬ lotniczy i doskona-
¬ych fachowcøw, a Zachød chce z nami wspø¬-
pracowaç. Dlaczego nie mielibyßmy wykorzys-
taç tej okazji? - pyta Marek Darecki, prezes WSK
PZL Rzeszøw i inicjator powo¬ania Doliny
Lotniczej. 

- Powinnißmy si´ uczyç od narodøw må-
drych, a ich doßwiadczenia wskazujå, Ωe w gos-
podarce ßwiatowej najwaΩniejsze så dziß nowo-
czesne technologie. Stowarzyszenie Dolina Lot-
nicza powsta¬o w¬aßnie w tym celu, by region
po¬udniowo-wschodniej Polski sta¬ si´ nowo-
czesnym parkiem technologicznym produkujå-
cym na potrzeby ßwiatowego przemys¬u lotni-
czego i by by¬a to wiodåca branΩa polskiej gos-

podarki - przekonuje Marek Darecki, prezes
WSK PZL Rzeszøw i inicjator powo¬ania Doliny
Lotniczej, a od kilku dni jej prezes. Darecki wz-
brania si´ przed porøwnywaniem go z Eugen-
iuszem Kwiatkowskim, wicepremierem rzådu w
II RP i twørcå Centralnego Okr´gu Przemys¬ow-
ego. - To nie ta skala, ale to, co robimy w WSK
Rzeszøw i b´dziemy robiç w Dolinie Lotniczej,
to taki "program pozytywistøw Polski po¬udnio-
wo- -wschodniej" - dodaje. 

Pomys¬ z Dolinå Lotniczå jest w pewnym
stopniu kontynuacjå idei COP, tylko w nowym
wydaniu, dostosowanym do sytuacji na ßwiecie
i nowej pozycji Polski. Jego twørcy majå nadzie-
j´, Ωe tak jak przed wojnå budowa COP zmieni¬a
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region z "kraju leßnego i polnego w kraj zbrojny
i przemys¬owy" - jak pisa¬ Melchior Wa˜kowicz,
tak teraz region zmieni si´ w "kraj najnowocze-
ßniejszych technologii lotniczych". Pomys¬ atra-
kcyjny i pociågajåcy, ale w pe¬ni realny. 

- Przemys¬ lotniczy w tym regionie to trzy
czwarte ca¬oßci polskiego przemys¬u lotniczego.
Mamy tradycje, potencja¬ lotniczy i doskona-
¬ych fachowcøw, a Zachød chce z nami wspø¬-
pracowaç. Dlaczego nie mielibyßmy wykorzy-
staç tej okazji? - pyta Darecki. 

Robert Robinson z Pratt & Whitney, naleΩå-
cego do koncernu UTC producenta silnikøw
samolotowych i przewodniczåcy rady nadzor-
czej WSK Rzeszøw, potwierdza, Ωe Rzeszøw juΩ
sta¬ si´ cz´ßciå ßwiatowej rodziny lotniczej. 

WWiieelloolleettnniiee  ttrraaddyyccjjee
Pomys¬owi Dareckiego przyklasn´li prezesi in-
nych firm lotniczych, od Íwidnika, przez Rze-
szøw, Krosno, Mielec po Bielsko-Bia¬å. 

- Dolina Lotnicza to fantastyczna idea, ktøra
moΩe promieniowaç na ca¬å Europ´. Dzi´ki
wspølnym dzia¬aniom moΩemy produkowaç
wyroby najwyΩszej ßwiatowej jakoßci znacznie
taniej niΩ w zachodniej Europie - podkreßla Ry-
szard Ò´giewicz, prezes Snecma Polska w S´dzi-
szowie Ma¬opolskim. Francuzi dwa lata temu
zbudowali t´ fabryk´ od podstaw, przewidujåc,
Ωe branΩa lotnicza moΩe staç si´ ko¬em zama-
chowym polskiej gospodarki. - To nie by¬ przy-
padek, Ωe Snecma ulokowa¬a si´ w tym regionie.
Poståpi¬a tak nie tylko dlatego, Ωe tu jest pi´kna
okolica. Zdecydowa¬y wieloletnie tradycje lot-
nicze, nat´Ωenie firm z tej branΩy oraz dost´p
do kadry o wysokich kwalifikacjach - t¬umaczy
Ò´giewicz. 

OΩywienie w polskim przemyßle lotniczym
to g¬øwnie efekt sprywatyzowania WSK PZL
Rzeszøw. Ocenia si´, Ωe by¬a to jedna z najlep-
szych prywatyzacji polskich przedsi´biorstw.
Przej´cie rzeszowskiej fabryki przez Pratt &
Whitney doda¬o jej skrzyde¬. Zak¬ad przechodzi
gruntownå modernizacj´, a ponad 80 procent
produkcji trafia na eksport, g¬øwnie do USA.
Dodatkowym impulsem rozwoju zarøwno WSK,
jak i pozosta¬ych firm lotniczych w regionie sta¬
si´ offset zwiåzany z zakupem samolotøw F-16.
Firma sporo na tym skorzysta¬a. Wraz z amery-
ka˜skimi inwestycjami do regionu zacz´¬y p¬y-
nåç nowoczesne technologie. W przygotowa-
nym przez "Rz" i CASE rankingu firm innowa-
cyjnych WSK Rzeszøw zaj´¬a drugie miejsce w
kraju. 

DDllaa  dduuΩΩyycchh  ii  mmaa¬¬yycchh
Za¬oΩycielami Stowarzyszenia Grupy Przedsi´-
biorcøw Przemys¬u Lotniczego Dolina Lotnicza
jest siedemnaßcie przedsi´biorstw z tej branΩy
oraz instytucji wspø¬pracujåcych. Oprøcz WSK
Rzeszøw do stowarzyszenia przyståpi¬y inne

znane polskie fabryki przemys¬u lotniczego:
WSK i Goodrich w Kroßnie, PZL w Mielcu i
Íwidniku, Snecma czy Fiat Avio oraz ma¬e firmy
rodzinne, pracujåce na potrzeby wi´kszych za-
k¬adøw. Przyk¬adem moΩe byç firma Ultratech,
za¬oΩona trzy lata temu przez dwøch inΩynie-
røw z rzeszowskiej WSK. 

- Wiedzielißmy, Ωe jest nisza w branΩy lot-
niczej dla takiej ma¬ej firmy rodzinnej. Za po-
Ωyczone od szwagra pieniådze wzi´lißmy w
leasing dwie nowoczesne maszyny, ale od po-
czåtku mielißmy pomys¬ na to, co chcemy robiç
- møwi Marek Bujny, dyrektor produkcyjny Ul-
tratechu, a od ßrody wiceprezes Stowarzyszenia
Dolina Lotnicza. Dziß firma zatrudnia 18 osøb i
produkuje elementy podwozia do samolotøw
Boeing 737 i CRJ 700 Bombardier, ktørym po-
drøΩujå VIP na ca¬ym ßwiecie, a takΩe elementy
drzwi do Boeingøw 757. 

- Lotnictwo to branΩa z dziedziny najnowo-
czeßniejszej techniki, tzw. high-tech, i niewiele
jest pa˜stw, ktøre produkujå na potrzeby tego
przemys¬u. Jest to røwnieΩ branΩa "wysokiej
odpowiedzialnoßci" za to, co si´ robi. Tu nie
moΩe byç pomy¬ki, bo w lotnictwie oznacza to
sabotaΩ - dodaje Grzegorz Wi´cek, dyrektor ds.
jakoßci w Ultratechu. Wi´cek pracowa¬ w WSK,
a pøêniej w ßwiatowym gigancie General Ele-
ktric. Zrezygnowa¬, Ωeby sprawdziç si´ we w¬a-
snej firmie. Obaj prezesi chylå czo¬a przed Da-
reckim, z ktørym znajå si´ od lat, ale møwiå teΩ
o swoim wk¬adzie do stowarzyszenia. 
- Przeszlißmy twardå szko¬´ uruchomienia w¬a-
snej firmy i wiemy, jak wspø¬pracowaç z tak du-
Ωym organizmem jak WSK - podkreßlajå. 

Podobnie nadzieje z Dolinå Lotniczå wiåΩe
inna rodzinna firma, Wiet-Pol, ktøra w dwøch
zak¬adach w Kroßnie i Tarnowcu zatrudnia 90
osøb. Dostarcza podzespo¬y i elementy do pod-
wozi do samolotøw F-16, produkowanych przez
kroßnie˜ski Goodrich, a takΩe do samolotøw
Boeing. 

- Firmy, ktøre så w stowarzyszeniu, majå
ogromny potencja¬, a bez Doliny nie mamy
szans, by wejßç na wielki rynek - uwaΩa Piotr
Wietecha, prezes spø¬ki. 

To w¬aßnie ma¬e firmy mogå najbardziej
skorzystaç z tej inicjatywy. Stowarzyszenie ofer-
owaç b´dzie plany marketingowe, wspølnå pre-
zentacj´ oraz szkolenia; razem b´då si´ staraç o
pieniådze na realizacj´ wspølnych projektøw. 

KKlluucczz  ddoo  ssuukkcceessuu
Wßrød cz¬onkøw za¬oΩycieli istotne miejsce
przypada Politechnice Rzeszowskiej, najwi´k-
szej technicznej uczelni w regionie i jedynej w
kraju, ktøra kszta¬ci pilotøw cywilnych. Statut
stowarzyszenia przewiduje wsparcie materialne
dla studentøw kierunkøw lotniczych oraz uczo-
nych prowadzåcych prace badawcze z zakresu



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Listopad 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 Szczep „Jutrzenka” - zbiórka K. Rudak      248-8590 
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 (Stow. Twórców) 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 2003-2004 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

4 list. „Wspomnienia o Gen. Sikorskim” -S.M.Toporowski Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 
9 Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia KPK - Fed. Polek Og. 8 E. Zadarnowska 739-8663 
18 „Genetycznie modyfikowane (GM) rośliny – 

zbawienie czy zaraza?” – Dr L.N.  Pietrzak 
SIP - Ottawa B. Gajewski 523-5174 

20 Film: „Akcja pod Arsenałem” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
29 Zabawa Andrzejkowa La Chic B.Lis-Kalinowski 775-3425 
29-3 gr. Rekolekcje adwentowe – Misjonarz Oblat z Polski Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
2 grud. „Polskie Państwo Podziemne widziane oczami  

10-letniego chłopca” – J. Rudowicz 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

11 Film: „25-cie Pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
2004     

4 sty. Opłatek Parafialny Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
6 „Rozwój terytorialny Państwa Polskiego w okresie 

jego 1000-letniej historii” – H. Brzeziński 
Stow. Twórców oraz 
Koło SPK Nr 8 

B. Gajewski 
J.A. Dobrowolski

523-5174 
733-5161 

11  Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP Klub Polsko-Kanadyjski I. Bystram 820-7742
15 Film: „The Struggles for Poland – Część I” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
18 Kolędy przy świecach Chór J. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
19 luty Film: „Jubileusz Hanki Bielickiej” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
18 mar. Film: „The Struggles for Poland – Część II” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
25 kw. Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 

„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/
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lotnictwa. 
Micha¬ Kleiber, szef Komitetu Bada˜ Nauko-

wych, podkreßla, Ωe integracja w ramach Doliny
Lotniczej jest przyk¬adem dobrze uk¬adajåcej
si´ wspø¬pracy mi´dzy przedsi´biorcami i nau-
kowcami i zapowiada wsparcie finansowe KBN
dla projektøw realizowanych w ramach Doliny
Lotniczej. - Zak¬ady zrzeszone w stowarzysze-
niu majå nie tylko ogromny potencja¬ techno-
logiczny, ale teΩ røΩnorodne moΩliwoßci. Wej-
ßcie do tego konsorcjum to klucz do sukcesu -
møwi szef KBN. 

- Tak jak Szwajcaria s¬ynie z serøw i zegar-
køw, a Francja z dobrego wina i pi´knych kobi-
et, tak Polska s¬ynna b´dzie nie tylko z pi´knych
kobiet, ale teΩ z lotnictwa - przekonuje Marek
Darecki. 

Jøzef Matusz
Rzeczpospolita Nr 226/03 

pomocy wspø¬czesnych technik inΩynierii genetycz-
nej? Po co to robimy? Czy roßliny genetycznie mody-
fikowane så uprawiane w Kanadzie na skal´ przemy-
s¬owå? Czy Ωywnoßç produkowana z GM roßlin jest
szkodliwa dla zdrowia? Co to jest "super chwast"?

Przysz¬oßç GMO. Na te i inne podobne pytania
Òukasz b´dzie prøbowa¬ pomøc znale≈ç odpowied≈ w
swojej prelekcji.

Dr Òukasz N. Pietrzak
Notatka biograficzna

Dr Òukasz Pietrzak uko˜czy¬ studia na wydziale Tech-
nologii Ωywnoßci SGGW w Warszawie, a doktorat ro-
bi¬ z zakresu biochemii zbøΩ. Jest jednym z za¬oΩycieli
Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie pod Warsza-
wå, gdzie by¬ Kierownikiem Banku Genøw, a pø≈niej
Zast´pcå Dyrektora. Po odbyciu studiøw podoktoranc-
kich na Uniwersytecie w Idaho wyjecha¬ do Afryki
pracujåc jako profesor na Uniwersytecie w Zarii. W
Nigerii wyk¬ada¬ chemi´, biologi´ i hodowl´ roßlin. W
1985 roku przyjecha¬ do Kanady i podjå¬ prac´ nauko-
wå na Uniwersytecie w Saskatoon w dziedzinie gene-
tyki populacji. Od 1989 roku kieruje Pracowniå Kon-
troli Jakoßci ZbøΩ w Ministerstwie Rolnictwa w Otta-
wie. Jest cz¬onkiem kilku mi´dzynarodowych towa-
rzystw naukowych, a jego g¬øwne zainteresowania na-
ukowe to chemia i spektroskopia zbøΩ, jak røwnieΩ
opracowywanie metod przewidywania jakoßci pszeni-
cy. Jego pasje pozazawodowe to Ωeglarstwo, tenis i
narty. 

ZARZÅD SIP
zapreasza na odczyt

dra Òukasza Pietrzaka
Genetycznie 

modyfikowane (GM)
roßliny 

zbawienie czy
zaraza?

Data: 18 listopada (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu

Akcja pod Arsena¬em
Data: 20 listopada (czwartek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na pogadank´

pp..SSttaanniiss¬¬aawwaa  TTooppoorroowwsskkiieeggoo
WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA

OO GGEENN WW..  SSIIKKOORRSSKKIIMM

Data: 8 maja (wtorek) 2001 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po programie Ko¬o Pa˜  przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka

GGeenneettyycczznniiee  mmooddyyffiikkoowwaannee  ((GGMM))
rrooßßlliinnyy  

zzbbaawwiieenniiee  cczzyy  zzaarraazzaa??
Dr Òukasz Pietrzak

Roßliny, juΩ od czasøw staroΩytnych by¬y podstawå wy-
Ωywienia cz¬owieka. W momencie, kiedy zacz´to upra-
wiaç ma¬e poletka z kukurydzå, speltem czy kamutem,
narodzi¬a si´ hodowla, czyli selektywna modyfikacja
roßlin w celu poprawienia wielkoßci zbiorøw czy teΩ
lepszego przystosowania do øwczesnych warunkøw
ekologicznych. Hodowla roßlin jest procesem bardzo
Ωmudnym i d¬ugotrwa¬ym. We wspø¬czesnym ßwiecie
wyhodowanie nowej odmiany pszenicy trwa oko¬o 13
lat. W ostatnich latach rozwin´¬y si´ nowe techniki ba-
dawcze okreßlane inΩynieriå genetycznå. Tak zacz´¬y
powstawaç nowe modyfikowane organizmy.

Co to jest GMO, dlaczego powoduje tyle sensacji i
zainteresowania? Na czym polega røΩnica w hodowli
opartej na klasycznej, mendlowskiej genetyce i przy



technicznej w Polsce mi´dzywojennej".
Jest to analiza wp¬ywu techniki na poziom i spo-

søb Ωycia w Polsce. Autor przypomina powody, dla
ktørych nasz kraj wszed¬ w wiek XX z zapø≈nieniem
cywilizacyjno-technicznym. W syntetyczny sposøb
pokazuje, jak osiågni´cia niektørych dziedzin przemy-
s¬u w latach 1918-39 zmienia¬y styl Ωycia spo¬ecze˜-
stwa. O ile sukcesy przemys¬owe Polski mi´dzywojen-
nej zdecydowanie odmieni¬y losy duΩej cz´ßci miesz-
ka˜cøw miast, to wieß polska prawie nie odczu¬a sko-
ku cywilizacyjnego, zauwaΩa autor opracowania. Z Ωa-
lem moΩna dodaç, Ωe podobna sytuacja jest dziß.

Tematøw poruszonych w "Roczniku" jest znacznie
wi´cej. PTHT - cz¬onek Federacji Stowarzysze˜ Nau-
kowo-Technicznych - jest jednym z aktywniejszych
stowarzysze˜ dzia¬ajåcych na rzecz podnoszenia pre-
stiΩu zawodu inΩyniera. Walka o to, by w historii kraju
odnotowywaç i uznawaç dorobek techniki i jej twør-
cøw, ma tu ogromne znaczenie. Dokumentowanie do-
robku technicznego i przemys¬owego oraz ukazywa-
nie, jak zmienia on poziom Ωycia, pracy, a nawet kul-
tur´ Ωycia codziennego, jest jednå z najlepszych metod
dbania o wizerunek polskiego technika i inΩyniera.

Oczywißcie artyku¬øw opublikowanych w "Rocz-
niku" jest znacznie wi´cej i mam nadziej´, Ωe zaintere-
sowani dotrå do nich. 

Chcia¬abym tu jeszcze zwrøciç uwag´ na wspom-
nienie o prof. Eugeniuszu Olszewskim, cz¬owieku nie-
zwykle zas¬uΩonym dla historii polskiej techniki. A o
to niektøre fragmenty wspomnienia o Profesorze piøra
Boles¬awa Or¬owskiego.
(...)1 czerwca 1994 r. zmar¬ profesor Eugeniusz Olsze-
wski, uczony o b¬yskotliwej inteligencji i wszechstron-
nych, wr´cz renesansowych, zainteresowaniach, wielki
erudyta. Nie sposøb Go przypisaç do jakieß dyscypliny
naukowej, sam okreßla¬ si´ najch´tniej jako filozof te-
chniki. Historia techniki by¬a tylko jednå z kilku dzie-
zin, jakie uprawia¬ z zami¬owaniem i w¬aßciwå Mu
skrupulatnoßciå. Ale zawdzi´cza Mu wyjåtkowo duΩo.
On to bowiem g¬øwnie sprawi¬, Ωe zalicza si´ jå dziß w
Polsce do uznanych oficjalnie dyscyplin naukowych.

(...)Eugeniusz Olszewski wywar¬ bez wåtpienia
niema¬y wp¬yw na swoich wspø¬pracowikøw, dokto-
rantøw, asystentøw. W znacznym stopniu ukszta¬towa¬
intelektualnie badaczy dzia¬ajåcych dziß w Polsce na
tym polu (...)

Jeßli nasza historia techniki jest stale obecna na
forum mi´dzynarodowym, to w duΩym stopniu takΩe
Jego zas¬uga, dzieje si´ bowiem tak dzi´ki Jego ucz-
niom.

Eugeniusz Olszewski by¬ jednym z za¬oΩycieli
PTHT, w dwøch pierwszych kadencjach (1984-86 i
1987-89) pe¬ni¬ funkcj´ jednego z wiceprezesøw, a w
1990 r. uchwa¬å III Walnego Zgromadzenia otrzyma¬
tytu¬ cz¬onka honorowego Towarzystwa.

EMC
Przeglåd Techniczny nr 31-32/2001

Polskie Towarzystwo Historii Techniki wyda¬o, dzi´ki
finansowemu wsparciu KBN, "II Rocznik PTHT" po-
ßwi´cony nie tylko dokumentacji dzia¬alnoßci w latach
1998-99, ale teΩ przypomnieniu waΩnych zagadnie˜
dotyczåcych historii polskiej techniki.

Wi´kszoßç zamieszczonych w roczniku referatów
by¬a wyg¬aszana na konferencjach naukowo-technicz-
nych organizowanych przez Towarzystwo: "Technika
polska w 20-leciu mi´dzywojennym" (1998 r.); "Ochro-
na zabytkøw techniki w okresie 20-lecia mi´dzywojen-
nego" (1998 r.); "Dzieje polskiego czasopißmiennictwa
technicznego" (1999 r.); "Polski wk¬ad intelektualny w
wysi¬ek zbrojny Sprzymierzonych podczas II wojny
ßwiatowej" (1999 r.).
W zbiorze wiele miejsca zajmujå problemy czasopiß-
miennictwa technicznego. Autorzy referatøw z racji
zainteresowa˜ Towarzystwa zaj´li si´ g¬øwnie aspek-
tami historycznymi prasy technicznej.
Udokumentowali bardzo bogato jej rozwøj i stan obec-
ny. Szkoda, Ωe nie pokusili si´ o pewnå analiz´ jej
wp¬ywu na Ωycie gospodarcze, naukowe i techniczne
kraju. Jest to temat otwarty, gdyΩ czasopisma technicz-
ne w wielu okresach historycznych by¬y nie tylko zbio-
rem artyku¬øw, czy ≈rød¬em informacji naukowo-tech-
nicznej, lecz inspirowa¬y wiele dzia¬a˜ na rzecz kraju,
skupia¬y ludzi majåcych wp¬yw na poziom Ωycia i gos-
podarki.

Czytelnicy interesujåcy si´ okresem II wojny ßwia-
towej znajdå w tym roczniku niezwykle ciekawe infor-
macje z zakresu technicznego zaplecza tej okrutnej woj-
ny, w tym oczywißcie wk¬adu Polakøw. Mi¬oßnicy his-
torii ¬åcznoßci, a szczegølnie krøtkofalarstwa, znajdå w
roczniku niezwykle interesujåcy referat poßwi´cony ¬å-
cznoßci radiowej SZP-ZWZ-AK. Omøwiono w nim
prace konstruktorskie i zagadnienia produkcyjne w cza-
sie II wojny ßwiatowej. Autor omawia takΩe zagadnie-
nia eksploatacji sprz´tu radiowego røΩnego pochodze-
nia, w tym dostarczonego z Wielkiej Brytanii. ChociaΩ
zainteresowanie krøtkofalarstwem i ¬åcznoßciå radiowå
nie jest obecnie tak duΩe jak niegdyß, to na pewno war-
to zapoznaç si´ z dorobkiem Polakøw, a dzia¬o si´ to w
czasach zagroΩenia Ωycia za posiadanie odbiornika ra-
diowego.

Na konferencji pt. "Ochrona zabytkøw techniki w
okresie 20-lecia mi´dzywojennego" podj´to ma¬e zna-
ne wåtki z zakresu dba¬oßci o przesz¬oßç techniki.

W dwudziestoleciu mi´dzywojennym, mimo m¬o-
dej polskiej pa˜stwowoßci i ogromu zada˜, jakie sta¬y
przed tym pa˜stwem, nie szcz´dzono wysi¬ku na rzecz
ochrony dorobku materialnego polskich twørcøw tech-
niki, zachowania pami´ci o ludziach i ich dzie¬ach.
Uznawano to za waΩny dowød toΩsamoßci kraju i wk¬a-
du jego obywateli w wielkie dzie¬o "czynienia ziemi
poddanå".

Wßrød referatøw zawartych w omawianym "Ro-
czniku PTHT" warto zwrøciç uwag´ na tekst Janusza
¸arnowskiego "Spo¬eczne skutki rozwoju cywilizacji7

ZAPISANE W HISTORII POLSKIEJ TECHNIKI
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Klimat Ziemi ociepla si´. Temperatura wzra-
sta od 1680 roku z røΩnym nasileniem w røΩ-
nych okresach. Ostatni szczyt ocieplenia mia¬
miejsce w latach 40. Ocieplenie globalne jest
przede wszystkim zwiåzane z aktywnoßciå S¬o˜-
ca. Ale opinia publiczna jest mylnie informowa-
na, Ωe wzrost temperatury naszego klimatu jest
spowodowany wzrostem iloßci dwutlenku w´-
gla w atmosferze i Ωe to cz¬owiek, poprzez dzia-
¬alnoßç gospodarczå, moΩe doprowadziç do ka-
tastrofy ekologicznej.

Aby wyt¬umaczyç zachodzåce procesy, do
nauki o zmianach klimatu wprowadzono poj´-
cie efektu cieplarnianego, ktøre opiera si´ na
za¬oΩeniu, Ωe znajdujåce si´ w atmosferze para
wodna i dwutlenek w´gla zatrzymujå d¬ugofa-
lowe promieniowanie cieplne emitowane przez
Ziemi´ i tym samym przyczyniajå si´ do stop-
niowego ocieplania klimatu.

OOcciieepplleenniiee??
Nieoczekiwanie w latach 1940 - 1965, a nawet
do roku 1980, zanotowano wyra≈ne och¬adzanie
si´ klimatu i wßrød naukowcøw powsta¬y wåt-
pliwoßci, czy mamy do czynienia z procesem
globalnego ocieplenia. Problem powrøci¬, gdy
stwierdzono, Ωe w latach 1980 - 1983 oraz 1986 -
1990 ßrednia temperatura globalna znowu wzra-
sta¬a.

Umiej´tnie ¬åczåc obserwacje przedstawio-
no hipotez´, ktøra zak¬ada, Ωe najwaΩniejszym
czynnikiem powodujåcym ocieplenie globalne
jest wzrastajåca iloßç dwutlenku w´gla w atmo-
sferze. G¬øwnym winowajcå tego wzrostu jest
nieprzemyßlane dzia¬anie cz¬owieka, ktøry spa-
la ogromne iloßci w´gla, ropy naftowej i gazu.

Hipoteza ta przyjmuje, Ωe iloßç pary wodnej
w atmosferze nie zmienia si´. Jest to bardzo isto-
tne za¬oΩenie, poniewaΩ para wodna stanowi
przynajmniej 75% masy gazøw cieplarnianych
w atmosferze, a dwutlenek w´gla tylko 25%.
Cz´ßç naukowcøw twierdzi, Ωe udzia¬ pary wod-
nej jest znacznie wyΩszy (w szklarni para wodna
stanowi aΩ 97% obj´toßci gazøw szklarniowych,
a CO2 tylko 3%).

Trudno jednak bezdyskusyjnie przyjåç, Ωe
iloßç pary wodnej (chociaΩby w postaci chmur)
jest w atmosferze sta¬a i dlatego nie podlega dy-
namicznym zmianom. Jeßli woda pod røΩnymi
postaciami jest szczegølnie waΩnym czynni-
kiem kszta¬tujåcym klimat, nie wolno pomijaç
zmieniajåcej si´ iloßci pary wodnej w atmosfe-
rze.

KKaattaassttrrooffyy  nniiee  bb´́ddzziiee
Niektørzy eksperci, opierajåc si´ na za¬oΩeniach
przytoczonej wyΩej hipotezy, wyliczyli, Ωe w naj-
bliΩszych latach iloßç dwutlenku w´gla w atmo-
sferze ulegnie podwojeniu, co spowoduje zna-
czne ocieplenie klimatu na Ziemi. Wskutek tego
planecie grozi katastrofa ekologiczna: stopione
lody Arktyki i Antarktydy spowodujå wzrost po-
ziomu wody w oceanach nawet o 25 m, ktøre
zatopiå znacznå cz´ßç lådøw. Musimy wi´c prze-
ciwdzia¬aç groΩåcej katastrofie podejmujåc dzia-
¬ania ograniczajåce wydalanie dwutlenku w´gla
do atmosfery, najlepiej angaΩujåc do tego si¬y i
ßrodki rzådowe (protokø¬ z Kioto).

Zaskakujåce jest przy tym, Ωe eksperci po-
pierajåcy ide´ z Kioto nie potrafiå wyt¬umaczyç,
dlaczego klimat Ziemi ociepla si´ od 1680 r.,
chociaΩ jednoczeßnie przyjmujå, Ωe dopiero w
1850 r. rozpocz´¬o si´ intensywne emitowanie
dwutlenku w´gla z fabryk i elektrowni opala-
nych w´glem, ropå naftowå czy gazem! A wi´c
przez prawie 200 lat nie wzrasta¬a iloßç CO2 w
atmosferze, a mimo to trwa¬o globalne ocieple-
nie...

Nie musimy si´ jednak baç! Stopiony lød nie
zatopi nas. W rzeczywistoßci poziom wody obni-
Ωy si´, poniewaΩ zamarzajåca woda zwi´ksza
swojå obj´toßç i dzi´ki temu lød p¬ywa, a nie
tonie.

Dla poparcia hipotezy o wp¬ywie dwutlenku
w´gla na ocieplanie si´ klimatu wykorzystano
model obiegu w´gla i bilans jego przemian na
naszej planecie przyjmujåc, Ωe wody g¬´binowe
Oceanu Íwiatowego zawierajå 34 000 Gt C (giga-
ton w´gla), wody powierzchniowe 900 Gt C, zie-
mia i roßliny 1750 Gt C, a w atmosferze znajduje
si´ 740 Gt C. W´giel w kaΩdej z tych stref wyst´-
puje g¬øwnie w postaci dwutlenku w´gla, meta-
nu i innych zwiåzkøw, np. freonøw czy halonøw.

Podane iloßci CO2 w atmosferze så szacun-
kowe, gdyΩ brak dostatecznej wiedzy na temat
zachodzåcych w naturze procesøw oraz stopnia
ich z¬oΩonoßci. Dlatego røΩni eksperci przyjmu-
jå røΩne wielkoßci: iloßç wydalanego CO2 waha
si´ w ich raportach od 5 do 7 Gt C, iloßç CO2 w
atmosferze waha si´ od 740 do 770 Gt C, w ro-
ßlinach i ziemi od 1700 do 2200 Gt C, w wodach
powierzchniowych oceanøw od 900 do 1000 Gt
C, a w g¬´binach oceanøw nawet od 34 000 do
38 000 Gt C.

Przyjmijmy, Ωe w wyniku dzia¬alnoßci cz¬o-
wieka co roku do atmosfery ziemskiej wydalane
jest 6 Gt C, g¬øwnie w postaci dwutlenku w´gla.

MISTYFIKACJA z KIOTO 
Klimatologia. Istniejå powaΩne wåtpliwoßci, czy dwutlenek w´gla ociepla klimat.

(artyku¬ polemiczny)
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Jeßli rolnictwo poch¬ania rocznie 3 Gt C, to w
atmosferze pozostaje 3 Gt C. Nawiasem møwiåc,
naleΩa¬oby p¬aciç rolnikom za t´ wielkå przys¬u-
g´ dla ochrony ßrodowiska naturalnego.

PPoottrrzzeebbnnee  bbaaddaanniiaa
W celu uwiarygodnienia swoich prognoz eko-
logiczni eksperci opierajå si´ na komputero-
wych modelach klimatu, w tym na najnowszych
wersjach Modelu Ogølnej Cyrkulacji (GCMs =
General Circulation Models). Niestety, progra-
my te majå powaΩne u¬omnoßci g¬øwnie z tego
powodu, Ωe klimat jest niezwykle z¬oΩonym pro-
cesem o szczegølnie rozbudowanych wzajem-
nych zaleΩnoßciach. Ta z¬oΩonoßç powoduje, Ωe
uzyskujemy røΩne prognozy, nawet przy tych
samych danych wyjßciowych.

W tym miejscu pojawiajå si´ kolejne wielkie
problemy. Chcåc uzyskaç model klimatu, musi-
my wprowadziç dane wyjßciowe. Jeßli przyjmie-
my, Ωe corocznie w atmosferze pozostaje 3 Gt C
z ca¬oßci, jakå przemys¬ emituje, to iloßç ta sta-
nowi zaledwie 0,4% ca¬ej iloßci dwutlenku w´-
gla w atmosferze i z powodzeniem moΩe mieß-
ciç si´ w b¬´dzie, jakim så obarczone powyΩsze
dane szacunkowe. Po prostu nauka jeszcze nie
wie wszystkiego!

Mimo to przyjmuje si´ z pe¬nå wiarå, Ωe hi-
poteza, na ktørej oparto postanowienia z Kioto
o koniecznoßci ograniczania iloßci emitowane-
go dwutlenku w´gla z dzia¬alnoßci gospodarczej
cz¬owieka, jest prawdziwa z naukowego punktu
widzenia. Niestety, nie jest do ko˜ca prawdzi-
wa. Dlatego z uznaniem trzeba przyjåç inicja-
tyw´ administracji prezydenta Busha o sfinan-
sowaniu bada˜ nad wyjaßnieniem wp¬ywu dwu-
tlenku w´gla w atmosferze na klimat Ziemi.

dr inΩ. Andrzej Konarkowski
Autor jest specjalistå od rynku rolnego. Zajmuje
si´ wp¬ywem ßrodowiska naturalnego na rolni-
ctwo.

Rzeczpospolita 03.08/20

Samoobrona utrzyma¬a swoje poparcie, mini-
malnie os¬abi¬o si´ PiS. UW ma 5%. PoniΩej
tego progu jest Krajowa Partia Emerytøw i Ren-
cistøw (3%).

SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a
Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych 4 i 5 pa≈dzierni-
ka na 1037-osobowej reprezentatywnej prøbie
doros¬ych Polakøw

SondaΩ CBOS. Gdyby wybory parlamentar-
ne odbywa¬y si´ w pa≈dzierniku br., SLD uzys-
ka¬by 19% (o 2% mniej niΩ we wrzeßniu). Na
drugim miejscu pozosta¬oby PiS - 18% (bez
zmian). Dalej PO - 17% (spadek o 4% ) - wynika
z sondaΩu CBOS.

Na dalszych miejscach, z identycznym wy-
nikiem 10%, uplasowa¬y si´ LPR (wzrost o 3%),
PSL (wzrost o 3%) i Samoobrona (wzrost o 1%).
5% uzyska¬a UP.

Inne partie nie przekroczy¬y 5% progu wy-
borczego.

CBOS przeprowadzi¬ swøj sondaΩ mi´dzy 3
a 6 pa≈dziernika na 1016-osobowej reprezen-
tatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.

SondaΩ OBOP. Gdyby wybory odby¬y si´ w
pa≈dzierniku, SLD mog¬oby liczyç na 26% g¬o-
søw, o dwa punkty wi´cej niΩ we wrzeßniu. Sta-
bilne drugie miejsce - z 16% poparcia - zajmuje
PO, ktøra zyska¬a punkt. Nie zmieni¬y si´ noto-
wania PiS - 13%. Do Sejmu wesz¬yby jeszcze Li-
ga Polskich Rodzin - 11% (+2), PSL - 8% (-4), Sa-
moobrona - 7% (-3) oraz Unia Wolnoßci - 5%
(+2). Koalicyjna Unia Pracy mog¬aby liczyç na
3%. SondaΩ OBOP z 4-6 pa≈dziernika br., repre-
zentatywna 959-osobowa prøba doros¬ych Po-
lakøw.
◆ W pa≈dzierniku br. oceny dzia¬alnoßci rzådu
pozosta¬y w zasadzie bez zmian w porøwnaniu
z poprzednim miesiåcem. ˛le oceni¬o rzåd 72%
ankietowanych (we wrzeßniu 73%), dobrze -
podobnie jak przed miesiåcem - 14%. Zyska¬
sam premier - 20% oceni¬o jego prac´ dobrze
(wzrost o 4 pkt%), 63% - ≈le (spadek o 3 pkt%) -
wynika z sondaΩu CBOS.

RøwnieΩ stosunek do rzådu jest podobny
jak przed miesiåcem. 18% ankietowanych to
zwolennicy rzådu (bez zmian), 47% to przeci-
wnicy (wzrost o 2%), 31% zadeklarowa¬o oboj´-
tnoßç (we wrzeßniu 33%) i podobnie jak we
wrzeßniu 4% nie mia¬o zdania.
◆ Bezpoßrednie inwestycje zagraniczne w
Polsce wynios¬y w pierwszym pø¬roczu 2003
roku 2,5 mld USD, czyli o 0,7 mld USD mniej
niΩ w podobnym okresie roku poprzedniego.

Wed¬ug szacunkøw Polskiej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), w
ca¬ym 2003 r. do Polski moΩe nap¬ynåç ok. 5,5
mld USD inwestycji bezpoßrednich. W ubie-
g¬ym roku by¬o to ponad 6 mld USD. Obecnie
wielkoßç inwestycji zagranicznych na g¬ow´

WIEÍCI Z KRAJU
◆ Na poczåtku pa≈dziernika br. na PSL chcia-
¬oby g¬osowaç jedynie 6% Polaków, czyli o 3%
mniej niΩ we wrzeßniu. Tak niskich notowa˜ lu-
dowcy nie mieli od grudnia 2000 r. 

Koalicja SLD - UP cz´ßciowo odrobi¬a straty
z wrzeßnia i obecnie chce na niå g¬osowaç 24%
wyborcøw. Nadal powoli, ale bez przerwy od
kilku miesi´cy, rosnå akcje Platformy Obywatel-
skiej. PO zajmuje drugå pozycj´ z 16% poparcia.
To niemal taki sam wynik, jaki PO notowa¬a na
poczåtku swojego istnienia w styczniu 2001 r.

Na trzecim miejscu - ex aequo - znalaz¬y si´
w pa≈dzierniku Liga Polskich Rodzin, Samo-
obrona oraz Prawo i Sprawiedliwoßç. LPR w
porøwnaniu z zesz¬ym miesiåcem zyska¬a 2%,



10

mieszka˜ca jest w Polsce ponad 50% niΩsza niΩ
w Czechach i S¬owacji.
◆ 37% badanych w "Diagnozie spo¬ecznej
2003" nie potrafi oceniç, czy reformy rozpocz´-
te w 1989 roku by¬y udane, czy nie, 57% ocenia
je negatywnie, a 6% - pozytywnie.

Przybywa ocen negatywnych prze¬omu - w
latach 2000-2003 jest ich wi´cej o 10%. Jedno-
czeßnie uby¬o o 2% opinii pozytywnych o refor-
mach po 1989 roku.

64% badanych uwaΩa, Ωe reformy podj´te w
1989 mia¬y wp¬yw na Ωycie ludzi, przy czym 68%
badanych ocenia wp¬yw tych reform na ich Ωy-
cie jako niekorzystny.
◆ Polska znalaz¬a si´ na 64. miejscu wßrød 133
pa˜stw w rankingu Transparency International
dotyczåcym postrzegania korupcji przez oby-
wateli. Na czele rankingu så pa˜stwa uwaΩane
za najmniej skorumpowane.

W 10-punktowej skali Polska uzyska¬a jedy-
nie 3,6 punktu i znalaz¬a si´ na tym samym miej-
scu razem z Meksykiem. Liczba punktøw jest
podstawowym wska≈nikiem indeksu: najwi´-
kszå liczb´ uzyskujå kraje o najniΩszym pozio-
mie korupcji, najmniej - te, w ktørych korupcja
jest duΩa.

Na pierwszym miejscu znalaz¬a si´ Finlan-
dia - postrzegana  jako kraj o najmniejszej koru-
pcji (9,7 pkt), zaß za najbardziej skorumpowane
pa˜stwo uwaΩany jest Bangladesz (1,3 pkt).

W 1996 r., kiedy nasz kraj po raz pierwszy
uwzgl´dniono w rankingu, zdobylißmy 5,57 pkt,
w ubieg¬ym roku mielißmy 4 punkty.

Polska spad¬a w rankingu na ostatnie miej-
sce wßrød 25 obecnych i przysz¬ych pa˜stw
Unii Europejskiej. W zesz¬ym roku wyprzedza¬a
jeszcze Czechy, Òotw´ i S¬owacj´.
◆ Ponad trzy czwarte (78%) Polakøw jest zad-
owolonych ze swojego dotychczasowego Ωycia.
To poprawa o 9 punktøw procentowych w porø-
wnaniu z badaniem z 1992 roku, kiedy 69% res-
pondentøw chwali¬o w¬asne Ωycie - wynika z
sondaΩu przeprowadzonego przez TNS OBOP.
◆ Eurobarometr: Polacy chcå wi´cej Unii. Po-
lacy chcå, Ωeby Unia Europejska odgrywa¬a w
ich codziennym Ωyciu wi´kszå rol´ i naleΩå do
najwi´kszych euroentuzjastøw wßrød narodøw
przyst´pujåcych w przysz¬ym roku do UE -wy-
nika z sondaΩu opublikowanego w Brukseli.

AΩ 72% ankietowanych Polakøw odpowie-
dzia¬o "waΩniejszå" na pytanie, "czy chcia¬byß,
Ωeby za pi´ç lat UE odgrywa¬a w Twoim Ωyciu
codziennym waΩniejszå, mniej waΩnå czy takå
samå rol´"? Tylko 6% chcia¬oby mniejszej roli
UE w swoim Ωyciu, 15% takiej samej, a 7% nie
wie båd≈ nie chce si´ wypowiadaç.

Odpowiedzi Polakøw zdumiewajå i cieszå
eurokratøw. Jak oceni¬ jeden z nich, "polskie
spo¬ecze˜stwo wydaje si´ znacznie pozytywniej
nastawione do Unii niΩ reprezentujåcy je poli-
tycy".

◆ Ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych we
wrzeßniu wzros¬y o 0,9% w stosunku do wrzeß-
nia 2002 roku, a w porøwnaniu z sierpniem te-
go roku wzros¬y o0,5% - poda¬ G¬øwny Urzåd
Statystyczny. 
◆ AΩ 94% Polaków êle ocenia sytuacj´ na ryn-
ku pracy. 63% ankietowanych uwaΩa, Ωe sytuac-
ja na rynku pracy jest bardzo z¬a, a 31% - Ωe z¬a.
Tylko 13% ma nadziej´ na jej popraw´ - wynika
z najnowszego sondaΩu CBOS.

¸aden respondent nie ocenia sytuacji na
rynku pracy pozytywnie. Podobnie jak nikt nie
jest przekonany, Ωe poprawi si´ ona zdecydo-
wanie.

Wg GUS, stopa bezrobocia we wrzeßniu br.
spad¬a do 17,5% z 17,6% w sierpniu. We wrzeß-
niu bez pracy by¬o 3,073 mln osób.

Niezmiennie bardzo pesymistyczne så prze-
widywania na najbliΩszy rok. Bardzo krytycznie
oceniane så teΩ lokalne moΩliwoßci zatrudnie-
nia. 45% badanych uwaΩa, Ωe w ich miejscowo-
ßci lub okolicy trudno o jakåkolwiek prac´, a
33% twierdzi, Ωe jej tam w ogóle nie ma.
◆ 67% Polakøw negatywnie oceni¬o w pa≈dzier-
niku br. rozwøj sytuacji w kraju. By¬o to o 3%
wi´cej niΩ we wrzeßniu — wynika z sondaΩu
przeprowadzonego przez CBOS. Tylko 20% uwa-
Ωa, Ωe sytuacja w Polsce zmierza w dobrym
kierunku (o 5% mniej niΩ we wrzeßniu).

W pa≈dzierniku br. pogorszy¬y si´ oceny
dzia¬alnoßci rzådu i premiera. To jedne z naj-
gorszych wynikøw, jakie Leszek Miller i jego
gabinet zanotowali w swojej historii. Nadal
dobrze oceniany jest prezydent.
◆ SondaΩ OBOP pokazuje, Ωe tylko 8%
Polakøw (o 3% mniej niΩ we wrzeßniu) pozyty-
wnie ocenia dzia¬alnoßç rzådu. To najgorszy
wynik od momentu jego powstania.
Jednoczeßnie w pa≈dzierniku wzros¬a - z 84 do
87% - negatywna ocena gabinetu. Traci teΩ sam
premier - pozytywnie jego prac´ ocenia 14%
Polakøw, czyli o 2% mniej niΩ miesiåc temu.
Podobnie jak rzådowi, tak i Millerowi przyby¬o -
z 75 do 78% - ocen negatywnych. 

Nowy zarzåd
Oddzia¬ SIP Toronto

Hieronim Teresi˜ski Przewodniczåcy
Halina Anna Urban V-Przewodniczåca
Andrzej Wojtala Skarbnik, Internet
Marek Trzaski Sprawy cz¬onkowskie
Tadeusz Nowak Biuletyn
Jerzy Remisz Organizacja odczytøw
Antoni Gaszy˜ski Cz¬onek zarzådu
Zbigniew Ostas Cz¬onek zarzådu
Adres witryny oddzia¬u:
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