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SPRAWOZDANIE z ZEBRANIA ZARZÅDU SIP,
ODDZIAÒ OTTAWA,
w dniu 9 grudnia 2003 r.

Obecni: Bogdan Gajewski, Jan Janeczek, Stanis¬aw Ozorowski, Lidia Zieli˜ska
Przewodniczåcy kol. Bogdan Gajewski otworzy¬ zebranie i powita¬ obecnych.
Protokø¬ z ostatniego zebrania w dniu 14
pa≈dziernika 2003 r. zatwierdzono bez zmian.
Korespondencja, komunikaty i sekretariat :
nie ma spraw do omøwienia.
Porzådek obrad zosta¬ zatwierdzony bez
zmian.
Sprawy finansowe: nie ma.
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. Kol. K´pka jeszcze nie przekaza¬ zdj´ç kol. L. Zieli˜skiej.
Przewodniczåcy, kol Gajewski, przygotowa¬
przyk¬adowy list odpowiadania na listy z pytaniami o moΩliwoßci przyjazdu do Kanady.
Oferta sprzedaΩy kopert ze znaczkami Sir
Kazimierza Gzowskiego z 1960 roku zosta¬a
umieszczona na naszej stronicy internetowej.
Nowy dostawca serwisu internetowego.
Obecny dostawca tego serwisu ko˜czy swojå
dzia¬alnoßç 31 marca 2004. Postanowiono

utrzymaç kalendarz w takiej formie, w jakiej si´
on obecnie znajduje, wi´c trzeba znale≈ç nowego dostawc´, ktøry oferuje "Cold Fusion" serwer i baz´ danych. Koszty ocenia si´ na 25$ miesi´cznie plus GST. Kol. Gajewski powiadomi
KPK i inne organizacje (PINK, SPK i Federacja
Polek) o nowych kosztach. Kol. L. Zieli˜ska zajmie si´ transferem plikøw.
Zrezygnowali z cz¬onkostwa w SIP: Janusz
Koperczak, Krzysztof Kosewski i Tadeusz Rygas.
Dzia¬alnoßç: omøwiono nast´pujåce wydarzenia:
11 stycznia 2004 - Op¬atek wraz z KPK.
Odczyt nt. modyfikacji Ωywnoßci, przeniesiony
z listopada 2003 na luty 2004, dr Òukasz Pietrzak;
Walne Zebranie SIP, maj 2004;
Festiwal Polski organizowany przez Klub Sportowy Bia¬e Or¬y , 19 czerwca 2004. Kol. Wojciech
Remisz, Stanis¬aw Kielar i Maria Zieli˜ska zg¬osili swoje kandydatury do pomocy w organizacji wydarzenia.
Data i miejsce nast´pnego zebrania nie zosta¬a ustalona.
Zako˜czenie zebrania o godz. 21:30.
Sprawozdanie sporzådzi¬a Lidia Zieli˜ska,
sekretarz

Sprawozdanie ze Zjazdu Prezesøw SIP
w Kanadzie

w dniu 25. 10. 2003 roku w lokalu 1551 Stevenson Road N. w Oshawie
W Zje≈dzie Prezesøw Stowarzyszenia InΩynierøw Polskich w Kanadzie wzi´li udzia¬ przedstawiciele Oddzia¬øw SIP z Hamilton, Kitchener, Mississauga, Oshawa, Peterborough, Toronto i przedstawiciele Zarzådu G¬øwnego.
Obecnych by¬o 18-tu przedstawicieli oddzia¬øw.

Otwarcie zebrania

O godz. 12-ej prezes Zarzådu SIP w Kanadzie
kol. inΩ. Andrzej Drzewiecki przywita¬ przyby¬ych kolegøw i dokona¬ otwarcia Zjazdu. W dalszej kolejnoßci kol. A. Drzewiecki przedstawi¬
program Zjazdu, wprowadzajåc dodatkowy
punkt: Informacja na tematy aktualne KPK. Nast´pnie zaproponowa¬ na przewodniczåcego
Zjazdu kol. inΩ. Kazimierza Babiarza. Zebrani
jednog¬oßnie poparli kandydatur´ kol. K. Babiarza. Na sekretarza wybrano kol. inΩ. Jerzego
Janeczko.
Podj´to uchwa¬´, Ωe kaΩdy Oddzia¬ SIP reprezentowany bezpoßrednio, båd≈ przez proxy,

posiada jeden g¬os, cz¬onkowie Komisji Rewizyjnej i Zarzådu G¬øwnego posiadajå po jednym g¬osie.
Kol. inΩ. Jerzy Bulik wniøs¬ zastrzeΩenie do
programu Zjazdu w sprawie Komisji Etyki i zapyta¬ dlaczego przewodniczåcy Komisji Etyki
nie zosta¬ zaproszony na Zjazd Prezesøw. Kol. A.
Drzewiecki odpowiedzia¬, Ωe nie by¬o to dyskutowane z Zarzådem G¬øwnym. Kol. A. Drzewiecki zaproponowa¬ aby zmieniç brzmienie dwøch
punktøw porzådku ze : Sprawa Komisji Etyki na
: Informacja o Komisji Etyki i: Sprawa Komisji
Statutowej na : Informacja o Komisji Statutowej
Kol. J. Bulik postawi¬ wniosek aby w trybie
pilnym skontaktowaç si´ telefonicznie z przewodniczåcym Komisji Etyki kol. inΩ. J. Kirejczykiem w sprawie przybycia na Zjazd. W g¬osowaniu przyj´to powyΩszy wniosek. W zwiåzku z
przyj´tym wnioskiem kol. J. Bulik nawiåza¬ kontakt telefoniczny z kol. J. Kirejczykiem. Wed¬ug
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informacji podanej przez kol. J. Bulika, kol. J.
Kirejczyk nie potwierdzi¬ przybycia na ZP, uzasadniajåc innymi planami. Po informacji tej zebrani jednog¬oßnie przyj´li zaproponowany porzådek Zjazdu.

Przedstawienie dzia¬alnoßci
Oddzia¬øw i ZG

Sprawozdanie Oddzia¬u Toronto odczyta¬ kol.
inΩ. Hieronim Teresi˜ski.
W oddziale Toronto w kaΩdy ostatni czwartek m-ca odbywajå si´ spotkania w domu SPK,
na ktørych prezentowane så odczyty na røΩne
tematy.
W m-cu wrzeßniu kol. inΩ. Emil Bros wyg¬osi¬ odczyt pt. Blackout 2003 .RøwnieΩ we wrzeßniu odby¬ si´ dodatkowy odczyt na temat: Rze≈
na Wo¬yniu zorganizowany wspølnie z SPK. Odczyt wyg¬osi¬ dr Poliszczuk. W pa≈dzierniku zorganizowano Wine & Cheese party w Konsulacie
RP w Toronto z udzia¬em koleΩanek i kolegøw z
O/Toronto, O/Mississauga, O/Hamilton i
O/Oshawa. Oddzia¬ zorganizowa¬ kåcik techniczny w bibliotece SPK przy 206 Beverley St.
Oddzia¬ przygotowa¬ dokumentacj´ do pod¬åczenia high speed internetu.
Planowany odczyt nt. Porozumienie z Kioto
wyg¬osi kol. inΩ. Tomasz Weso¬owski w pa≈dzierniku br.
Sprawozdanie Oddzia¬u Peterborough odczyta¬ kol. inΩ. Krzysztof Majewski.
Oddzia¬ zawiåza¬ sie w miesiåcu czerwcu
bieΩåcego roku. Niemniej jednak Oddzia¬ przedstawi¬ ambitne za¬oΩenia do dalszej pracy.
G¬øwnym zainteresowaniem Zarzådu Oddzia¬u
jest sytuacja zawodowa polskich emigrantøw w
Kanadzie posiadajåcych ßrednie i wyΩsze wykszta¬cenie. Zarzåd jest przekonany, Ωe dobre
przygotowanie zawodowe i doßwiadczenie zdobyte w Polsce moΩe byç w pe¬ni wykorzystane
na tutejszym rynku pracy. Aby wykorzystaç te
walory tu w Kanadzie potrzebne så kontakty z
tutejszymi tak polskimi jak i kanadyjskimi firmami w celu wymiany doßwiadcze˜.
Sprawozdanie Oddzia¬u Mississauga odczyta¬ kol. inΩ. Janusz Òab´d≈.
Iloßç cz¬onkøw Oddzia¬u waha si´ w przedziale od 30-tu do 35-ciu. Podstawowå formå
dzia¬ania jest szkolenie i praca z CAD/CAM.
Spotkania grupy CAD/CAM odbywa¬y si´ co
tydzie˜ od pa≈dziernika 2002 do kwietnia 2003
roku.
Zorganizowano trzy spotkania z pisarzami
w ramach promocji ksiåΩek.
Oddzia¬ planuje stworzenie infrastruktury
komunikacji internetowej w ramach Internet
Communication Group.
Sprawozdanie Oddzia¬u Hamilton odczyta¬
kol. inΩ. Ryszard Murynowicz.
Oddzia¬ liczy 20 cz¬onkøw. Spotkania odbywajå
si´ raz w miesiåcu, na ktørych wyg¬aszane
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så prelekcje na røΩne tematy jak np.: m-c pa≈dziernik odczyt nt. Bezpiecze˜stwo reaktorøw
atomowych wyg¬osi¬ dr inΩ. S. Doerffer, m-c
listopad - prezentacja programu Thinkdesign
przedstawi¬ K. Kotyra, m-c stycze˜ - odczyt pt
≈wiat¬owody i Lasery wyg¬osi¬ prof. dr inΩ. M.
Watrak, m-c marzec - prezentacja programu
Solid Works 2003 przedstawi¬ Javelin Technologies Inc., m-c kwiecie˜ - Mikroskopia elektronowa w badaniach nano ßwiata wyg¬osi¬
prof. dr M. Miewczas.
Zorganizowano II-gie rozgrywki inΩynierøw
w pin-ponga. Do sta¬ych imprez naleΩå op¬atek
czyli Christmas Party i piknik rodzinny.
Sprawozdanie Oddzia¬u Kitchener odczyta¬
kol. Jerzy Bulik.
Spotkania cz¬onkøw Oddzia¬u odbywajå si´
raz w miesiåcu w powiåzaniu z prelekcjami na
røΩne tematy jak; nauka, technika, zdrowie,
podrøΩe, muzyka, historia itp. Zawsze w m-cu
styczniu organizowana jest uroczysta kolacja
pod nazwå Przywitanie Nowego Roku , zaß w
m-cu maju organizowane jest spotkanie z weteranem, natomist w m-cu wrzeßniu organizowany jest piknik pod nazwå Zako˜czenie
lata.
Wßrød cz¬onkøw Oddzia¬u så røwnieΩ absolwenci prawa, mikrobiologii, pedagogiki, matematyki i fizyki. Cz¬onkowie Oddzia¬u biorå
czynny udzia¬ w Ωyciu lokalnej spo¬ecznoßci
wyg¬aszajåc prelekcje w Polskiej Szkole i uczesniczåc w realizacji lokalnego programu radiowego. Oddzia¬ jest cz¬onkiem Okr´gu KPK w
Kitchener.
Sprawozdanie Oddzia¬u Oshawa odczyta¬
kol. inΩ. Kazimierz Babiarz.
Oddzia¬ z roku na rok rozwija si´. Iloßç cz¬onkøw waha si´ w granicach granicach 25-ciu. We
wrzeßniu zorganizowano piknik z udzia¬em
kolegøw z innych Oddzia¬øw SIPwK. G¬øwnå
dzia¬alnoßciå Oddzia¬u så spotkania cz¬onkøw i
wymiana doßwiadcze˜ zawodowych w ramach
wycieczek do zak¬adøw pracy.
Sprawozdanie Oddzia¬u Edmonton nadesz¬o pocztå elektronicznå.
Oddzia¬ liczy 10-ciu cz¬onkøw i znaczne grono
sympatykøw. Zebrania odbywajå si´ raz w miesiåcu w klubie Syrena. G¬øwnym celem dzia¬ania Oddzia¬u jest pomoc inΩynierom i technikom polskiego pochodzenia w adaptacji zawodowej. Oddzia¬ organizuje prelekcje na tematy
techniczne na ktøre z regu¬y przybywa znaczna
iloßç ludzi. Oddzia¬ bierze czynny udzia¬ w Ωyciu sobotniej Szko¬y Polskiej im. Marii Chrzanowskiej. Przewodniczåcym Oddzia¬u w Edmonton jest kol. inΩ. W¬odzimierz Polanica.
Oddzia¬ Ottawa nie dor´czy¬ sprawozdania.
(Zobacz poniΩej)
Sprawozdanie Zarzådu G¬øwnego SIPwK
odczyta¬ kol. inΩ. Andrzej Drzewiecki.
Kol. A. Drzewiecki stwierdzi¬, Ωe rok bieΩåcy

by¬ bardzo obfity w wydarzenia zarøwno waΩne
jak i pozytywne. Koledzy A. Drzewiecki i T. Weso¬owski wzi´li udzia¬ w konferencji w Warszawie w dniach 24 i 25 luty 2003 roku jako wspø¬inicjatorzy wraz z FSNT NOT w Polsce. Obaj
przedstawili prezentacje, ktøre spotka¬y si´ z
duΩym zainteresowaniem s¬uchaczy.
Zgodnie z uchwa¬å Walnego Zjazdu SIP w
Kanadzie z dnia 26-go pa≈dziernika 2002 roku
w dniu 25-go lutego 2003 roku w Warszawie zosta¬a podpisana umowa o wzajemnej wspø¬pracy pomi´dzy Stowarzyszeniem InΩynierøw Polskich w Kanadzie z siedzibå w Toronto, Ontario
i Federacjå Stowarzysze˜ Naukowo Technicznych NOT w Polsce z siedzibå w Warszawie.
Umowa sporzådzona zosta¬a w czterech jednobrzmiåcych egzemplarzach i podpisana przez
mgr inΩ. Andrzeja Drzewieckiego reprezentujåcego SIP w Kanadzie i dr inΩ. Wojciecha Raty˜skiego reprezentujåcego FSNT NOT w Polsce.
Wiosnå bieΩåcego roku Zarzåd G¬øwny wyståpi¬ o przyståpienie SIP w Kanadzie do FSNT
NOT w Polsce na zasadach cz¬onkostwa nadzwyczajnego. Na posiedzeniu Rady FSNT NOT
w Polsce w czerwcu bieΩåcego roku przyj´to
SIPwK na cz¬onka nadzwyczajnego FSNT NOT
w Polsce. Oficjalne zawiadomienie potwierdzajåce zosta¬o wys¬ane do ZG SIPwK w dniu 1-go
lipca br. Niestety pismo to utkn´¬o gdzieß po
drodze. Zarzåd uzyska¬ kopi´ tego pisma z
FSNT NOT.
Powsta¬ kolejny oddzia¬ SIPwK w Peterborough. Inauguracyjne zebranie odby¬o si´ w
dniu 25-go czerwca z udzia¬em kol. inΩ. T. Weso¬owskiego.
W dniach 10-12 pa≈dziernika 2003 r. odby¬
si´ w Orchard Lake w stanie Michigan Zjazd InΩynierøw Polskiego Pochodzenia. W zje≈dzie
uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji technicznych z USA, Íwiatowej Rady
Bada˜ nad Poloniå (profesorowie Andrzej Targowski i Janusz Wrøbel), FSNT NOT w Polsce
reprezentowa¬ prezes dr inΩ. Wojciech Raty˜ski
a Wspølnot´ Polskå reprezentowa¬ profesor
Zygmunt Kalenda. SIP w Kanadzie reprezentowali: kol. A. Drzewiecki, kol. T. Weso¬owski,
kol. G. Tautt, kol. K. Tautt, kol. A. Hagner i kol.
A. St´pie˜.
W czasie spotkania w Orchard Lake postanowiono powo¬aç Pø¬nocnoameryka˜skå Rad´
Polskich InΩynierøw sk¬adajåcå si´ z prezesa i
jednego cz¬onka zarzådu z kaΩdej organizacji
bioråcej udzia¬ w spotkaniu. W sk¬ad Rady weszli reprezentanci SIP w Kanadzie koledzy A.
Drzewiecki i T. Weso¬owski. Ustalono, Ωe co
roku b´dzie wybierany przewodniczåcy Rady.
Przewodniczåcym Rady na 1-szå kadencj´
2003/2004 zosta¬ kol. inΩ. Andrzej Drzewiecki.
Nast´pny Zjazd Polskich InΩynierøw Ameryki
Pø¬nocnej odb´dzie si´ w 2004 roku w Toronto.
Zarzåd nie osiågnå¬ zamierzonego post´pu

w sprawie nawiåzania, lub rozszerzenia szerszej
wspø¬pracy z Oddzia¬ami, znaczåcego zwi´kszenia wp¬ywøw budΩetowych oraz kolportaΩu
biuletynu.
Sprawozdanie finansowe ZG SIPwK
Skarbnik kol. inΩ. Roman Jag¬a przedstawi¬ sprawozdanie finansowe ZG SIPwK sporzådzone
wg. stanu na dzie˜ 10.10.2003 roku. WciåΩ wiszå niezap¬acone za 10 osøb zaleg¬e sk¬adki
cz¬onkowskie za rok 2001.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SIPwK.
Przewodniczåcy Komisji kol. inΩ. Ryszard Murynowicz odczyta¬ sprawozdanie nast´pujåcej
treßci:
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu
18-go pa≈dziernika 2003 roku sprawdzi¬a ksi´gi
rozchodøw i dochodøw i stwierdzi¬a zgodnoßç
zapisøw z dowodami.
Odby¬a si´ dyskusja nad sprawozdaniem
Zarzådu i sprawozdaniem finansowym. Komisja Rewizyjna wnios¬a wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarzådu. W g¬osowaniu jednog¬oßnie przyj´to sprawozdanie Zarzådu i sprawozdanie finansowe, udzielajåc Zarzådowi
absolutorium.
Uchwalenie budΩetu dla ZG na rok 2003/04
Skarbnik kol. inΩ. R. Jag¬a przedstawi¬ pronowany budΩet na rok 2003/2004.
Kol. inΩ. J. Bulik powiedzia¬, Ωe proponowany budΩet zosta¬ opracowany na zasadzie za¬oΩe˜ (prognoz). Kol. inΩ. T. Weso¬owski stwierdzi¬, Ωe proponowany budΩet jest zbalansowany, problem jednak tkwi w tym, Ωe Oddzia¬y nie
wywiåzujå si´ w terminie z op¬atami do ZG. Po
dyskusji kol. inΩ. R. Jag¬a postawi¬ wniosek o zako˜czenie dyskusji nad budΩetem. W g¬osowaniu przy 13-tu g¬osach za i 2-ch g¬osach wstrzymujåcych si´ zatwierdzono proponowany budΩet na rok finansowy 2003/2004.
Uståpienie prezesa Zarzådu G¬øwnego
Kol. inΩ. Andrzej Drzewiecki zrzek¬ si´ pe¬nienia
obowiåzkøw prezesa ZG SIPwK na rzecz swojego I-go z-cy kol. inΩ. Tomasza Weso¬owskiego,
ktøry b´dzie pe¬ni¬ obowiåzki (p.o.) prezesa ZG
SIPwK do czasu kolejnego Walnego Zjazdu.
Uzasadniajåc swojå decyzj´ kol. A. Drzewiecki
powiedzia¬, Ωe uczestniczy w pracach Zarzådu
G¬øwnego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Dzia¬alnoßç w ZG KPK poch¬ania wiele czasu.
W imieniu Zarzådu G¬øwnego SIPwK zabra¬
g¬os kol. inΩ. Mieczys¬aw Bornet, ktøry podzi´kowa¬ kol. A. Drzewieckiemu za kilkuletnie sprawne i Ωyczliwe prowadzenie ZG SIP w Kanadzie,
dzi´kujåc za wiele cennych inicjatyw podj´tych
przez niego i pogratulowa¬ osiågni´tych sukcesøw. Zebrani oklaskami wyrazili uznanie dla kol.
inΩ. A. Drzewieckiego za jego bezinteresownå
prac´ spo¬ecznå.
Dyskusja
W dyskusji omawiano spraw´ funduszu stypendialnego. Kol. K. Babiarz zaproponowa¬ utwo- 4

OPÒATEK POLONII
pod patronatem

Kongresu Polonii Kanadyjskiej
z udzia¬em
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.
Data: 11 stycznia (niedziela) 2004 r.
Godzina: 16:00
Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Stowarzyszenie Twørcøw
oraz

SPK Ko¬o Nr 8
zaprasza na pogadank´

p. Henryka Brzezi˜skiego

Rozwøj terytorialny
Pa˜stwa Polskiego
w okresie jego 1000-letniej
historii
Data: 6 stycznia (wtorek) 2004 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka.
rzenie Stypendium SIPwK przy Fundacji Reymonta. Potrzebna jest do tego celu minimalna
kwota $5000. Obecnie posiadamy $3000 na
koncie Funduszu Stypendialego. Brakujace
$2000 moΩna by ewentualnie uzyskaç urzådzajåc dochodowå imprez´. Kapita¬ funduszu w
kwocie $3100.00 zdeponowany zosta¬ na Ontario Savings Bond.
Sprawy Komisji Etyki (KE)
Kol. inΩ. T. Weso¬owski p.o. prezesa Stowarzyszenia poinformowa¬ pokrøtce o pracy Komisji
Etyki SIPwK i powiedzia¬, Ωe ZG nie b´dzie kierowaç ewentualnych spraw do KE do czasu
Walnego Zjazdu SIPwK w 2004 roku.
Sprawy Komisji Statutowej (KS)
Przewodniczåcy Komisji Statutowej kol. inΩ. J.
Janeczko przedstawi¬ trzy osobowå KS i cz¬onka
zespo¬u konsultacyjnego w ramach KS jakå ZG
SIPwK zgodnie z wnioskiem Walnego Zjazdu z
5 26.10.2002 roku powo¬a¬ we wrzeßniu br. Cz¬o-

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

The Struggles
for Poland
Cz´ßç I.

Data: 15 stycznia (czwartek) 2004 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Uwaga: Film w j´zyku angielskim
nek KS kol. inΩ. G. Sobocki przedstawi¬ proponowany status dla Cz¬onka Korespondenta.
Koledzy zabierajåcy g¬os w dyskusji byli zdania aby nie zmianiaç Statutu, lecz opracowaç
uzupe¬nienia, båd≈ poprawki w formie dodatku
lub w formie umowy.
Kol. inΩ. T. Weso¬owski poinformowa¬, Ωe KS
przygotuje propozycje uzupe¬nie˜ i zmian do
Statutu i przeßle do Oddzia¬øw SIP w celu podj´cia dyskusji nad propozycjami. Komisja Statutowa po zapoznaniu si´ z materia¬ami z dyskusji opracuje propozycje do dyskusji na przysz¬orocznym Walnym Zja≈dzie SIPwK.
Na tym dyskusj´ zako˜czono. Kol. inΩ. J. Janeczko zg¬osi¬ wniosek o zako˜czenie obrad. Wniosek ten popar¬ kol. inΩ. T. Weso¬owski. Zebrani
przyj´li jednog¬oßnie zg¬oszony wniosek.
Przewodniczåcy kol. inΩ. K. Babiarz zako˜czy¬ Zjazd Prezesøw o godz. 17:40.
PowyΩszy tekst jest oparty na oficjalnym
sprawozdaniu ze Zjazdu, ktøre sporzådzi¬ kol.
Jerzy Janeczko. Skrøtøw dokona¬ kol. K. Styß,
redaktor Biuletynu.
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Sprawozdanie z dzia¬alnoßci Oddzia¬u SIP w Ottawie
za okres od 26 pa≈dziernika 2002 do 24 pa≈dziernika 2003 r.

W sprawozdaniu ze Zjazdu stwierdzono, Ωe Oddzia¬ SIP Ottawa nie nades¬al sprawozdania z
dzia¬alnoßci (patrz wyΩej), co nie zgadza sie ze stanem faktycznym. ZG SIP sprawozdanie otrzyma¬,
ale z nieznanych nam powodøw nie przedstawi¬ go na Zje≈dzie. PoniΩej zamieszczone jest to sprawozdanie.
W minionym okresie sprawozdawczym odby¬y
4 zebrania Zarzådu.
G¬øwne cele Stowarzyszenia a tym samym cz´ste tematy przewijajåce si´ podczas zebra˜ to:
- dalszy rozwøj dzia¬alnoßci SIP w Ottawie;
- wspø¬praca z innymi organizacjami;
- zainteresowanie swojå dzia¬alnoßciå osøb nie
naleΩåcych do SIP;
- propagowanie osiågni´ç Polakøw w Ottawie.
Na szczegølnå uwag´ zas¬ugujå zorganizowane odczyty i imprezy, ktøre wzbudzi¬y zainteresowanie ßrodowiska ottawskiego:
- 10/11/2002 -Ottawski Oddzia¬ SIP organizowa¬
Akademi´ z okazji ßwi´ta 11 Listopada.
- 19/11/2002 - Pokaz filmu polskiego z DVD
"Przedwioßnie".
- 05/01/2003 - Op¬atek
- 03/02/2003 - Wspølna wyprawa na film
"Pianista".
- 21/03/2003 - Kol. Kazimierz Styß odznaczony
zosta¬ Oficerskim KrzyΩem Zas¬u
gi RP.
- 16/04/2003 - Udzia¬ w spotkaniu zorganizowa
nym przez Ambasad´ Grecji w
zwiåzku z podpisaniem traktatu
o rozszerzeniu Unii Europejskiej.
- 17/05/2003 - Udzia¬ w rozpocz´ciu XXX Wal
nego Zjazdu SPK w Ottawie.
- 22/05/2003 - Walne Zebranie SIP Oddzia¬u
Ottawa.
- 13/07/2003 - Piknik zorganizowany wraz z

SPK.
- 21/10/2003 - Odczyt mgr inΩ. Jacka Dubiela
pt. "Lodo¬amacze i nie tylko..."
- 2002/2003 - Bralißmy udzia¬ we wszystkich
zebraniach Zarzådu KPK Okr´gu Sto¬ecznego.
Prowadzimy w¬asnå stron´ Internetowå (
www.kpk-ottawa.org/sip/ ) oraz strony KPK,
SPK, PINK i Federacji Polek. Jest ona jednå z
najlepiej prowadzonych niekomercyjnych witryn internetowych zawsze na bieΩåco uaktualniana. Obecnie prowadzona jest w j´zykach:
polskim, angielskim i francuskim. W j´zyku polskim jest w dwøch wersjach z czcionkå polskå i
bez, zajmuje ona prawie 52.00MB.
W dalszym ciågu Biuletyn Oddzia¬u Ottawskiego wydawany jest w nak¬adzie dziesi´ç razy
w roku. Biuletyn jest wysy¬any do tych cz¬onkøw SIP w Ottawie, ktørzy nie majå dost´pu do
Internetu oraz umieszczony jest na naszej stronie internetowej.
O rosnåcym zainteresowaniu dzia¬alnoßciå
Zwiåzku SIP ßwiadczy fakt, ze od maja 1999 r.
zosta¬o przyj´tych kolejnych 17 osøb, a obecnie
na wniosek polskiej m¬odzieΩy studiujåcej w
Ottawie otworzylißmy ich ko¬o przy SIPie. Aktualny stan oddzia¬u wynosi 89 osøb.
Finansowo jesteßmy rozliczeni z ZG SIP oraz
KPK zgodnie z obowiåzujåcymi zasadami.
Bogdan Gajewski
Przewodniczåcy SIP
Oddzia¬ w Ottawie

KRZEMOWE DOLINKI
Polski przemys¬ informatyczny ma szanse na sukces. Czasem nawet potrafi je wykorzystaç. Nie mamy
szans na powtørzenie historii Krzemowej Doliny. Ale nie jesteßmy skazani na bycie Krzemowå Pustyniå. Jak znale≈ç swojå nisz´, swøj pomys¬ na ßwiatowy sukces? Oto kilka podpowiedzi.
(doko˜czenie z poprzedniego numeru)
Na podbøj Ameryki...
Wyniki bada˜ prowadzonych w laboratoriach
Podobne nastawienie prezentuje Konrad Íwir- TT zamienia na rozwiåzania komercyjne, a z
ski, prezes Transition Technologies, firmy pro- efektøw korzysta zarøwno firma jak i uczelnia.
dukujåcej wyrafinowane oprogramowanie wyTT zatrudnia ok. 100 wysoko kwalifikowakorzystujåce koncepcje sieci neuronowych do nych osøb, wiele z nich ma podobnie jak presterowania elektrowniami. NajwaΩniejszym zes tytu¬ doktora. Nie korzystajå z Ωadnych
rynkiem, na ktørym TT sprzedaje swoje rozwiå- subwencji pa˜stwowych, niezbyt teΩ ch´tnie
zania, så Stany Zjednoczone. – Transition Tech- przyglådajå si´ røΩnym europejskim progranologies to firma-pomost mi´dzy naukå a biz- mom wspierania przedsi´biorczoßci high-tech.
nesem – wyjaßnia Íwirski. – Zajmujemy si´ w – Szkoda nam czasu, zbyt wielka biurokracja –
niej dok¬adnie tym samym, czym na uczelni. Ja kwituje Íwirski. – Wystarczy, Ωeby pa˜stwo nie
sam jestem adiunktem na Politechnice War- przeszkadza¬o, mog¬oby ewentualnie troch´
szawskiej z pe¬nym pensum dydaktycznym. chroniç rynek, podobnie jak czyniå to otwarte
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rzekomo Stany Zjednoczone. Poza tym poradzimy sobie sami. I na razie radzå sobie nie
najgorzej, finansujåc rozwøj z zyskøw.
... i Europy
Dr Witold Staniszkis kieruje firmå Rodan Systems i zach´ca do korzystania z programøw
unijnych. Rodan to jedyne polskie przedsi´biorstwo high-tech, ktøre w ramach V Programu
Ramowego Unii Europejskiej koordynuje prace
mi´dzynarodowego konsorcjum. Konsorcjum
to realizuje projekt ICONS, ktørego celem jest
rozwøj tzw. systemøw zarzådzania wiedzå. WdraΩa si´ je w przedsi´biorstwach i instytucjach,
by skutecznie radziç sobie z maså informacji,
jakå zalewa wszystkich wspø¬czesna cywilizacja. BudΩet ICONS to 3 mln euro.
A biurokracja?
– Ca¬e negocjacje trwa¬y jeden dzie˜ – wyjaßnia
Staniszkis. – Przylecia¬em rano do Brukseli, po
po¬udniu mog¬em wracaç z podpisanym kontraktem. Oczywißcie wczeßniej odbywa¬a si´
kilkuetapowa procedura recenzencka. Konsorcjum jest jednym z siedmiu, jakie zyska¬o uznanie komisji spoßrød 71 aplikujåcych. – Myßl´, Ωe
narzekanie na brukselskå administracj´ jest
zwyk¬ym przerzucaniem winy. Bo prawdå jest
to, Ωe na finansowanie majå szans´ tylko projekty ciekawe, o duΩej zawartoßci nowatorskich
pomys¬øw badawczych. A powiedzmy sobie
szczerze, w Polsce jest bardzo ma¬o firm mogåcych udokumentowaç, Ωe rozwijajå oryginalnå
myßl technicznå.
Szef Rodan Systems nie czyni z tego zarzutu, bo wie najlepiej, Ωe inwestowanie w dzia¬alnoßç badawczo-rozwojowå jest niezwykle ryzykowne i kosztowne. Rodan, stosunkowo niewielka, liczåca 80 osøb firma, zainwestowa¬ samodzielnie w badania 3 mln euro, co potencjalnie mog¬o doprowadziç do zachwiania stabilnoßci finansowej firmy. Ale umoΩliwi¬o z kolei
udzia¬ w projektach europejskich i opracowanie
ca¬kowicie oryginalnych, bardzo zaawansowanych produktøw, przed ktørymi rynek dopiero
si´ otwiera. – Inni wolå narzekaç, Ωe nie ma
szans. Skoro jednak nie inwestujå w coß, co im
szans´ otwiera? – pyta Staniszkis retorycznie.
Podczas zbliΩajåcego si´ III Kongresu Informatyki Polskiej jedna z sesji poßwi´cona b´dzie jej sukcesom. – Nie powinnißmy tylko narzekaç – przekonuje Marek Ho¬y˜ski, prezes
mazowieckiego oddzia¬u Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Przez wiele lat wyk¬ada¬
w prestiΩowym Massachusetts Institute of Technology oraz projektowa¬ komputery w Krzemowej Dolinie. – Mamy wiele ciekawych osiågni´ç
zarøwno na poziomie akademickim jak i biznesowym. Na widok polskiego wirtualnego superkomputera, czyli ßwiat¬owodowej sieci ¬åczåcej centra superkomputerowe w ca¬ej Polsce, oczy bielejå nawet Amerykanom. Musimy
jednak teΩ pami´taç, Ωe nigdy w Polsce nie
stworzymy drugiej Krzemowej Doliny. – Po pro-

stu nie mamy szansy, by stworzyç nowy komputer, system operacyjny lub przemys¬ pø¬przewodnikøw. Do tego potrzeba miliardøw dolarøw na kaΩde zawo¬anie, dost´pu do najlepszych ludzi i infrastruktury umoΩliwiajåcej im
prac´.
Na k¬opoty – nisza i krzemowa autostrada
Co mamy wi´c robiç? Wy¬åczyç komputery i
zgasiç ßwiat¬o? Musimy postawiç na rynkowe
nisze. – Nisza jest pi´kna – zachwyca si´ Skalczy˜ski. Dlaczego? Bo jeßli ktoß ma dobry unikatowy pomys¬ na specyficzny produkt lub rozwiåzanie adresowane do wyspecjalizowanego
kr´gu odbiorcøw, to istnieje ma¬e prawdopodobie˜stwo, Ωe ktoß inny go ubiegnie. A gdy juΩ
nowy produkt znajdzie si´ na swym niszowym
rynku, ma¬o komu op¬aca si´ podejmowanie
konkurencji. Wielkie firmy nie majå interesu
zajmowaç si´ drobnicå. Ma¬e, zamiast traciç
energi´ na walk´, szukajå swoich nisz.
Umiej´tne wynajdywanie niszy, zarøwno na
rynku krajowym jak i zagranicznym, to jedyna
szansa dla polskich firm zaawansowanych technologii wobec coraz bardziej otwierajåcych
si´ rynkøw i ekspansyjnych planøw mi´dzynarodowych koncernøw, ktøre ¬akomym okiem
patrzå na ciågle wyposzczony pod wzgl´dem
technologicznym kraj w ßrodku Europy, liczåcy
blisko 40 mln konsumentøw.
Pomys¬y poszczegølnych firm wspieraç musi klarowna wizja modernizacji pa˜stwa i regionøw. Zdaniem Jerzego Szymury, katowickiego
przedsi´biorcy, brak takich wizji to rodzaj wady
narodowej. Szymur´ boli to, Ωe Ílåsk zyska¬ obecnie etykietk´ regionu zacofanego, obciåΩonego
dziedzicznie starym przemys¬em. A przecieΩ
ten region, od Wroc¬awia po Krakøw, skupia olbrzymi potencja¬ intelektualny. Szymura apeluje, by odrzuciç wizerunek okaleczonego Ílåska,
a w zamian proponuje wizj´ Autostrady Firm
Nowych Technologii. To w¬aßnie tu, wzd¬uΩ osi,
jakå tworzy autostrada A4, mog¬aby powstaç
polska miniwersja Krzemowej Doliny.
NiezaleΩnie od tego, czy projekty Jerzego
Szymury majå szanse urzeczywistnienia, nie
traci waΩnoßci najwaΩniejsze stwierdzenie. Nasz
kraj najbardziej cierpi na brak wizji, na niezdecydowanie, czy Polska ma si´ bardziej kojarzyç
z Ωubrami, czy z zaawansowanå technologiå.
Eksport polskich firm informatycznych to zaledwie 100 mln euro rocznie. Udzia¬ produktøw
high-tech w eksporcie to tylko 3%. O wiele
mniejsze W´gry eksportujå trzykrotnie wi´cej
produktøw i us¬ug zaawansowanych technologii niΩ Polska. Jeßli wi´c nie moΩemy marzyç o
Krzemowej Dolinie, sprøbujmy na poczåtek
dogoniç braci Madziarøw.
EDWIN BENDYK
Wspø¬praca:
S¬awomir Kosieli˜ski(Computerworld)
Polityka nr 22/2003

Barwy walki
Dlaczego Ωø¬knå lißcie?
Zako˜czy¬ si´ jesienny spektakl. Ziele˜ ust´puje miejsca czerwieni, Ωø¬ci oraz z¬otu. Dlaczego lißcie, zanim opadnå, zmieniajå kolor? Oto naukowa odpowied≈.
Dlaczego lißcie nie opadajå zielone? W przyrodzie nie ma miejsca na przypadek – wszystko
jest z gøry zaprogramowane i musi przynosiç
korzyßci. TakΩe jesienna zmiana barw. Za cud
jesieni odpowiadajå obecne w lißciach barwniki, d¬ugoßç nocy oraz pogoda. O terminie zmiany kolorøΩw oraz opadania lißci decyduje przede wszystkim kalendarz, a w¬aßciwie wyd¬uΩajåca si´ pod koniec lata noc. ¸adne inne czynniki:- temperatura, opady, Ωyznoßç gleby, nie så
røwnie waΩne. W miar´ jak dni stajå si´ coraz
krøtsze, a noce zimniejsze i d¬uΩsze, w lißciach
rozpoczynajå si´ procesy biochemiczne, dzi´ki
ktørym zmienia si´ krajobraz.
Skåd si´ biorå kolory?
Malarska paleta jesieni sk¬ada si´ z trzech typøw pigmentøw – chlorofilu, karotenoidøw
oraz antocyjanøw. Chlorofil nadaje lißciom zielonå barw´ i jest niezb´dny w procesie fotosyntezy – reakcji chemicznej, ktøra pozwala roßlinom wykorzystywaç ßwiat¬o s¬oneczne do produkcji ich g¬øwnego poΩywienia, czyli cukrøw.
Karotenoidy to barwniki, ktørym z¬ote, pomara˜czowe i bråzowe kolory zawdzi´czajå mi´dzy innymi ziarna kukurydzy, korzenie marchwi, banany czy p¬atki narcyzøw. Dzi´ki antocyjanom mamy natomiast czerwone jab¬ka i truskawki, niebieskie jagody i ßliwki.
Rozpuszczalne w wodzie antocyjany powstajå przede wszystkim jesieniå i magazynowane så w soku wype¬niajåcym komørki blaszek
lißciowych. Chlorofil oraz karotenoidy moΩna
znale≈ç w komørkach lißci przez ca¬y okres wegetacji. Jesieniå, gdy noce stajå si´ coraz d¬uΩsze, produkcja chlorofilu stopniowo maleje. W
ko˜cu roßliny przestajå go w ogøle wytwarzaç, a
w lißciach rozpoczyna si´ rozk¬ad zgromadzonych zapasøw tego barwnika. Proces ten post´puje z røΩnå szybkoßciå – u niektørych roßlin
chlorofil zanika ca¬kowicie i dopiero wtedy w
lißciach ujawniajå si´ niewidoczne dotåd karotenoidy oraz antocyjany.
Niektøre kolory så charakterystyczne dla
okreßlonych gatunkøw drzew. Lißcie d´bøw
zwykle stajå si´ czerwone, bråzowe lub rdzawe,
bukøw – rude, topoli i brzøz – z¬otoΩø¬te, a wielu gatunkøw trzmielin – jaskrawoczerwone. Najwi´cej barw moΩna jednak zobaczyç na klonach
– od czerwieni, przez Ωø¬cie i z¬oto do kompozycji kilku kolorøw.
Nie wszystkie gatunki rozpoczynajå jesienny spektakl jednoczeßnie. Do jednych z pierwszych naleΩå u nas brzozy i jesiony pensyl-

wa˜skie, do ostatnich – d´by. To takΩe nie przypadek, ale pozosta¬oßç genetyczna po wspølnych przodkach. Okazuje si´ bowiem, Ωe cz´sto
ten sam gatunek rozpoczyna zmian´ barw lißci
o jednakowej porze roku, niezaleΩnie od tego,
czy roßnie wysoko w gørach, czy w cieplejszej
dolinie.
Ile zaleΩy od pogody?
Jaskrawoßç barw jesieni røΩni si´ kaΩdego roku
w zaleΩnoßci od pogody, jaka utrzymywa¬a si´ w
okresie zahamowania produkcji chlorofilu oraz
rozpocz´cia jego rozk¬adu. G¬øwnå rol´ odgrywajå temperatura oraz wilgotnoßç pod¬oΩa. Gdy
jesieniå dni så ciep¬e i s¬oneczne, a noce ch¬odne, ale bez przymrozkøw, lißcie przebarwiajå si´
najintensywniej. Przy takiej pogodzie produkujå jeszcze sporo cukrøw, ale ch¬ød nocy sprawia, Ωe ich transport do p´døw jest utrudniony.
Obecnoßç cukrøw i ßwiat¬a sprzyja uruchomieniu syntezy antocyjanøw, ktøre nadajå lißciom
czerwone, szkar¬atne i fioletowe barwy. Z tego
powodu najpi´kniejsze jesienne kolory majå
zwykle drzewa dobrze oßwietlone, rosnåce samotnie.
W lesie, gdzie roßliny rywalizujå o dost´p do
s¬o˜ca, najintensywniej przebarwiajå si´ lißcie
na najwyΩszych ga¬´ziach lub tam, gdzie pada
choç odrobina ßwiat¬a. Inaczej wyglåda sytuacja z karotenoidami. PoniewaΩ så one obecne w
lißciach przez ca¬y rok, Ωø¬te i z¬ote barwy zwykle så jednakowe kaΩdej jesieni. Nast´pujåce po
sobie jesienie nigdy nie så identyczne. Pø≈na
wiosna lub letnie upa¬y mogå opø≈niç zmian´
barwy lißci nawet o kilka tygodni. Ciep¬a wiosna, wilgotne lato, a potem s¬oneczna jesie˜ z
zimnymi nocami gwarantujå najpi´kniejszy
spektakl.
Po co to drzewom?
Naukowcy od dawna przypuszczali, Ωe przedwczesna zmiana barw lißci niektørych drzew
tego samego gatunku moΩe byç nie tylko przystosowaniem do warunkøw klimatycznych, ale
røwnieΩ formå obrony przed szkodliwymi owadami. Hipotez´ t´ potwierdzi¬y opublikowane
we wrzeßniu 2003 r. wyniki przeprowadzonych
w Norwegii bada˜ nad terminem rozpocz´cia
jesiennego przebarwiania lißci przez brzozy
omszone. Okaza¬o si´, Ωe drzewa, ktørych lißcie
wczeßniej zmienia¬y barw´ z zielonej na Ωø¬tå,
by¬y w kolejnym sezonie zdrowsze i znacznie
rzadziej atakowane przez szkodniki. Jesieniå
owady ch´tniej wybiera¬y bowiem na miejsce
do zimowania lub sk¬adania jaj roßliny zdrowe,

8

czyli d¬ugo intensywnie zielone. Drzewa o Ωø¬tych lißciach traktowane by¬y jako niepewne i
zbyt krøtkotrwa¬e ≈rød¬o pokarmu dla przysz¬ego pokolenia szkodnikøw.
Dla wszystkich roßlin strefy umiarkowanej
zima jest nieuchronnå koniecznoßciå. Drzewom niezb´dna jest wtedy ochrona przed
mrozem, ßniegiem i wiatrem. Ga¬´zie, p´dy i
påki majå w¬asne systemy zabezpiecze˜ – kor´,
warstwy ¬usek lub pow¬ok´ z wosku, dzi´ki ktørym mogå przetrwaç do wiosny. Delikatne i wodniste tkanki lißci jednak zimå ¬atwo by zamarz¬y. Drzewo musi wi´c ich si´ pozbyç lub je zmodyfikowaç. Ten drugi sposøb wybra¬a wi´kszoßç
gatunkøw iglastych. Ich lißcie sta¬y si´ wåskie,
grube i twarde, z zewnåtrz pokryte woskiem, w
ßrodku – wype¬nione substancjami uniemoΩliwiajåcymi zamarzanie sokøw komørkowych.
Takie lißcie, czyli ig¬y, mogå przeΩyç kilka lat, zanim opadnå ze staroßci. Podobnå metod´ ochrony wybra¬o teΩ sporo gatunkøw lißciastych (np.
bukszpany, mahonie, niektøre d´by i magnolie
nie zrzucajå lißci na zim´) z regionøw, gdzie zima nie jest zbyt d¬uga i mro≈na. Lißcie pozosta¬ych drzew så jednak zbyt delikatne i podatne
na uszkodzenia. Ich blaszki så cienkie, szerokie,
a wn´trze wype¬nia ¬atwo zamarzajåcy sok.
Dlatego muszå kaΩdego roku opaßç, aby roßlina
mog¬a przeΩyç.
Opad¬e lißcie nie så jednak przez natur´ marnowane. Ulegajå rozk¬adowi na zwiåzki chemiczne, ktøre trafiajå z powrotem do gleby i s¬uΩå
roßlinom jako ≈rød¬o substancji mineralnych.
Zanim to naståpi, przez pewien czas tworzå jeszcze na ziemi warstw´ ßciø¬ki, ktøra ch¬onie
wod´, chroni korzenie przed mrozem i jest domem dla tysi´cy organizmøw..
WOJCIECH GÓRKA
Autor uko˜czy¬ Wydzia¬ Ogrodnictwa Akademii
Rolniczej w Krakowie, jest dziennikarzem w
czasopismach branΩowych.
Polityka nr 42/03

A QUESTION OF
HONOR
Kilka tygodni temu ukaza¬a si´ ksiåΩka pod powyΩszym tytu¬em, ktøra formalnie jest historiå Eskadry
Koßciuszkowskiej, bardziej znanej jako eskadra 303.
Pos¬uΩy¬a ona jednoczeßnie autorom, aby przedstawiç
losy Polakøw w czasie II Wojny Íwiatowej.
Autorzy szczegø¬øwo opisali dokonania polskiego
lotnictwa w Wielkiej Brytanii, a szczegølnie jego wk¬ad
w zwyci´stwo W Bitwie o Brytani´, kiedy to waΩy¬y
si´ losy II W.Í. Bitwa ta przekona¬a Anglikøw, Ωe jednak ci Polacy potrafaiå nie tylko wspaniale lataç, ale
takΩe zwyci´Ωaç. Eskadra 303 mia¬a na koncie najwi´cej zwyci´stw ze wszystkich ekadr lotnictwa pod brytyjskim dowødztwem.
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Opis dokona˜ polskich lotnikøw pos¬uΩy¬ autorom
jako kanwa do przedstawienia losøw Polakøw w czasie
II W.Í. w szerokim aspekcie. Jest opisana bezwzgl´dna niemiecka okupacja, ktora traktowa¬a Polakøw
jako "podludzi". Nie zapomniano o deportacji polskiej
ludnoßci do Zwiåzku Sowieckiego. Jest i Katy˜. Jest
opisany bezkompromisowy opør polskiej ludnoßci
przeciw obu okupacjom ¬åcznie z Powstaniem Warszawskim. Autorzy nie zapomnieli takΩe o potajemnej
zdradzie aliantøw zachodnich w rezultacie ktørej Polska znalaz¬a si´ pod faktycznå okupacjå sowieckå. Så
to dzieje Polakøw podczas II W.Í.
KsiåΩka jest tym cenniejsza, Ωe jest oparta na dokumentach. Bibligrafia liczy prawie pø¬tysiåca pozycji. A
wi´c jest to praca na ktørej moΩna polegaç. Jest takΩe
wspania¬y prezent dla kanadyjskich przyjaciø¬ i naszych dzieci.
Autorami jest para ameryka˜skich dziennikarzy. A
wi´c narracja jest wartka i ciekawa. Czyta si´ to opracowanie jak fascynujåcå powießç. Godne polecenia.
A Question of Honor.
Lynne Olson, Stanley Cloud
ISBN 0-375-41197-6
Published by A. Knopf
Do nabycia w ksi´garniach Cole

WIEÍCI z KRAJU

◆ Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ na
poczåtku grudnia ub. r., wygra¬aby je Platforma
Obywatelska z 26% g¬osów, drugie by¬oby SLD 17%, a trzecia Samoobrona - 13%. Poparcie dla PO nie
zmieni¬o si´ od poprzedniego sondaΩu CBOS z
prze¬omu listopada i grudnia.
Notowania Sojuszu spad¬y o 1%, o tyle samo wzros¬y
Samoobrony. Do Sejmu wesz¬yby jeszcze Prawo i
Sprawiedliwoßç (12%, bez zmian), Liga Polskich
Rodzin (8%, -1%) oraz PSL (6%, -1%). O dwa punkty
(z 2 do 4%) wzros¬o poparcie dla koalicyjnej Unii
Pracy.
CBOS przeprowadzi¬ swøj sondaΩ mi´dzy 5 a 8
grudniaub. r., czyli po wypadku helikoptera z premierem na pok¬adzie, a przed szczytem UE w Brukseli
- na liczåcej 1000 osøb reprezentatywnej grupie
doros¬ych Polakøw.
Gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´ na
poczåtku grudnia ub.r. , najwi´cej g¬osøw uzyska¬yby
PO - 20%. (spadek w porøwnaniu z listopadem o 1%),
SLD - 16% (spadek o 4%), i Samoobrona - 16%
(wzrost o 3%) - wynika z sondaΩu TNS OBOP.
PiS uzyska¬by 13% (wzrost o 2%), LPR 9%
(spadek o 2%), PSL 8% (spadek o 1%). Krajowa Partia
Emerytøw i Rencistøw uzyska¬aby 4% (bez zmian),
UW 3% (bez zmian), UP - 2% (spadek o 1%).
Udzia¬ w wyborach zadeklarowa¬o 59% ankietowanych, 37% nie wzi´¬oby w nich udzia¬u, 4%
nie mia¬o zdania.
Najwi´kszy elektorat negatywny ma SLD - 38%
(wzrost od listopada ub. r.o 6%), dalej Samoobrona 24% (wzrost o 1%), LPR - 15% (spadek o 2%), UP -

4% (wzrost o 1%), PSL - 4% (wzrost o 1%), UW, PiS,
PO - po 3% (bez zmian)
Jak poda¬ OBOP, sondaΩ przeprowadzono tuΩ po
wypadku rzådowego helikoptera z premierem na
pok¬adzie, ale przed szczytem w Brukseli.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 6-8 grudniaub.
r. na reprezentatywnej, losowej, 939-osobowej
ogølnopolskiej prøbie osøb od 18. roku Ωycia.
Na poczåtku grudnia na PO chcia¬oby g¬osowaç
nieco ponad 19% Polakøw, a to oznacza spadek o
prawie 3% w porøwnaniu z poczåtkiem listopada.
Na niemal identyczne jak PO poparcie w granicach
19% moΩe liczyç w grudniu lewicowa koalicja. Jak
widaç, wypadek lotniczy premiera w zasadzie nie
wp¬ynå¬ na notowania lewicy (SLD - UP odnotowa¬o
minimalny spadek o 1%).
Na trzecim miejscu - z 16% - jest Samoobrona. To
juΩ drugi z kolei miesiåc rosnåcych notowa˜ partii
Andrzeja Leppera.
Na 12% g¬osøw mogå liczyç Prawo i Sprawiedliwoßç oraz Liga Polskich Rodzin. O ile notowania
LPR nie uleg¬y zmianie, o tyle niemal ca¬e straty z
listopada odrobi¬a partia braci Kaczy˜skich. Nie
zmieni¬y si´ notowania PSL (8%). Do Sejmu mia¬yby
szans´ wejßç jeszcze Krajowa Partia Emerytøw i
Rencistøw oraz Unia Wolnoßci - po 5%
SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a Pracownia Bada˜
Spo¬ecznych mi´dzy 6 a 7 grudnia ub. r. na 1048osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ W grudniu br. 84% badanych ≈le oceni¬o rzåd premiera Leszka Millera (o 3% mniej niΩ w listopadzie),
12% oceni¬o rzåd dobrze (wzrost o 4%). 76% ≈le
oceni¬o samego premiera (spadek o 2%, a 16% oceni¬o
go dobrze (wzrost o 2%) - wynika z sondaΩu TNS
OBOP.
Dzia¬alnoßç prezydenta Aleksandra Kwaßniewskiego
dobrze oceni¬o 67% ankietowanych (wzrost o 4%), ≈le
- 26% (spadek o 2%).
Dzia¬alnoßci rzådu nikt nie oceni¬ zdecydowanie
dobrze (podobnie jak w listopadzie). Raczej dobrze 12%. Po 42% oceni¬o rzåd zdecydowanie ≈le i raczej
≈le (w listopadzie odpowiednio 48 i 39%).
Premier Leszek Miller, identycznie jak przed
miesiåcem, zdecydowanie dobrych ocen dosta¬ 2%,
raczej dobrych 14% (wzrost o 2%). Zdecydowanie ≈le
wype¬nianie przez niego obowiåzkøw premiera oceni¬o
37% (spadek o 9%), a raczej ≈le 39% (wzrost o 7%).
Wype¬nianie obowiåzkøw przez prezydenta zdecydowanie dobrze oceni¬o 17% (wzrost o 2%), raczej
dobrze 50% (wzrost o 2%). Zdecydowanie ≈le - 8%
(spadek o 2%), raczej ≈le - identycznie jak przed
miesiåcem 18%.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 6-8 grudnia ub.
r. 2003 roku na ogølnopolskiej, losowej, reprezentatywnej prøbie 1005 Polakøw w wieku 15 i wi´cej lat.
◆ Najwi´kszå sympatiå Polakøw (56%) cieszå si´
Amerykanie - wynika z najnowszego sondaΩu CBOS.
Lubimy takΩe W¬ochøw, Czechøw, Anglikøw,
Szwedøw i Francuzøw. Mniej wi´cej po¬owa badanych

deklaruje sympati´ do tych narodøw.
Niezmiennie od kilku lat Polacy så niech´tni
Cyganom (61%) i Arabom (60% ). Sympatiå Poakøw
nie cieszå si´ takΩe Rumuni oraz Ukrai˜cy.
Stosunek do Niemcøw podzieli¬ Polakøw. Niemal
tyle samo darzy ich sympatiå (36%) co niech´ciå
(38%).
SondaΩ przeprowadzi¬ CBOS 3 - 6 pa≈dziernika
ub.r. na reprezentatywnej prøbie losowej 1016
doros¬ych Polakøw.
◆ Lekki wzrost akceptacji dla cz¬onkostwa w UE. Na
poczåtku grudnia, w porøwnaniu z listopadem, naståpi¬
lekki wzrost akceptacji dla cz¬onkostwa Polski w Unii
Europejskiej: jako "pozytywne" uzna¬o je 43%
badanych. W listopadzie opini´ takå wyrazi¬o 40% wynika z sondaΩu OBOP.
Negatywnie cz¬onkostwo w UE oceni¬o 29% ankietowanych (w listopadzie - 28%). O tym, Ωe cz¬onkostwo w Unii nie b´dzie ani czymß dobrym, ani z¬ym,
przekonanych jest 19% badanych (w listopadzie 24%). Nie mia¬o zdania w tej sprawie 9% uczestnikøw
sondaΩu (w listopadzie - 8%).
Krytycznie stan przygotowa˜ Polski do cz¬onkostwa
oceni¬o 38%ankietowanych (tyle samo co w
listopadzie). UwaΩajå oni, Ωe Polska "nie jest gotowa
ani do skorzystania z cz¬onkostwa, ani do dotrzymania
zobowiåza˜". 29% badanych uwaΩa, Ωe Polska "jest
gotowa do skorzystania z cz¬onkostwa, ale nie jest
gotowa do dotrzymania zobowiåza˜ wynikajåcych z
akcesji".
14% ankietowanych uwaΩa, Ωe Polska "gotowa jest
wywiåzaç si´ ze zobowiåza˜, ale nie b´dzie w stanie
skorzystaç z cz¬onkostwa". Tylko 9% uczestnikøw
sondaΩu sådzi, Ωe nasz kraj przygotowany jest i do skorzystania z cz¬onkostwa, i do wywiåzania si´ z
wynikajåcych z tego obowiåzkøw. Co dziesiåty
badany - 10% - nie mia¬ zdania w sprawie stanu przygotowa˜ Polski do akcesji.
◆ W listopadzie ub.r.w Polsce by¬o 7,1 mln internautøw - wynika z badania Interbus, przeprowadzonego przez TNS OBOP. Liczba internautøw jest
o ok. 400 tys. wi´ksza niΩ wyliczona w analogicznym
badaniu z wrzeßnia. Internuta to osoba, ktøra przynajmniej raz w miesiåcu korzysta z Internetu. Z listopadowego badania wynika, Ωe najbardziej znane portale to
Onet, Wirtualna Polska i Interia.
◆ CBOS zapyta¬, kto powinien znale≈ç si´ wßrød
kandydatøw na najwyΩszy urzåd w pa˜stwie. W pierwszej kolejnoßci wskazujemy na Jolant´ Kwaßniewskå
(30%), Andrzeja Leppera (8%) i Lecha Kaczy˜skiego
(5%). Na kolejnych miejscach znale≈li si´ Jan Rokita
(4%), Marek Borowski i Andrzej Olechowski (3%)
oraz Jøzef Oleksy i Donald Tusk (2%).
Stosunkowo wielu Polakøw, bo 17%, uwaΩa, Ωe
nie ma wßrød politykøw kandydatøw na prezydenta.
28% nie potrafi ich wskazaç.
SondaΩ przeprowadzono mi´dzy 7 a 10 listopada
2003 roku na liczåcej 1088 osøb reprezentatywnej prøbie losowej doros¬ych Polakøw.
10

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Styczeń 2004 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 (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 Szczep „Jutrzenka” - 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 (Stow. Twórców)
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
K. Rudak
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
248-8590
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 2004
Data
Impreza
4 sty. Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK
6
„Rozwój terytorialny Państwa Polskiego w okresie jego 1000letniej historii” – H. Brzeziński
11
Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP
13
Film: „Samson”. Reżyser Andrzej Wajda
15
Film: „The Struggles for Poland – Część I”
18
Kolędy przy świecach
23
Walne Zebranie
24
Bal Sportowca
27
Film: „Austeria”. Reżyser Jerzy Kawalerowicz
29
Film: „Biały niedźwiedź”. Reżyser Jerzy Zarzycki
31*
Zabawa karnawałowa
2 luty Film: „Legiony – walka o niepodległość”
17
„Genetycznie modyfikowane (GM) rośliny – zbawienie czy
zaraza?” – Dr L.N. Pietrzak
19
Film: „Jubileusz Hanki Bielickiej”
21
„Śledzik Harcerski ZHP - Zabawa”
25
Środa Popielcowa
9 mar Panel: „Ośrodek Polskich Dziewcząt w Ain-Karem, Palestyna
1942-47”
18
Film: „The Struggles for Poland – Część II”
6 kw. „WREN-ki - Pomocnicza Morska Służba Kobiet”
18*
Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
24
III Konkurs Talentów Polskich - Grupa 1 i 2
25
III Konkurs Talentów Polskich - Grupa 3 i 4
2 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia

Organizatorzy
Parafia Św. Jacka
Stow. Twórców oraz
Koło SPK Nr 8
Klub Polsko-Kanadyjski
Fund. Dziedzictwa Pol.
Koło SPK Nr 8
Chór J. Paderewskiego
Fund. Dziedzictwa Pol.
Klub „Białe Orły”
Fund. Dziedzictwa Pol.
Fund. Dziedzictwa Pol.
Akcja Katolicka
Koło SPK Nr 8
SIP - Ottawa

Kontakt
Sekretariat
B. Gajewski
J.A. Dobrowolski
I. Bystram
J. Semrau
J. Rudowicz
W. Garlicka
A. Gołębiowski
R. Bojarski
J. Semrau
J. Semrau
S. Skulski
J. Rudowicz
B. Gajewski

Telefon
230-0804
523-5174
733-5161
820-7742
741-5465
728-1375
731-6376
825-7774
736-9517
741-5465
741-5465
825-5505
728-1375
523-5174

Koło SPK Nr 8
Kom. Rodzic. ZHP
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8

J. Rudowicz
J. Bartnicka
Sekretariat
J.A. Dobrowolski

728-1375
591-7518
230-0804
733-5161

Koło SPK Nr 8
SPK: p. M. Kawernińska
Fed. Polek Ogniwo 8
Fund. Dziedzictwa Pol.
Fund. Dziedzictwa Pol.
Szkoła Południowa

J. Rudowicz
J.A. Dobrowolski
E. Zadarnowska
E. Michałowska
E. Michałowska
G. Ratkowska
E. Michałowska

728-1375
733-5161
739-8663
739-7003
739-7003
789-6267
739-7003

* zmiana daty

W imieniu Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Stołecznego, oraz własnym, składam Polonii Ottawskiej
i Personelowi Ambasady RP w Ottawie najserdeczniejsze życzenia Pogodnych i Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz zdrowia, radości i pomyślności w Nowym Roku,
Jerzy M. Zarzycki, Prezes.

