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Establishment jest w nauce potrzebny, ale trze-
ba zadbaç o jego jakoßç. Habilitacja jest nieod-
zowna, bo broni przed bylejakoßciå. A o pieniå-
dze dla siebie cz´sto nie potrafiå zadbaç nawet
sami naukowcy.

Chcia¬bym w¬åczyç si´ w t´ dyskusj´ z niety-
powej pozycji - jako samokrytyczny przedstaw-
iciel kadry naukowej, która desperacko broni
si´ przed stawianymi przez m¬odzieΩ zarzuta-
mi. Oczywißcie, choç wina leΩy, jak zwykle, po
obu stronach, to my jesteßmy bardziej odpowie-
dzialni za obecny stan i bez naszego udzia¬u je-
szcze d¬ugo on si´ nie zmieni.

CCzzyy  ""eessttaabblliisshhmmeenntt  rrzzååddzzii""??
Rzådzi, bo taka jest istota istnienia establish-
mentu. Chyba we wszystkich dziedzinach Ωycia
wiele waΩnych decyzji skupionych jest w r´kach
wåskiego grona ludzi. W nauce, gdzie równie
waΩna jak wrodzone zdolnoßci jest teΩ akumu-
lacja wiedzy, miejsce w establishmencie zdoby-
wa si´ wraz z up¬ywem czasu. Wyjåtki od tej re-
gu¬y så rzadkie nie tylko w Polsce.

Establishment w nauce istnieje i b´dzie is-
tnia¬, bo w nauce nie ma sprawiedliwoßci. W
nauce nie ma miejsca na uΩalanie si´ ani na
pe¬ne wspø¬czucia pochylanie si´ nad proble-
mami tych, ktørzy nie nadåΩajå. Prawo funkcjo-
nowania w nauce powinni mieç tylko najlepsi,
ktørych naturalne zdolnoßci predestynujå do
pokonywania kolejnych przeszkød. Nie ma racji
bytu nauka byle jaka, nauka ßrednich lotøw ani
nauka uprawiana przez pracowitych nieudacz-
nikøw. Nic nie usprawiedliwia tu akceptacji le-
nistwa i przeci´tniactwa - bez wzgl´du na literki
stawiane przed nazwiskiem.

JeΩeli nauka ma z definicji charakter elitar-
ny, to jej establishment powinien byç elitå elity.
Czy rzeczywißcie do naukowego establishmen-
tu dostajå si´ dziß najlepsi? Niestety, nie tylko. I
znøw nie jest to tylko polska specyfika, chociaΩ
u nas pewnie zbyt wiele moΩna osiågnåç dzi´ki
dobrym uk¬adom towarzyskim.

CCzzyy  wwyyrrzzuucciiçç  ""hhaabbiilliittaaccjj´́  ddoo  kkoosszzaa""??  
JeΩeli nie zmieniå si´ warunki uprawiania nauki
w Polsce, to na pewno nie. Kategorycznoßç tej
odpowiedzi nie wynika z mojego konserwatyz-
mu, czy samoobrony wygodnie usadowionego
konsumenta przywilejøw kastowych. UwaΩam
habilitacj´ za jednå z ostatnich barier, ktøre
broniå naszå nauk´ przed zalewem wzajemnie
si´ wspierajåcej bylejakoßci.

Powo¬ywanie si´ na przyk¬ady anglosaskie
nie ma u nas sensu, bo ßcieΩki kariery naukowej
så tam odmienne i kaΩdy naukowiec jest zmu-
szany w trakcie ich pokonywania poddaç si´
wielokrotnej selekcji przez nieznane sobie gre-
mia. Przed dobrym absolwentem uczelni no-
wojorskiej pojawiajå si´ perspektywy zdobycia
stypendium doktorskiego, ale nie w tym samym
mießcie! Po obronieniu doktoratu w Kalifornii
nie przysz¬oby mu nawet do g¬owy, aby staraç
si´ o kontrakt naukowy na miejscu, lecz zg¬osi
si´ do konkursu w Michigan. JeΩeli uzyska tam
godzien uwagi dorobek, to stanie do walki o pro-
fesur´ na Florydzie. JeΩeli b´dzie wybitny, to
moΩe uda mu si´ uzyskaç etat bezterminowy.
Tam nie ma ani chwili na odpr´Ωenie si´, a wi´k-
szoßç kandydatøw na naukowcøw odpada z te-
go morderczego wyßcigu.

Natomiast u nas dobry absolwent Uniwer-
sytetu Warszawskiego dostaje etat, stypendium
doktorskie w swojej macierzystej uczelni. JeΩeli
w ciågu oßmiu lat wym´czy doktorat, to auto-
matycznie zostaje adiunktem w tym samym in-
stytucie i ma kolejnych osiem lat na habilitacj´,
ktøra pozwala mu objåç etat profesorski (ina-
czej jest w PAN). Po kilku(nastu) nast´pnych la-
tach wyst´puje o nadanie doΩywotniego tytu¬u
"belwederskiego". Im d¬uΩej tkwi si´ w takim
uk¬adzie, tym wi´ksze opory ma zaprzyja≈nione
ßrodowisko przed "skrzywdzeniem" kolegi.

W takim uk¬adzie zdominowanym przez
stosunki towarzyskie wymøg napisania kole-
jnych ksiåΩek, wykazania si´ aktywnoßciå

WITAMY
Kolegøw z nowopowsta¬ego oddzia¬u SIP w London. 

Decyzjå ZG SIP z dnia 4 marca 2004 r. zosta¬ powo¬any nowy oddzia¬ SIP w
London. Oddzia¬ liczy 24 cz¬onkøw. Tymczasowym Przewodniczåcym od-
dzia¬u jest kol. Mariusz Marko. 

¸yczymy Kolegom z London aktywnej dzia¬alnoßci na rzecz SIP'u jak i
teΩ dla dobra spo¬ecznoßci polonijnej.

Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa

Czy w Polsce moΩna zrobiç karier´ naukowå?
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naukowå i przejßcia przez tryby egzaminacyjne
stanowi przynajmniej namiastk´ kontroli jakoß-
ci. Mimo obniΩania si´ kryteriøw så to procedu-
ry publiczne i podlegajåce tym wi´kszej kontro-
li, im wyΩszy jest stopie˜, o ktøry si´ walczy. Tyl-
ko to sprawia, Ωe istnieje selekcja, dzi´ki ktørej
nie wszyscy magistrowie zostajå doktorami, nie
wszyscy doktorzy robiå habilitacje i nie wszyscy
docenci uzyskujå tytu¬y profesorskie.

Choç w naszych warunkach p¬acowych tru-
dno oczekiwaç ciåg¬ego w´drowania po kraju,
to moΩna poprawiç kontrol´ jakoßci. Jednym z
pomys¬øw møg¬by byç wymøg odbywania kole-
jnych przewodøw w innym mießcie.

CCoo  zzrroobbiiçç  zz  ""kkoonnttrroollåå  oollddbboojjøøww""??  
To jedna z ciemniejszych stron polskiej nauki.
Niedostatki kariery naukowej rekompensuje si´
cz´sto karierå administracyjnå. Oczywißcie ch´ç
si´gania po stanowiska kierownicze sama w so-
bie nie jest naganna. Problem polega na tym, Ωe
w Polsce obj´cie jakiegoß "kierownictwa" uwa-
Ωane jest za zdobycz osobistå i doΩywotniå - chy-
ba Ωe pojawi si´ szansa jeszcze lepszego awan-
su. Redaktorzy czasopism naukowych, kierown-
icy pracowni i zak¬adøw oraz dyrektorzy insty-
tutøw jak lwy broniå raz zaj´tych pozycji. Wy-
møg kadencyjnoßci nie ma znaczenia, bo wybo-
ry så z regu¬y fikcjå wywo¬anå kandydowaniem
wciåΩ tych samych ludzi. Ich podw¬adni wybie-
rajå ich ze strachu, z obawy przed zmianami, z
wyrachowania lub teΩ dla ßwi´tego spokoju.

Skoro odwo¬anie do przyzwoitoßci nie dzia-
¬a, pozostaje tylko wprowadzenie bezwzgl´-
dnych mechanizmøw wymuszania rotacji, np.
zakazu kandydowania po raz trzeci z rz´du na
to samo stanowisko. Tylko to uchroni nauk´
przed nieuchronnym skostnieniem i rutyniarst-
wem wynikajåcym z ciågnåcych si´ przez deka-
dy rzådøw. Tylko to otworzy pole do dzia¬ania
zdolnej "m¬odzieΩy" (po czterdziestce!), ktøra
nie moΩe zrealizowaç swoich pomys¬øw (nie så
to pretensje osobiste, bo juΩ by¬em i kierowni-
kiem zak¬adu i wice-dyrektorem instytutu).

U nas uwaΩa si´, Ωe kierownikiem musi byç
profesor, bo ci "m¬odzi" jeszcze nie dojrzeli do
wzi´cia w swoje r´ce odpowiedzialnoßci. Tym-
czasem profesor powinien pisaç ksiåΩki, a nie
wnioski o zaliczki i sprawozdania okresowe; pro-
fesor powinien kierowaç doktoratami, a nie
sprzåtaczkami i ksi´gowymi; profesor powinien
organizowaç konferencje naukowe, a nie prze-
targi i zebrania sprawozdawcze. A swojå drogå -
uwtøw profesorskich i obsadzaç je konkursowo.

Nie bez wp¬ywu na t´ walk´ o sto¬ki så aspe-
kty finansowe. Do wszystkich stanowisk kiero-
wniczych przypisane så bowiem atrakcyjne do-
datki funkcyjne - nie do pogardzenia w sytuacji
mizerii naszych pensji. Zastanawiam si´ ilu pod-
pierajåcych si´ dziß frazesami o misji naukowej

kierownikøw i dyrektorøw chcia¬oby si´ trudziç
za symboliczne 10 z¬? A moΩe by obniΩaç im do-
datki o po¬ow´ z kaΩdå kolejnå kadencjå?

""PPiieenniiååddzzee  ttoo  nniiee  wwsszzyyssttkkoo""
Na pewno, ale bez pieni´dzy niewiele si´ zrobi.
Wszyscy kolejni premierzy III Rzeczpospolitej
så odpowiedzialni za systematyczne obniΩanie
udzia¬u w PKB ßrodkøw przeznaczanych na na-
uk´. Wszyscy k¬amali, zapewniajåc, Ωe nauka
jest jednym z ich priorytetøw, røwnoczeßnie
zmniejszajåc przeznaczane na niå nak¬ady. Kil-
kakrotnie, acz bezskutecznie, wytyka¬em pu-
blicznie sposoby "oszukiwania" nauki przez
twørcøw budΩetu pa˜stwa. Do dziß niewiele si´
chyba zmieni¬o, choç porzuci¬em juΩ ja¬owå
egzegez´ mechanizmøw finansowania nauki.

Przede wszystkim trzeba zerwaç z fikcjå
uznawania za nauk´ wszystkiego, co ma w na-
zwie "instytut" lub jest "badawczo-rozwojowe".
Wiele z tych placøwek powinno si´ raz na zaw-
sze odciåç od finansowania przez Ministerstwo
Nauki, pozostawiajåc im oczywißcie dost´p do
grantøw. Cz´ßç z nich powinny wziåç na swøj
ca¬kowity garnuszek resorty MON, rolnictwa i
gospodarki, a inne powinny utrzymywaç si´ ze
stanowiåcych ich racj´ bytu wdroΩe˜.

Niestety, obawiam si´, Ωe gdyby nawet ko-
muß uda¬o si´ przeprowadziç takie rewolucyjne
posuni´cia, to nic by to w sytuacji nauki nie
zmieni¬o. Zaoszcz´dzone ßrodki zosta¬yby bo-
wiem natychmiast odprowadzone do budΩetu
centralnego. Sposobem na to by¬oby zamroΩe-
nie budΩetu nauki przed podj´ciem jego refor-
my.

Teraz kamyczek do w¬asnego ogrødka. Pol-
scy naukowcy så wyjåtkowo bierni, jeßli chodzi
o zdobywanie ßrodkøw na badania. Wi´kszoßç
ogranicza si´ do konsumowania Ωa¬oßnie nis-
kich pensji, ktørymi usprawiedliwiajå swojå
inercj´. Wnioskøw o granty KBN jest stosunko-
wo niewiele, bo panuje niech´ç do podejmowa-
nia wysi¬ku niegwarantujåcego sukcesu.

Jeszcze bardziej wyra≈ny jest brak aktywno-
ßci na rynku mi´dzynarodowym. B´dåc cz¬on-
kiem jednego ze strasburskich komitetøw przy-
znajåcych spore sumy na wspø¬prac´ mi´dzy-
narodowå, stwierdzi¬em niemal ca¬kowity brak
wnioskøw z Polski. Czasem trudno jest nawet
znale≈ç ch´tnych do w¬åczenia si´ w programy
juΩ uruchomione, ktørych koordynatorzy szu-
kajå Polakøw. Nieznajomoßç j´zykøw, brak oby-
cia mi´dzynarodowego, brak umiej´tnoßci pisa-
nia wnioskøw - to niektøre z przyczyn tej iner-
cji.

Wreszcie - brak jest wewn´trznej konkuren-
cyjnoßci. KaΩdy dostaje swojå skromnå pensj´ i
jeΩeli czymß si´ szczegølnie nie narazi, to moΩe
spokojnie doczekaç do emerytury. Tych, ktørzy
nie zrobiå doktoratu lub habilitacji, upycha si´
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ßci naukowego establishmentu nastawionego
raczej na konsumpcj´ owocøw z trudem osiåg-
ni´tej pozycji niΩ na promowanie m¬odych
kadr, ktøre nie doßç, Ωe ßmiesznie ma¬o zarabia-
jå, to jeszcze nie widzå jasnych perspektyw
awansu. W tej sytuacji pocieszajåce jest to, Ωe
wciåΩ jest tylu m¬odych ludzi, ktørzy wkraczajå
na kr´te drogi kariery naukowej, ktøra jest ra-
czej powo¬aniem niΩ zwyk¬å pracå.

Przemys¬aw Urba˜czyk
Autor jest profesorem, pracownikiem Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutu His-
torii Akademii Podlaskiej

Gazeta Wyborcza 04-02-26
(Patrz takΩe Biuletyn SIP nr 121)

cz´sto na stanowiskach administracyjnych i po-
mocniczych, gdzie wegetujå sfrustrowani. Pro-
fesor mianowany, bezpieczny w swojej nieusu-
walnoßci, moΩe niemal nic konkretnego nie ro-
biç, markujåc jedynie dzia¬alnoßç naukowå.

Czy prezydent, ktøry objå¬ ostatnio patronat
nad kolejnym komitetem przygotowujåcym
projekty ustaw o szkolnictwie wyΩszym, pomo-
Ωe? Wåtpi´, bo ostatnio wyra≈nie straci¬ dyna-
mik´, biernie kontemplujåc spadek swojej pop-
ularnoßci. Ograniczenia konstytucyjne i nie-
ch´ç do konfliktu z ciågnåcym go w dø¬ rzådem
nie pozwalajå na optymizm w tym wzgl´dzie.
Ale kto nie prøbuje, ten nie wygrywa.

NajwaΩniejsza jest wi´c zmiana postawy cz´-

Ottawa, 12 grudnia 2003 r.

Do Zarzådu G¬øwnego SIP

Kryzys SIP-u
Chcia¬bym podzieliç si´ kilkoma uwagami na temat obecnej sytuacji cz¬onkostwa SIP w Ottawie.
Krøtko møwiåc mamy powaΩny kryzys. Kryzys spowodowany nazwå naszego Stowarzyszenia i
naturå emigracji.

PPrroobblleemm  nnaazzwwyy  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa::
Obecna nazwa Stowarzyszenie InΩynierøw Polskich jest w obecnej rzeczywistoßci bardzo przes-
tarza¬a. Byç moΩe mia¬a sens w dziewi´tnastym wieku, ale te czasy juΩ min´¬y bezpowrotnie.
InΩynierøw jest coraz mniej. Za to mamy wi´cej informatykøw, elektronikøw i innych zawodøw
odzwierciedlajåcych obecny rynek pracy.

Iloßç m¬odzieΩy polskiego pochodzenia o zainteresowaniach inΩynierskich w starym tego
s¬owa znaczeniu, chcåcych przynaleΩeç do SIP-u wynosi praktycznie zero. Podobnie jest z legal-
nymi imigrantami z Polski.

W naszym ottawskim Oddziale wi´kszoßç cz¬onkøw stanowiå ludzie w wieku emerytalnym.
Oni teΩ regularnie p¬acå sk¬adki. Pokolenie m¬odsze, te do 60 roku Ωycia, nie wykazuje Ωadnego
entuzjazmu z powodu przynaleΩenia do SIP-u. Jest wielu innych, wykszta¬conych ludzi, ktørzy
chcieliby gdzieß przynaleΩeç, ale oni nie kwalifikujå si´ pod obecny szyld InΩynierøw.

NNaattuurraa  EEmmiiggrraaccjjii::
Obecna emigracja z Polski jest bardzo nik¬a, a inΩynierøw ze ßwiecå szukaç. Nie zanosi si´ na
przyp¬yw inΩynierøw z Polski. Nasi emeryci powoli wykruszajå si´. Nowych cz¬onkøw nie przy-
bywa.

WWnniioosseekk::
Pøki nie jest za pø≈no, trzeba coß zrobiç. Proponuj´ wi´c, jeΩeli podobne spostrzeΩenia istniejå
w innych Oddzia¬ach SIP-u, by zmieniç nazw´ tak, by nowa organizacja mog¬a skupiç wszystkich
wykszta¬conych ludzi, niekoniecznie inΩynierøw.

Poza tym, moΩna przy okazji podyskutowaç nad profilem dzia¬alnoßci. Wi´kszoßç spotka˜
inΩynierøw odbywa si´ na gruncie towarzyskim, a nie zawodowym. Dzia¬alnoßç Polonii jest teΩ
bardziej towarzyska niΩ zawodowa. 

W Ottawie dyskutujemy nad moΩliwoßciå zmiany profilu organizacji. Chielibyßmy, by Zarzåd
G¬øwny powaΩnie rozwaΩy¬ moΩliwoßç zmiany profilu organizacji.   

Z powaΩaniem,
Bogdan Gajewski
Przewodniczåcy

Oddzia¬u SIP w Ottawie. 



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Kwiecień 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 Organizacja Kontakt Telefon 
Poniedziałek Chór im. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
Poniedziałek Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951 
Wtorek ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka K. Rudak      248-8590 
Wtorek Młodzieżowy Zespół „Orlęta” - próba M. Stochaj 736-0666 
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 D. Iglewska 685-1946 
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 2004 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

6 kw. „WREN-ki - Pomocnicza Morska Służba Kobiet” SPK: M. Kawernińska J.A. Dobrowolski 733-5161 
18 Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
18 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
22 Film: „Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
24 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
 25 III Konkurs Talentów Polskich  - Grupy 1, 2, 3 i 4 Fund. Dziedzictwa Pol. E. Michałowska 739-7003 
 2 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Szkoła Południowa G. Ratkowska 

E. Michałowska 
789-6267 
739-7003 

 4 Wywiady Bukojemskiego z TV Polskiej o koman-
dosach i o hon. obywatelstwie Kalisza-H. Jedwab 

Koło SPK Nr 8 
 

J.A. Dobrowolski 733-5161 

 14-23 Włochy – 60-lecie Monte Cassino Chopin Travel Express W. Grzesik 1-800 533-0369 
 15 II Zabawa Szkolna – „Szkole Daj Serca Maj” Szkoła Polska M. Boczkowska 723-4680 
 16 Obchody 60-lecia Bitwy o Monte Cassino Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
 16 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
 22 "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy Rogers Cable 22  M. Rachniowski 825-2827 
 23 Pierwsza Komunia Święta Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
1 czer. „Obrona cywilna – wskazówki dla obywateli” SPK: Z. Pierścianowski J.A. Dobrowolski 733-5161 
13 Koncert dla Mamy i Taty Chór J. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
19 VI Polski Festiwal  Klub „Białe Orły” i SPK A. Wilk 723-2415 
 23  Film polski: tytuł ? Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
14 sier Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
 15 Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
16 wrz. Film polski: tytuł ? Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau 741-5465 
14 list. Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia Klub Polsko-Kanadyjski I. Bystram 820-7742
9 grud Film polski: tytuł ? Fund. Dziedzictwa Pol. A. Gołębiowski 825-7774 

Dom Polski SPK,  379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948. 
Od pierwszego kwietnia gospodarze Domu Polskiego SPK:      pp. Grażyna i Jerzy Daszczyński, tel. 260-0665 

http://www.kpk-ottawa.org/
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Polski styl budzi 
zainteresowanie

Nowe technologie Oracle Polska najbardziej
wydajne

Drugi raz z rz´du polski oddzia¬ Oracle okaza¬
si´ najbardziej wydajny spoßrød ok. 150 oddzia-
¬øw jednego z g¬øwnych w ßwiecie producen-
tøw baz danych i oprogramowania dla przed-
si´biorstw. W Polsce firma korzysta ze wspø¬-
pracy z lokalnymi partnerami (ma ich ponad
200) w wi´kszym stopniu niΩ w innych krajach.
Od ponad dwøch lat, zgodnie ze swå strategiå,
przekazuje tym partnerom sprzedaΩ us¬ug.

Oracle Polska ma spoßrød wszystkich od-
dzia¬øw najwyΩszå sprzedaΩ w przeliczeniu na
zatrudnionego. Wi´kszoßç sprzedaΩy zarøwno
licencji (ponad 60%), jak i systemøw do zarzå-
dzania jest dzie¬em partnerøw firmy. W Polsce
Oracle zatrudnia ok. 130 pracownikøw, ubieg¬o-
roczne obroty szacowane så na 274 mln z¬. Kor-
poracja, ktøra na ca¬ym ßwiecie notuje obroty
ponad 9 mld USD, nie informuje o wynikach na
lokalnych rynkach.

- Nasza wydajnoßç jest rezultatem modelu
dzia¬ania - powstrzymywania si´ od konkuro-
wania z partnerami. O ile np. na W´grzech ok.
50% wdroΩe˜ wykonuje tamtejszy oddzia¬, o
tyle w Polsce jest to tylko 15% - powiedzia¬ "Rz"
prezes firmy Pawe¬ Piwowar. - Na tyle røΩnimy
si´ od innych oddzia¬øw, Ωe wkrøtce w Polsce
odb´dzie si´ regionalne spotkanie partnerøw
Oracle, ktørzy majå si´ zapoznaç z modelem
funkcjonowania firmy w naszym kraju.

Dotychczasowa strategia firmy b´dzie kon-
tynuowana w tym roku. Oddzia¬ nie przewiduje
zwi´kszenia zatrudnienia, b´dzie pozyskiwa¬
nowych partnerøw. W ocenie firmy w Polsce
jest ok. 270 specjalistøw w dziedzinie produ-
ktøw tej firmy, a potrzeby så wi´ksze. Oracle

Polska podwoi¬ zespø¬ wspø¬pracujåcy z partne-
rami i przekszta¬ci¬ t´ grup´ w osobny dzia¬.

Firma ma w polskim rynku informatycznym
wi´kszy udzia¬ niΩ Oracle w ßwiatowym, zarøw-
no w dziedzinie baz danych (w ßwiecie jest to
34%, w Polsce 52%), jak i w dziedzinie aplikacji
dla przedsi´biorstw (dwukrotnie wi´kszy udzia¬).
Partnerami Oracle w dziedzinie aplikacji så m.
in. Prokom, ComputerLand, Softbank, ComArch,
BPSC. Produkty i technologie Oracle, m.in. w
wyniku rozbudowania sieci partnerskiej, så lub
b´då wykorzystywane w duΩych systemach i
projektach, m.in. w PZU, TP SA, w budowie
CEPiK, w ARiMR, PKO BP oraz w systemie ob-
s¬ugujåcym budΩet pa˜stwa

Z.Z.
Rzeczpospolita nr46/2004 r.

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNrr  88
zaprasza na pokaz filmu

Wspomnienia 
o 

Agnieszce Osieckiej
Data: 22 kwietnia (czwartek) 2004 r.
Godz.:19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Wavarley St

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNrr  88
zaprasza na pogadank´

pani Moniki Kawerni˜skiej 
WREN-ki 

Pomocnicza Morska
S¬uΩba Kobiet

Data: 6 kwietnia (wtorek) 2004 r.
Godz. 19:30 w 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Wavarley St 

Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka. 

Kolorowe telewizory
to nie wszystko

Z danych G¬øwnego Urz´du Statystycznego wy-
nika, Ωe zmiany na lepsze dotyczå ca¬ego spo¬e-
cze˜stwa. Ale najbiedniejsi odczuwajå je naj-
wolniej.

W ciågu kilkunastu lat transformacji wymie-
niono czarno-bia¬e telewizory na kolorowe, ku-
pilißmy magnetowidy i pralki automatyczne.
Dane GUS wyra≈nie pokazujå, Ωe zwi´kszajå si´
nasze dochody realne. A mimo to mamy poczu-
cie, Ωe nasza sytuacja materialna si´ pogarsza.

"Polskie gospodarstwo domowe posiada pe¬-
ne wyposaΩenie tylko w podstawowe dobra
trwa¬ego uΩytku" - pisali analitycy GUS w 1991
roku. "WciåΩ brakuje przedmiotøw luksuso-
wych, chociaΩ dobra, ktøre mamy, wymieniamy
na przedmioty o coraz wyΩszym standardzie."

"Dobrami luksusowymi" w 1991 roku by¬y
automatyczne pralki i kolorowe telewizory.

2211  mmeettrrøøww  nnaa  oossoobb´́
Czternaßcie lat temu telewizor kolorowy mia¬o
40% rodzin. Dzisiaj - 94,9% (1,7 twierdzi, Ωe taki
sprz´t nie jest im potrzebny). W trzech czwar-
tych polskich domøw så pralki automatyczne,
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samochød osobowy ma po¬owa rodzin - o ta-
kich liczbach na poczåtku lat dziewi´çdziesiå-
tych moΩna by¬o tylko marzyç.

Socjologowie møwiå jednak, Ωe wyposaΩe-
nie w sprz´t nie wyznacza zamoΩnoßci spo¬e-
cze˜stwa. - Telewizor kolorowy majå nawet te
rodziny, ktørym trudno znale≈ç pieniådze na je-
dzenie - t¬umaczy Wies¬aw Òagodzi˜ski z GU S.
- Nie ßwiadczy to o wi´kszej zamoΩnoßci spo¬e-
cze˜stwa. Raczej o post´pie technicznym.

Trwa zauwaΩana przez socjologøw juΩ kilka-
naßcie lat temu tendencja do kupowania coraz
nowoczeßniejszych, coraz lepszych rzeczy. Z rø-
wnym zapa¬em jak na poczåtku lat dziewi´çdzie-
siåtych kupowalißmy magnetowidy dziß kupu-
jemy zmywarki do naczy˜, telefony komørkowe
i komputery.

Socjologowie podkreßlajå, Ωe wtedy, gdy ja-
kieß dobro jest powszechne, o røΩnicach mi´-
dzy rodzinami decyduje jakoßç sprz´tu. O zamo-
Ωnoßci polskiej rodziny moΩna teΩ wnioskowaç
na podstawie liczby komputerøw i dost´pnoßci
Internetu - wciåΩ nie så one powszechne. 

Ale to si´ zmienia. Z bada˜ GUS wynika, Ωe
w 2002 roku co piåte gospodarstwo domowe
mia¬o komputer, rok pø≈niej juΩ co czwarte (po-
¬owa z nich ma dost´p do Internetu). Najnow-
szy sondaΩ CBOS pokazuje, Ωe komputery ma
juΩ 37% polskich rodzin. Na poczåtku transfor-
macji ankieterzy nawet nie pytali o komputery.

Do pozytywnych zmian zwiåzanych z trans-
formacjå moΩna dodaç zwi´kszenie szans na
nauk´ na poziomie wyΩszym (w 1990 roku na
studia szed¬ niespe¬na co dziesiåty m¬ody cz¬o-
wiek, w 2002 roku - co trzeci) i lepsze warunki
mieszkaniowe. W 1988 roku na jednå osob´
przypada¬o przeci´tnie 17,1 metra kwadrato-
wego mieszkania, w 2002 roku by¬o to juΩ 21,1

metra. Lepsze wyposaΩenie w instalacje sani-
tarne i techniczne widaç przede wszystkim na
wsi: wodociåg dochodzi juΩ prawie do 90% mie-
szka˜ na wsi (w 1988 r. - do 63,8%), toalety så w
trzech czwartych wiejskich domøw (w 1988 ro-
ku - w niespe¬na po¬owie).

DDoobbrrzzee,,  cczzyyllii  ≈≈llee
Jeßli jest coraz lepiej, to dlaczego co piåty ankie-
towany uwaΩa, Ωe jego sytuacja materialna jest
z¬a? Statystyki GUS pokazujå coraz wi´ksze ro-
zwarstwienie spo¬eczne. Doßç powiedzieç, Ωe w
1989 roku osøb, ktøre dostawa¬y mniej niΩ po-
¬ow´ ßredniego wynagrodzenia, by¬o 3,8%, zaß
w 2002 - juΩ 18,4% Nie znaczy to, Ωe przed kil-
kunastu laty røΩnic spo¬ecznych nie by¬o: w ro-
dzinach osøb pracujåcych by¬o na przyk¬ad czte-
ry razy wi´cej "towarøw luksusowych" (telewiz-
orøw kolorowych i pralek automatycznych) niΩ
np. w rodzinach ch¬opskich.

Bieda najbardziej dotyka dzieci - stanowiå
one 40% wszystkich osøb niå zagroΩonych.
Sytuacja emerytøw i rencistøw nie jest taka z¬a,
jak si´ wydaje. Majå dochody wyΩsze niΩ prze-
ci´tne (w przeliczeniu na jednå osob´), røwno-
czeßnie to oni najcz´ßciej deklarujå, Ωe bojå si´
biedy w przysz¬oßci.

Nie zmienia to faktu, Ωe rosnå przeci´tne
dochody ca¬ego spo¬ecze˜stwa, w tym takΩe
grup najbiedniejszych. Jak wyt¬umaczyç ten
paradoks? - Model spo¬ecze˜stwa przypomina
drabin´ straΩackå - møwi Wies¬aw Òagodzi˜ski.
- Ca¬oßç przesuwa si´ do gøry, ale ci, ktørzy så w
strukturze spo¬ecznej najniΩej, przesuwajå si´
najwolniej. Dystans mi´dzy najbogatszymi a
najuboΩszymi stale si´ zwi´ksza. 

SYLWIA SZPARKOWSKA
Rzeczpospolita nr 57/2004

POJEDYNEK HAKERØW
Jak czterej m¬odzi informatycy z Poznania uratowali Microsoft

Pracom nad ¬åczeniem rozsianych po ßwiecie kompute-
røw w poΩyteczne uk¬ady towarzyszå wysi¬ki specøw
od bezpiecze˜stwa sieci. W wyßcigu biorå udzia¬ do-
brzy i ≈li hakerzy. Czterej m¬odzi adepci wiedzy kom-
puterowej z Poznania majå sukcesy, o ktørych infor-
muje CNN.

Pozna˜skie Centrum Superkomputerowo-Siecio-
we, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej
PAN, to instytucja waΩna na informatycznej mapie Eu-
ropy. Pracuje ono bowiem nad tym, by rozrzucone po
ca¬ym ßwiecie komputery i laboratoria, po¬åczone sie-
ciå Internetu, dzia¬a¬y jak jeden superkomputer, umo-
Ωliwiajåc prac´ grupowå rozproszonym zespo¬om. Po
co? Bo nauce, podobnie jak przemys¬owi, ciågle braku-
je mocy obliczeniowych. 

PPøø¬¬  mmiilliiaarrddaa  iinntteerrnnaauuttøøww
Oto przyk¬ad: wspø¬czesne eksperymenty fizyczne, pod-
czas ktørych bada si´ fundamentalne w¬asnoßci materii
(prowadzi si´ je m.in. w Genewie w Europejskim
Oßrodku Czåstek Elementarnych CERN, w ktørego
pracach uczestniczå takΩe polscy fizycy), angaΩujå ty-
siåce naukowcøw. W wyniku jednego doßwiadczenia
prowadzonego w gigantycznych akceleratorach z ty-
si´cy czujnikøw nap¬ywajå informacje, ktørych iloßç
przyprawia o zawrøt g¬owy. Dane te muszå trafiç do
odpowiednich adresatøw, ci zaß do ich przetworzenia i
uzyskania nowej wiedzy o ßwiecie potrzebujå giganty-
cznych mocy obliczeniowych (i nigdy nie så zadowo-
leni z tego, co im mogå zaoferowaç informatycy). 

Problem efektywnego dzielenia si´ informacjå w
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zespo¬ach liczåcych setki badaczy by¬ pod koniec lat
osiemdziesiåtych na tyle dotkliwy, Ωe Timothy Ber-
ners-Lee wraz z Robertem Cailliau, naukowcy pracu-
jåcy w¬aßnie w CERN, zaproponowali specjalny sys-
tem ¬åczenia dokumentøw, tak by mogli z nich korzy-
staç wszyscy badacze majåcy dost´p do sieci kompu-
terowej. Pomys¬ by¬ wi´cej niΩ strza¬em w dziesiåtk´
– to on sta¬ si´ podstawå rozwoju s¬ynnej Globalnej
Paj´czyny, internetowej sieci WWW ¬åczåcej obecnie
w jednå ca¬oßç niesko˜czone praktycznie zasoby mul-
timedialnych treßci, z ktørych korzysta ponad pø¬ mil-
iarda internautøw. 

Czy jednak na podobnej zasadzie jak dokumenty
moΩna po¬åczyç w sieci komputery, tak by tworzy¬y
wspølny zasøb? Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie
udzielili w po¬owie lat dziewi´çdziesiåtych ameryka˜-
scy naukowcy Ian Foster i Carl Kesselman, wprowa-
dzajåc do informatycznego s¬ownika poj´cie grid com-
puting, czyli komputera z sieci, a dalej powszechnego
systemu us¬ug sieciowych. Idea nabra¬a rumie˜cøw. W
Stanach Zjednoczonych powsta¬o Grid Forum, na co
Europejczycy odpowiedzieli zak¬adajåc w¬asne. Spot-
kanie za¬oΩycielskie mia¬o miejsce w 2000 r. w Po-
znaniu, ze wzgl´du na jakoßç tutejszego oßrodka. Od
tej chwili Stary Kontynent, Ameryka i Azja bezwzgl´-
dnie rywalizujå i jednoczeßnie wspø¬pracujå nad usta-
laniem jednolitych standardøw, a rezultatem wspø¬-
pracy jest niedawno powsta¬e Global Grid Forum. 

Prace nad gridami, czyli uk¬adami ¬åczåcymi roz-
proszone w sieci komputery, wspierajå szczodrze i
agendy rzådowe, i wielki przemys¬. Pozna˜skie Cen-
trum jest na przyk¬ad koordynatorem projektu europe-
jskiego o nazwie GridLab finansowanego przez Komi-
sj´ Europejskå (wspomniany Ian Foster uzna¬ ten pro-
jekt za jeden z najwaΩniejszych, a na prestiΩowej kon-
ferencji Supercomputing 2003 w Baltimore dwie spo-
ßrød trzech nagrød dla najlepszej aplikacji gridowej
przypad¬y rozwiåzaniom, w ktørych bra¬o udzia¬ Cen-
trum). W GridLab uczestniczy dziewi´ç instytutøw eu-
ropejskich, trzy ameryka˜skie oraz dwa ameryka˜skie
koncerny komputerowe. 

Z kolei w ramach Írodkowoeuropejskiego Kon-
sorcjum Gridowego (w jego sk¬ad wchodzå oprøcz
pozna˜skiego warszawski i krakowski oßrodek super-
komputerowy, ICM i Cyfronet) ma m.in. powstaç sys-
tem analizy danych powodziowych zbieranych przez
s¬uΩby hydrologiczne Czech, S¬owacji, Polski, Austrii,
W´gier. W sytuacjach kryzysowych sieciowy super-
komputer bardzo szybko umoΩliwi opracowanie na pod-
stawie tych danych symulacji zagroΩenia falå powo-
dziowå. 

MMoocc  zz ggnniiaazzddkkaa  
Pomys¬, by z po¬åczonych w sieci komputerøw uczy-
niç globalny superkomputer, zyskuje coraz wi´cej zwo-
lennikøw zarøwno w ßwiecie nauki jak i biznesu. Nau-

kowcy coraz cz´ßciej zapraszajå posiadaczy zwyk¬ych
komputerøw pod¬åczonych do Internetu, by uΩyczyli
ich mocy (mikroprocesory naszych pecetøw przez wi´-
kszoßç czasu ßpiå) do oblicze˜ potrzebnych w røΩnych
projektach. Najwi´kszy rozg¬os zyska¬ projekt SETI@-
Home, czyli sponsorowany przez ameryka˜skå agencj´
kosmonautycznå NASA program poszukiwa˜ Ωycia
pozaziemskiego. W ramach tego projektu kaΩdy inter-
nauta, ktøry zg¬osi akces, ßciåga sobie odpowiednie
oprogramowanie oraz porcj´ danych z radiotelesko-
pøw, ktøre jego komputer w chwilach przestoju prze-
twarza i przesy¬a do centralnego laboratorium. W tym
projekcie uczestniczy ponad 4,5 mln komputerøw z
226 krajøw (www.setiahome.pl/home_polish.shtml). 

Z kolei wielkie koncerny komputerowe, takie jak
Sun Microsystem, Oracle, IBM i Hewlett-Packard, za-
czynajå coraz powaΩniej roztaczaç wizj´ utility com-
puting. Zgodnie z niå juΩ niebawem z mocy oblicze-
niowej komputerøw korzystaç b´dziemy tak jak z wo-
dy i elektrycznoßci. Wystarczy pod¬åczyç si´ do odpo-
wiedniego gniazdka, by pop¬ynå¬ z niego strumie˜
us¬ug komputerowych zdolnych zaspokoiç potrzeby
domowego uΩytkownika, przedsi´biorcy potrzebujå-
cego oprogramowania do zarzådzania firmå, czy teΩ
naukowca pracujåcego nad nowym lekiem. 

Nad przybliΩeniem tych wizji do rzeczywistoßci
pracujå z dobrym skutkiem m.in. informatycy w Poz-
na˜skim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Prowadzå nie tylko badania, ale i zajmujå si´ budowå
supernowoczesnej infrastruktury sieciowej dla polskiej
nauki. Jest szansa, Ωe do ko˜ca tego roku g¬øwne pol-
skie oßrodki akademickie b´då po¬åczone sieciå Pio-
nier, czyli polskim Internetem optycznym (ßwiat¬owo-
dowym). 

Choç perspektywy i zastosowania dla mocy z
gniazdka wydajå si´ niemal nieograniczone, to jednak,
by si´ zißci¬y, pokonaç trzeba wiele problemøw. Naj-
waΩniejszy z nich to kwestia bezpiecze˜stwa. Coraz
cz´ßciej juΩ nie tylko z prasy, ale i z w¬asnego doß-
wiadczenia przekonujemy si´, Ωe w¬åczone do sieci
komputery stajå si´ ofiarå røΩnego typu atakøw. Wiru-
sy, w¬amania, kradzieΩ i niszczenie danych to smutna
rzeczywistoßç, ktørej moΩna przeciwdzia¬aç, ale nigdy
nie da si´ jej wyeliminowaç. Pe¬ne bezpiecze˜stwo w
cyberprzestrzeni jest nieosiågalne. Taki wniosek p¬ynie
z prac czterech pracownikøw Dzia¬u Zabezpieczenia
Sieciowego PCSS, ktøre przyku¬y uwag´ CNN, eksper-
tøw od bezpiecze˜stwa komputerowego pobudzi¬y do
goråcych dyskusji, a wßrød inΩynierøw Microsoftu,
najwi´kszego producenta oprogramowania na ßwiecie,
wywo¬a¬y dreszcz przeraΩenia. 

Micha¬ Chmielewski, Sergiusz Fonrobert, Adam
Gowdiak i Tomasz Ostwald siedem lat temu, jeszcze
podczas studiøw informatycznych w Politechnice Po-
zna˜skiej, za¬oΩyli grup´ hakerskå o nazwie LSD
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(Last Stage of Delirium). Hakerskå w pierwotnym,
pozytywnym sensie tego s¬owa. Zgodnie bowiem z
tradycjå, wywodzåcå si´ ze Stanøw Zjednoczonych z
lat szeßçdziesiåtych, hakerami nazywano ludzi wyszu-
kujåcych luki i b¬´dy w systemach operacyjnych nie-
licznych wøwczas jeszcze komputerøw. 

Podobne zadanie stawiajå sobie cz¬onkowie LSD,
a ich osiågni´cia cieszå si´ uznaniem w informatycz-
nym ßwiecie. Wygrali m.in. organizowany w USA
konkurs Hacking Challenge, wykryli teΩ bardzo waΩny
b¬åd w oprogramowaniu do obs¬ugi poczty elektroni-
cznej (w tzw. serwerze pocztowym SendMail).
Prawdziwy rozg¬os przynios¬o im jednak wyszukanie
b¬´du w jådrze systemu operacyjnego Microsoft Win-
dows z 2003 r. Hakerzy z LSD udowodnili, Ωe b¬åd
ten umoΩliwia sprawnym w¬amywaczom przej´cie pe¬-
nej kontroli nad w¬åczonymi do sieci komputerami.
B¬åd møg¬ byç røwnieΩ wykorzystany przez twørcøw
wirusøw do zainfekowania systemu. Atakiem zagroΩo-
nych by¬o do kilkudziesi´ciu milionøw maszyn na ca-
¬ym ßwiecie, a jego skutki mog¬yby mieç katastrofalne
konsekwencje dla naszej zinformatyzowanej cywiliza-
cji. 

Zgodnie z niepisanymi hakerskimi zwyczajami
czwørka z LSD przes¬a¬a najpierw raport samemu za-
interesowanemu, czyli Microsoftowi. Firma natychmi-
ast postawi¬a na nogi wszystkie si¬y, by jak najszybciej
przygotowaç tzw. ¬at´, czyli specjalny, dost´pny w In-
ternecie program, usuwajåcy b¬åd. Od razu teΩ pojawi-
¬y si´ spekulacje, ile teΩ za swøj raport pozna˜scy in-
formatycy zainkasowali od ameryka˜skiego giganta. 

Spekulacje takie wynikajå z niezrozumienia istoty
prawdziwego hakerskiego etosu. Grupy takie jak LSD
dzia¬ajå bezinteresownie. Cz¬onkowie LSD uwaΩajå,
Ωe nie moΩna byç dobrym specjalistå w dziedzinie bez-
piecze˜stwa nie b´dåc dobrym hakerem (i na odwrøt). 

Prof. Jan W´glarz, informatyk z Politechniki Po-
zna˜skiej i twørca PCSS, przyrøwnuje osiågni´cie swo-
ich podopiecznych pod wzgl´dem trudnoßci oraz wp¬y-
wu na bezpiecze˜stwo ßwiata do z¬amania przez poz-
na˜skich matematykøw podczas II wojny niemieckiej
maszyny szyfrujåcej Enigma. System operacyjny Mi-
crosoftu jest pot´Ωnå konstrukcjå zbudowanå z 50 mln
linii kodu ≈rød¬owego. Wersja Windows Server Edi-
tion 2003 przygotowywana by¬a juΩ w ramach nowej
koncepcji trustworthy computing, ktørej celem jest
w¬aßnie zapewnienie wi´kszego bezpiecze˜stwa syste-
mu. 

Wyniki LSD podzia¬a¬y na wszystkich producen-
tøw oprogramowania jak kube¬ zimnej wody. Nawet
miliardy dolarøw i tysiåce najlepszych programistøw
nie gwarantujå pe¬nego bezpiecze˜stwa. W informa-
tyce trwa nieustannie swoisty wyßcig zbroje˜. Nie wszy-
scy hakerzy dzia¬ajå tak jak LSD ze szlachetnych po-
budek. Nie ma wåtpliwoßci, Ωe podobnych grup, tylko

dzia¬ajåcych z pobudek przest´pczych (lub na zlecenie
s¬uΩb specjalnych i wywiadøw), nie brakuje. O ich
ponurej aktywnoßci trudno si´ czegokolwiek dowie-
dzieç, bo ofiary tych dzia¬a˜: banki, towarzystwa ubez-
pieczeniowe lub agendy rzådowe, zazwyczaj nie infor-
mujå o atakach, by nie zepsuç sobie wizerunku. Podo-
bnie producenci oprogramowania ewentualne b¬´dy w
swoich systemach starajå si´ wy¬apaç jeszcze „w do-
mu”, a gdy juΩ pojawi si´ koniecznoßç przes¬ania kli-
entom ¬aty, operacji towarzyszy staranna oprawa mar-
ketingowa. 

MoΩemy byç pewni, Ωe zanim z gniazdek w
naszych domach pop¬ynie szerokim strumieniem moc
obliczeniowa, informatyczne si¬y dobra i z¬a stoczå
jeszcze niejeden pojedynek. Wi´kszoßci tych zmaga˜
nie b´dziemy nawet ßwiadomi. 

EDWIN BENDYK
Polityka nr 37/2003

WIEÍCI z KRAJU
◆ Leszek Miller zapowiedzia¬ dymisj´ rzådu. W piå-
tek, 26 marca b.r., premier Miller powiadomi¬ prezy-
denta Kwaßniewskiego o zamiarze podania rzådu do
dymisji, oraz o rezygnacji ze stanowiska premiera w
dniu 2 maja b. r. to jest nast´pnego dnia po wejßciu Pol-
ski do Unii Europejskiej. Przezydent Kwaßniewski
oßwiadczy¬, Ωe rozumie premiera i dymisj´ przyjmie.

Miller uzna¬, Ωe w wyniku roz¬amu w SLD dosz¬o
do "dekompozycji lewicowego zaplecza Rady Mini-
strøw".
◆ Wyra≈ny wzrost notowa˜ Prawa i Sprawiedliwoßci
przynosi najnowszy sonda˝ CBOS. Na pierwszym miej-
scu jest nadal Platforma Obywatelska, na drugim - Sa-
moobrona.

W porøwnaniu z sondaΩem z prze¬omu lutego i
marca b.r. poparcie dla PO zmniejszy¬o si´ z 29 do
27%. Partia Andrzeja Leppera moΩe liczyç na 24%
(+1). Zmiany mieszczå si´ w granicach b¬´du statysty-
cznego. Najwi´kszy skok zanotowa¬o PiS- z 10 na
15%.

Trwa z¬a passa SLD - popiera go tylko 10% (-1).
Drugi koalicjant - UP - moΩe liczyç na 3% (bez zmian).
Do Sejmu wesz¬aby jeszcze LPR z 7% poparciem (-2).

W marcu b.r. poza parlamentem znalaz¬oby si´
Polskie Stronnictwo Ludowe - 4%, Unia Pracy - 3%,
Unia Wolnoßci - 2%, Krajowa Partia Emerytøw i Ren-
cistøw - 2%.

SondaΩ zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 5 a 8 marca
b. r. na reprezentatywnej prøbie 1022 doros¬ych Pola-
køw

SondaΩ TNS OBOP. Gdyby wybory parlamentarne
odby¬y si´ w marcu, 29% poparcie uzyska¬aby PO. Na
drugiej pozycji znalaz¬aby si´ Samoobrona z 23% po-
parciem, a na trzecim PiS - 12%. SLD uzyska¬o po raz
pierwszy wynik jednocyfrowy - 9%

Z najnowszego sondaΩu TNS OBOP wynika, Ωe w
stosunku do lutego poparcie dla PO wzros¬o o 5%, w
przypadku Samoobrony nie zmieni¬o si´, wzros¬o o 2%
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dla PiS i spad¬o o 3% dla SLD.
G¬osowanie na LPR zadeklarowa¬o 8% badanych

(o 4% mniej niΩ w lutym), na PSL - 6% (wzrost o 1%).
PoniΩej 5% progu wyborczego, uprawniajåcego do

wejßcia do Sejmu, znalaz¬y si´ m.in.: Unia Pracy - 3%
oraz Unia Wolnoßci, Krajowa Partia Emerytøw i Ren-
cistøw oraz Unia Polityki Realnej - po 2%

OBOP przeliczy¬ wyniki poparcia na mandaty. Ta
symulacja daje PO 154 miejsca w Sejmie, Samoobronie
- 130, PiS - 61, SLD - 44, LPR - 42, PSL - 27.
Symulacje przyprowadzono przy za¬oΩeniu, Ωe dwa
mandaty przypadajå przedstawicielom mniejszoßci nie-
mieckiej.

Gotowoßç udzia¬u w wyborach zadeklarowa¬o 58%
pytanych przez OBOP.

SondaΩ przeprowadzono w dniach 4-7 marca na
reprezentatywnej, losowej ogølnopolskiej prøbie 950
osøb powyΩej 18. roku Ωycia. 
◆ SondaΩ CBOS wykaza¬ kolejne spadki notowa˜
rzådu i premiera Millera. Dobrze dzia¬alnoßç gabinetu
ocenia tylko 8% Polakøw, o 4% mniej niΩ miesiåc te-
mu, do 82% z 78 wzros¬a liczba z¬ych ocen. Røwno
trzy czwarte Polakøw nie jest zadowolonych z tego, Ωe
na czele rzådu stoi Miller. Tylko co dziesiåty (spadek o
4%) jest przeciwnego zdania. SondaΩ zosta¬ przepro-
wadzony mi´dzy 5 a 8 marca b. r. na reprezentatywnej
prøbie 1022 doros¬ych Polakøw.

Podobne wyniki przyniøs¬ sondaΩ IPSOS. Tylko
5% Polakøw ocenia dobrze rzåd - wynika z najnowsze-
go badania opinii publicznej przeprowadzonego na po-
czåtku marca przez IPSOS. Na 8% poparcia moΩe li-
czyç premier Leszek Miller. W porøwnaniu z zesz¬ym
miesiåcem, poparcie dla premiera spad¬o o 4%, a dla
ca¬ego rzådu o 1%. 

Negatywne zdanie o gabinecie Millera ma 89% an-
kietowanych, czyli o 5% wi´cej niΩ w lutym. Do 84%,
z 77%, zwi´kszy¬a si´ liczba Polakøw negatywnie na-
stawionych do samego premiera. Spad¬a røwnieΩ sym-
patia Polakøw do prezydenta Aleksandra Kwaßniews-
kiego. W marcu pozytywnie oceni¬o go 47% badanych,
czyli o 3% mniej niΩ w lutym. Røwnoczeßnie o 4% (do
41%) wzros¬a liczba przeciwnikøw prezydenta. Bada-
nie przeprowadzono mi´dzy 5 a 9 marca 2004 roku na
reprezentatywnej losowo-kwotowej grupie 1005 Pola-
køw w wieku 15 i wi´cej lat.
◆ Bezrobocie. W lutym b.r. wska≈nik bezrobocia wy-
nosi¬ 20.6%. W stosunku do tego samego okresu z ze-
sz¬ego roku bezrobotnych nieznacznie uby¬o - o 0,1%.
Jednak pracy nie ma wciåΩ niemal 3.3 mln Polakøw -
poda¬ G¬øwny Urzåd Statystyczny. Wi´kszoßç z nich,
prawie 2,8 mln osøb, nie ma juΩ prawa do pobierania
zasi¬ku.

Najmniej osøb bez pracy jest na Mazowszu (15,6%)
oraz w Ma¬opolsce (16,7). Najgorsza sytuacja jest
wciåΩ w Warmi˜sko-Mazurskiem, gdzie co trzeci akty-
wny zawodowo mieszkaniec nie moΩe znale≈ç zatru-
dnienia (31,2%). Niewiele lepiej jest w Zachodniopo-
morskiem (28,9) oraz Lubuskiem (28,1). 
◆ Ponad trzy czwarte Polaków (77%) ma z¬å opini´

o sytuacji gospodarczej Polski. Pozytywnie ocenia jå
tylko 4%. Odsetek pesymistøw i sfrustrowanych sytu-
acjå ekonomicznå kraju zwi´kszy¬ si´ w marcu o 2%
wzgl´dem stycznia i o 10% w porøwnaniu z lutym -
wynika z marcowych bada˜ Pentora.

W porøwnaniu z poczåtkiem tego roku, odsetek
niezadowolonych Polakøw zwi´kszy¬ si´ o 10%. Pra-
wie po¬owa rodzin - 48% - wyraΩa przekonanie, Ωe ich
sytuacja finansowa nie zmieni¬a si´ w okresie ostatnich
12 miesi´cy, a prawie drugie tyle - 46% - uwaΩa Ωe ta
sytuacja uleg¬a pogorszeniu. O poprawie finansøw ro-
dzin w tym okresie møwi tylko 6% badanych.

Badanie zrealizowane zosta¬o 7 - 8 marca br. na
1000-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw.
◆ GUS poda¬, Ωe inflacja w lutym b.r. wynios¬a 1,6%.
Ceny konsumpcyjne posz¬y w gør´ tylko o 0,1 %, a
dwunastomiesi´czny wska≈nik inflacji wyniøs¬ 1,6%.
Od listopada ub. r. ogølny poziom cen jest stabilny.
◆ Spoßrød niespe¬na 5 tys. przedsi´biorstw pa˜stwo-
wych, ktøre dzia¬a¬y w roku 1994, na poczåtku 2004
pozosta¬o 1736.  Ponad po¬owa pa˜stwowych firm
skoncentrowana jest w czterech wojewødztwach: ma-
zowieckim, ßlåskim, wielkopolskim i ¬ødzkim.
◆ Najwi´cej na badania naukowe i wdroΩenia wyda-
je w UE Szwecja (4,27% PKB) i Finlandia (3,49%). W
Polsce procent PKB przeznaczany na nauk´ spad¬ z
0,75% w 2000 roku do 0,70% w 2001 roku (nie ma
jeszcze danych za rok 2002). Wska≈nik zalecany przez
UE wynosi 3.0%. Choç w porøwnaniu z innymi kraja-
mi regionu nie jest to jeszcze strasznie z¬y wynik, to
wiele wskazuje na to, Ωe te pieniådze nie så u nas do-
brze wykorzystane. Polska mia¬a w 2001 roku jeden z
najniΩszych w Europie wska≈nikøw udzia¬u w ekspor-
cie nowoczesnych technologii (2.6%), co plasuje nas
na trzecim od ko˜ca miejscu w poszerzonej Unii. Nato-
miast udzia¬ nowoczesnych technologii w eksporcie
Irlandii wynosi 32.7%, na W´grzech 20.7%, ßrednia
dla UE 19.8%, Czechy 9.2%, Òotwa 14.6%
◆ Dyplom uniwersytecki juz nie jest przepustka do
pracy. Bezrobotnych magistrøw jest najmniej w Wiel-
kopolsce (16,4% wßrød wszystkich bezrobotnych ab-
solwentøw), a najwi´cej na Lubelszczy≈nie (30,6%).
Bez pracy coraz cz´ßciej zostajå ekonomißci, nauczy-
ciele, absolwenci zarzådzania, administracji, kierun-
køw rolniczych, prawnicy.

M¬odzi po szko¬ach policealnych i technikach så w
najgorszej sytuacji na Podkarpaciu (42% wßrød bezro-
botnych absolwentøw), w najlepszej na Mazowszu
(25%). Problemy ze znalezieniem pracy majå najcz´ß-
ciej m¬odzi technicy - mechanicy, technicy budowlani,
ekonomißci oraz absolwenci technikøw rolniczych.
◆ Coß dla Pa˜. AΩ 81% polskich kobiet deklaruje za-
dowolenie ze swojej urody i wyglådu. Jednoczeßnie
84%, gdyby zaistnia¬a taka moΩliwoßç, coß by w nim
zmieni¬a - oto wniosek, jaki wyp¬ywa z opublikowa-
nego przez PAP badania TNS OBOP. Tylko po¬owa z
badanych uprawia w tym celu sport, 16% nie robi nic.


