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POLSKA
cz¬onkiem
UNII EUROPEJSKIEJ
W dniu 1 maja 2004 r. Polska sta¬a si´ cz¬onkiem Unii Europejskiej.

POLSKA NA SZARYM KOÂCU
Íwiatowe Forum Ekonomiczne. Unia Europejska w tyle za Stanami
Zjednoczonymi

W cztery lata po tym, jak europejscy przywódcy
zadeklarowali, Ωe w roku 2010 Unia Europejska
b´dzie najdynamiczniej rozwijajåcå si´ i opartå
na wiedzy gospodarkå, nic nie wskazuje na to,
aby rzeczywißcie mia¬o si´ tak staç. Przyczynå
spowolnienie tego poßcigu za Stanami Zjednoczonymi b´dzie rozszerzenie UE.
Tylko 4 kraje obecnej UE så na wyΩszym poziomie rozwoju niΩ USA. Polska w tym rankingu
w poszerzonej Unii znajduje si´ na ostatnim
miejscu - wynika z raportu opublikowanego
przez Íwiatowe Forum Ekonomiczne.
Kraje "starej" i "nowej" Unii by¬y oceniane
w takiej samej 6. stopniowej skali. Wyniku idealnego nie osiågnå¬ Ωaden z nich. NajbliΩsza idea¬u jest, jak zwykle, Finlandia.
Przyspieszenie rozwoju zak¬ada¬a Agenda
Lizbo˜ska opublikowana w 2000 roku podczas
szczytu UE w Lizbonie. Co cztery lata mia¬ byç
dokonywany przeglåd spe¬nienia 8 wyznaczonych kryteriów. WEF oceniajåc poszczególne
kraje, jako kryteria przyj´¬o wi´c m.in. stopie˜
liberalizacji Ωycia gospodarczego, rozmiary gos-

podarki opartej na wiedzy, wykorzystanie innowacji oraz bada˜ i rozwoju, stan instytucji finansowych, w¬åczenia do Ωycia gospodarczego
wszystkich warstw spo¬ecznych, tempo poprawy otoczenia biznesu. Teraz okazuje si´, Ωe tylko trzy kraje nordyckie - Szwecja, Dania i Finlandia by¬y w stanie wyprzedziç w rozwoju Stany Zjednoczone. Reszta krajów "15" jest zdecydowanie na niΩszym poziomie niΩ USA. Kiedy
jednak zrobimy ranking juΩ dla ca¬ej, poszerzonej UE okazuje si´, Ωe w tym rozwoju Estonia
zdo¬a¬a wyprzedziç Hiszpani´ i W¬ochy, zaß S¬owenia i Òotwa uplasowa¬y si´ przed Portugaliå.
Na samym ko˜cu rankingu znajduje si´ Polska. W naszym kraju bardzo nisko oceniono budowanie gospodarki opartej na wiedzy, najgorzej ze wszystkich krajów wypad¬a røwnieΩ ocena otoczenia przedsi´biorstw i liberalizacja Ωycia gospodarczego, oraz tempo w¬åczenia w
procesy gospodarcze wszystkich warstw spo¬ecznych. Kiepsko jest u nas z innowacjami oraz
wydatkami na badania i rozwøj.
We wnioskach z raportu przygotowanego
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pod kierunkiem g¬øwnego ekonomisty WEF Augusto Lopeza-Clarosa czytamy, Ωe kilka nowych
krajøw cz¬onkowskich jest lepiej przygotowanych do spe¬nienia lizbo˜skich kryteriøw niΩ
ßrødziemnomorskie kraje obecnej UE. Szczegølnie wiele pochwa¬ WEF kieruje wobec Estonii, gdzie stworzono niemal idealne otoczenie
dla biznesu. Budowå gospodarki opartej na wiedzy Esto˜czycy ust´pujå tylko s¬ynnym juΩ z tego Finom oraz Szwedom, Du˜czykom i Brytyjczykom.
We wnioskach do raportu WEF jednak podkreßla, Ωe nadal jest moΩliwe osiågni´cie celu
wyznaczonego w Lizbonie i zbudowanie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na ßwiecie w

roku 2010. Ocena post´pu nie jest takΩe surowa.
Stwierdza si´ w niej m.in., Ωe kraje obecnej UE
dokona¬y od roku 2000 ogromnego post´pu, natomiast teraz trzeba b´dzie jednak ca¬y wysi¬ek
skupiç na przyspieszeniu reform. Podkreßla si´
zw¬aszcza konieczne zmiany w otoczeniu biznesu oraz szybsze wprowadzanie innowacji do
gospodarki jako niezb´dne do zwi´kszenia gospodarczej konkurencyjnoßci. Zdaniem Augusto
Lopeza Unia Europejska powinna teraz zajåç
si´ spe¬nianiem lizbo˜skich kryteriøw z takå samå uwagå, jak by¬o to w przypadku wprowadzania zasad wspølnego rynku w roku 1992.
D.W.
Rzeczpospolita nr 99/2004 r.

Polskie doliny inwestycyjne
Gdy firmy z jednej branΩy lokujå si´ w tym samym rejonie, spadajå koszty i ¬atwiej znale≈ç fachowcøw
Òød≈ b´dzie wkrøtce miastem, w ktørym produkuje si´ najwi´cej sprz´tu gospodarstwa domowego w Europie. W po¬udniowo-wschodniej
Polsce powstaje dolina przemys¬u lotniczego.
Wroc¬aw kojarzony jest z us¬ugami finansowymi, Kielce z budownictwem. Na Ílåsku rozwija
si´ motoryzacja. W Polsce powstajå skupiska
firm, ktøre ßwiadczå us¬ugi z tej samej branΩy.
Wyspecjalizowana kadra oraz dost´pnoßç podwykonawcøw - to dla duΩych przedsi´biorstw
najwi´ksze zalety wynikajåce z koncentracji
firm tej samej branΩy w jednym miejscu. Dla
mniejszych spø¬ek, ktøre så poddostawcami
potentatøw, bliskoßç innych firm zapewnia
rynek zlece˜ i sprzedaΩy.

Ziemia obiecana AGD

Òød≈ i okolice tego miasta kojarzone by¬y zawsze z przemys¬em tekstylnym. Ta branΩa przechodzi kryzys, firmy produkujåce tkaniny redukujå personel i zamykajå swoje zak¬ady.
Przed kilkoma laty pod Òodziå pojawi¬y si´
dwa ßwiatowe koncerny z branΩy AGD. Firma
Bosch Siemens Hausgeräte (BSH) produkuje
pralki automatyczne i zmywarki do naczy˜. Zapowiada takΩe kolejne inwestycje. W¬oski Merloni wytwarza w swoich ¬ødzkich zak¬adach kuchenki, rozpoczå¬ juΩ budow´ nowej fabryki lodøwek. BSH i Merloni zmieniajå przemys¬owy
wizerunek miasta.
- Za dwa lata Merloni i Bosch Siemens b´då
produkowaç w rejonie Òodzi prawie 4 mln sztuk
AGD rocznie. Nie ma takiego drugiego miasta w
Europie, w ktørego rejonie powstawa¬oby tak
duΩo urzådze˜ gospodarstwa domowego - møwi Giuseppe Parma, dyrektor generalny polskiego oddzia¬u Merloniego. Na pytanie, dlaczego
koncerny branΩy AGD inwestujå w Òodzi, wymienia korzystne po¬oΩenie miasta, dost´p do wy-

kwalifikowanej si¬y roboczej i stabilnå sytuacj´
gospodarczå w Polsce.
Drugie, mniejsze od ¬ødzkiego zag¬´bie producentøw AGD znajduje si´ we Wroc¬awiu. W¬aßcicielem Wrozametu jest hiszpa˜ska grupa Fagor, a Polaru ameryka˜ski koncern Whirlpool.
Amerykanie og¬osili w piåtek, Ωe zainwestujå
132 mln euro w budow´ nowej fabryki kuchenek w okolicach Wroc¬awia i w rozbudow´ linii
produkcyjnej ch¬odziarek i zmywarek.

Dolina lotnicza

Za kilka lat na terenie mi´dzy Íwidnikiem a Bielsko-Bia¬å moΩe dzia¬aç kilkadziesiåt nowych
ma¬ych firm dostarczajåcych cz´ßci polskim i
zagranicznym producentom samolotøw. ¸eby
zach´ciç mieszka˜cøw regionu do tworzenia
ma¬ych i ßrednich przedsi´biorstw, powsta¬o
Stowarzyszenie Grupy Przedsi´biorcøw Przemys¬u Lotniczego "Dolina lotnicza", ktørego
prace koordynuje WSK PZL-Rzeszøw. - Jeßli w
jednym regionie dzia¬ajå ma¬e, ßrednie i duΩe
firmy lotnicze, ¬atwiej jest organizowaç produkcj´ i zach´caç zagranicznych potentatøw z
przemys¬u lotniczego do sk¬adania w nim zamøwie˜. - Mamy kilka projektøw, ktøre mogå byç
realizowane w ramach "Doliny lotniczej". Jest
jednak za wczeßnie, Ωeby o nich informowaç møwi Marek Darecki, prezes WSK PZL.

Na fundamentach konkurentøw

Niektøre centra firm jednej branΩy powsta¬y na
bazie likwidowanych zak¬adøw pa˜stwowych.
Tak by¬o w przypadku zak¬adøw produkujåcych
farby w rejonie D´bicy. Pracownicy pa˜stwowego Polifarbu D´bicy na poczåtku lat 80. za¬oΩyli
konkurencyjny zak¬ad produkujåcy farby, ktøry
pø≈niej przekszta¬ci¬ si´ w spø¬k´ ÍnieΩka. W
okolicy dzia¬ajå takΩe niewielkie firmy, ktøre
zajmujå si´ produkcjå substancji chemicznych.
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One takΩe zatrudniajå osoby, ktøre pracowa¬y
kiedyß w Polifarbie.
- W okolicy znajduje si´ kilka szkø¬, w ktørych moΩna zdobyç wykszta¬cenie chemiczne.
Byç moΩe takΩe za ich sprawå w naszym regionie powstajå firmy z branΩy - møwi Tomasz
Krzak, cz¬onek zarzådu ÍnieΩki.
W powiecie kroßnie˜skim dzia¬a oko¬o 40
firm zajmujåcych si´ produkcjå szk¬a. - W naszym regionie nie brakuje paliw, ktøre så podstawå do produkcji szk¬a. Poza tym jako najwi´kszy zak¬ad w branΩy zlecamy cz´ßç prac mniejszym firmom. Chodzi np. o r´czne zdobienie
naszych wyrobøw - møwi Jan Kurkus, prezes
Kroßnie˜skich Hut Szk¬a Krosno. W taki sam
sposøb wokø¬ by¬ego pa˜stwowego zak¬adu produkcji p¬ytek ceramicznych w Opocznie powsta¬y konkurencyjne zak¬ady specjalizujåce si´
w podobnej dzia¬alnoßci.

WaΩne personalia

Finansowym eldorado jest w Polsce Wroc¬aw. W
tym mießcie swoje siedziby ulokowa¬y EFL, Getin,
Lucas Bank, Eurobank oraz firmy sprzedaΩy ratalnej.
- Jeßli chodzi o spø¬ki EFL i Getin lokalizacja
tych firm wiåΩe si´ z osobå Leszka Czarneckiego, ktøry urodzi¬ si´, studiowa¬ i rozpoczyna¬
dzia¬alnoßç gospodarczå we Wroc¬awiu - møwi
Ewa Michalska, doradca zarzådu firmy Getin
Holding.
TakΩe za¬oΩyciel Eurobanku Mariusz Òukasiewicz pochodzi z Wroc¬awia, wi´c siedziba jego banku znajduje si´ w tym mießcie. - We Wroc¬awiu ¬atwiej o stabilnå kadr´, w Warszawie rotacja pracownikøw jest znacznie wi´ksza - powiedzia¬ "Rz" Mariusz Òukasiewicz.
Podobnie w Kielcach powstawa¬y firmy budowlane, ktøre przej´¬y tradycj´ i menedΩerøw
z Exbudu. Dodatkowå zaletå by¬a bliskoßç najwi´kszego rynku budowlanego w Polsce, czyli
Warszawy, oraz niskie koszty pracy. W Kielcach
ulokowa¬y si´ takie firmy jak Exbud, a nast´pnie
Mitex i Echo Investment, spø¬ki produkujåce wyposaΩenie wn´trz, np. Cersanit.

Zag¬´bie samochodowe

Polska sta¬a si´ takΩe centrum motoryzacyjnym
naszego regionu, choç ostatnio przegralißmy

walk´ o lokalizacj´ trzech nowych fabryk samochodøw. Nie przeszkadza to jednak innym koncernom w lokowaniu, g¬øwnie na po¬udniu
Polski, zak¬adøw dostarczajåcych podzespo¬y
samochodowe. Okolice Tych sta¬y si´, jak niegdyß Detroit w Stanach Zjednoczonych, stolicå
polskiego przemys¬u motoryzacyjnego. Majå tu
swoje fabryki samochodøw najwi´ksze koncerny, czyli Fiat i Opel. Oprøcz nich dzia¬ajå wytwørnie cz´ßci i podzespo¬øw, w wi´kszoßci renomowanych marek ßwiatowych, jak: Delphi, Isuzu,
Magneti Marelli czy Teksid. Wed¬ug danych
Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych w
regionie tym firmy motoryzacyjne zainwestowa¬y blisko 4 mld USD. W Tychach, kosztem
400 mln euro, dwa najwi´ksze koncerny Fiat i
General Motors wybudowa¬y fabryk´ nowoczesnych silnikøw Diesla mogåcå wyprodukowaç
2,4 tys. jednostek na dob´. Znaczna cz´ßç inwestorøw wybra¬a tereny naleΩåce do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Katowicach. Så wßrød
nich niemiecki Mahle i HP-Pelzer, w¬oski Manuli Rubber, ameryka˜ska Leca i japo˜ski Isuzu
Motors. Zbudowany kosztem 200 mln USD zak¬ad Isuzu ma dostarczaç 300 tys. silnikøw rocznie do zak¬adøw GM w Europie.
Najwi´kszym inwestorem jest na Ílåsku w¬oski Fiat, ktøry od 1992 r., gdy przejå¬ Fabryk´
Samochodøw Ma¬olitraΩowych, wyda¬ w Polsce
1,9 mld USD. Na uruchomienie produkcji nowego modelu Panda Fiat przeznaczy¬ 570 mln
euro.
W Polsce zainwestowa¬y teΩ zaleΩne od Fiata
firmy Magneti Marelli oraz Teksid. Fabryka Opla
w Gliwicach dzia¬a od 1998 r. Dziennie produkuje oko¬o 350 aut, z czego 90 proc. trafia na eksport. W 1995 r. naleΩåca wøwczas do GM firma
Delphi Automotive Systems uruchomi¬a wytwørni´ wiåzek elektrycznych w Jeleßni ko¬o ¸ywca,
a nast´pnie kupi¬a Fabryk´ Amortyzatorøw w
Kroßnie. W Krakowie Delphi stworzy¬a specjalistyczne centrum projektowania cz´ßci samochodowych. Kolejnym krokiem by¬o uruchomienie
zak¬adu w Tychach, ktøry wytwarza przeguby
kierownicze i pø¬osie m.in. dla fabryki Toyoty
we Francji.
Mariusz Przybylski, WSP. A.MAC.
Rzeczpospolita nr 81/04

GOTOWI do KONKURENCJI z UCZELNIAMI EUROPY
Zwyci´zcy rankingu szkø¬ wyΩszych 2004 "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" odebrali
dyplomy.
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Prof. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu
Jagiello˜skiego, odebra¬ dyplom dla najlepszej
uczelni w kraju. UJ wygra¬ w rankingu szkø¬ wyΩszych "Rzeczpospolitej" i miesi´cznika "Perspektywy".
- Najwi´kszym bogactwem, jaki nowe kraje

cz¬onkowskie wnioså do Unii Europejskiej, b´då nasi studenci i naukowcy - møwi¬ prof. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiello˜skiego, najlepszej polskiej uczelni.
Uniwersytet Jagiello˜ski zwyci´Ωy¬ w rankingu drugi raz z rz´du. - Nie ukrywam wzruszenia

z tego, Ωe kolejny raz przychodzi mi odebraç t´
pi´knå nagrod´ - møwi¬ prof. Ziejka. - Uczyni´
wszystko, Ωeby w przysz¬ym roku takΩe si´ tu
pojawiç - doda¬.
Prof. Ziejka podkreßla¬ szczegølne znaczenie
tegorocznego rankingu. - Za dwa tygodnie Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Do 12,5 milionøw studentøw europejskiej "15" dojdzie ponad 3,5 mln studentøw z dziesi´ciu nowych krajøw. To chyba najwi´ksze bogactwo, jakie wniesiemy - møwi¬. - Stajemy do konkurencji z najwi´kszymi i najstarszymi uniwersytetami kontynentu.
Zwyci´zcom gratulowa¬ Grzegorz Wøjtowicz,
przewodniczåcy kapitu¬y rankingu. - Codzienna praca uczelni to bieg z przeszkodami, a ranking to jakby skok wzwyΩ - møwi¬. Wøjtowicz
zauwaΩy¬, Ωe czo¬øwka rankingu nie zmienia si´
od lat.
- Naszym celem jest zebranie, uporzådkowanie i przekazanie informacji o polskich szko¬ach wyΩszych - t¬umaczy¬ prof. Marek Rocki,
kierownik naukowy rankingu.
Ranking sk¬ada si´ z trzech list. Ogølny ranking zawiera 79 najlepszych szkø¬ akademickich, wßrød ktørych znalaz¬o si´ pi´ç niepa˜stwowych uczelni z uprawnieniami do doktoryzowania.
Druga - to ranking niepa˜stwowych magisterskich szkø¬ wyΩszych. W tym podsumowaniu po raz kolejny zwyci´Ωy¬a warszawska WyΩsza Szko¬a Przedsi´biorczoßci i Zarzådzania im.
Leona Ko≈mi˜skiego.
Trzecia lista to ranking niepa˜stwowych
szkø¬ wyΩszych licencjackich. W tej kategorii
zwyci´Ωy¬a krakowska WyΩsza Szko¬a Zarzådzania i Bankowoßci.
- Ranking jest coraz bardziej ceniony w ßrodowisku - komentuje prof. Andrzej Ko≈mi˜ski,
rektor WSPiZ. - Zwyci´stwo wzmacnia pozycj´
naszej uczelni. Trzeba ci´Ωko pracowaç, by tego
miejsca nie straciç.
Prof. Ko≈mi˜ski zwraca teΩ uwag´, Ωe jego
uczelnia "ßciga si´" juΩ w ogølnej klasyfikacji,
bo ma uprawnienia do doktoryzowania. Plasuje
si´ tam na 49. pozycji, jako najlepsza z niepa˜stwowych. Z kolei wßrød najlepszych akademickich uczelni ekonomicznych zajmuje szøste
miejsce.
Prof. W¬odzimierz Rozczynialski, rektor krakowskiej WyΩszej Szko¬y Zarzådzania i Bankowoßci, røwnieΩ nie kry¬ satysfakcji. - To zwyci´stwo jest dla mnie potwierdzeniem przyj´tej
przez nas filozofii, Ωe kaΩde wykszta¬cenie musi
byç po prostu dobre, takΩe wykszta¬cenie licencjackie - møwi¬.
Anna Paciorek
Rzeczpospolita Nr 89/04

Czyje halo by¬o pierwsze

10 marca 1876 roku asystent Alexandra Grahama Bella, znajdujåcy si´ w odleg¬ym pomieszczeniu, us¬ysza¬ wyra≈nie nast´pujåce s¬owa: Panie Watson, prosz´ tu przyjßç, jest mi pan
potrzebny" . Wprawdzie Bell opatentowa¬ swój
pomys¬, czyli s¬uchawk´ elektromagnetycznå,
14 lutego, ale jednak ten w¬aßnie moment przyjmuje si´ za dat´ wynalezienia telefonu. Ale czy
na pewno Bell by¬ pierwszy?
Owszem, wyprzedzi¬ o kilka godzin w urz´dzie patentowym swojego rodaka E. Graya, ktøry tego samego dnia zg¬osi¬ røwnieΩ wynalazek
telefonu, lecz nie Gray jest konkurentem do s¬awy. Kilkanaßcie lat wczeßniej dokona¬ podobnego wynalazku niemiecki inΩynier Philipp Reis.
Dokumenty uzasadniajåce t´ tez´ znajdujå si´
w archiwum londy˜skiego Muzeum Nauki.
W roku 1947 brytyjska firma STC - Standard
Telephones and Cables - podda¬a testom aparat
skonstruowany w 1861 roku przez P. Reisa, konkluzja by¬a jednoznaczna: aparat by¬ w stanie
przekazywaç d≈wi´k na odleg¬oßç. Jednak STC
by¬a akurat wtedy w trakcie negocjowania kontraktu z ameryka˜skim gigantem telekomunikacyjnym ATT - American Telephone and Telegraph. PodwaΩenie pierwsze˜stwa A.G. Bella w
wynalezieniu telefonu by¬oby niekorzystne z
punktu widzenia strategii negocjacyjnej, i dlatego "wsuni´to spraw´ pod sukno", jednym s¬owem przemilczano wyniki testu. Zatajenie odby¬o si´ w prosty sposøb: W¬adze STC przekaza¬y sprawozdanie z bada˜ technicznych urzådzenia niemieckiego konstruktora - øwczesnemu
konserwatorowi w Muzeum techniki, Geraldowi Garratowi, z zastrzeΩeniem, aby nie przekazywa¬ ich do publicznej wiadomoßci bez zgody
zarzådu STC. G. Garratt milcza¬ wprawdzie jak
grøb, ale 8 marca 1947 roku sporzådzi¬ notatk´
nast´pujåcej treßci: "To przemilczenie spowodowane jest porozumieniem handlowym podj´tym w trakcie negocjacji pomi´dzy STC i towarzystwem American Telephone and Telegraph".
Prawda wysz¬a na jaw dopiero teraz, gdy w
pa≈dzierniku 2003 roku jego nast´pca John Liffen wydoby¬ dokumenty z archiwum. Na ich
podstawie, z kolei on sporzådzi¬ notatk´ o nast´pujåcej treßci: " Philipp Reis jak najbardziej
wynalaz¬ aparat "ktøry møwi" przed Bellem,
oraz zbudowa¬ co najmniej 13 prototypøw. Jednak nie posunå¬ swojego wynalazku dalej. Byç
moΩe telefon Reisa pojawi¬ si´ zbyt wczeßnie,
trzy lata przed telegrafem transatlantyckim; naleΩy takΩe braç pod uwag´, Ωe Reis nie trafi¬ na
inwestorøw zainteresowanych jego wynalazkiem; w przeciwie˜stwie do Bella - nie mia¬
szcz´ßcia".
k.k.
Rzeczpospolita nr 282/03 r.
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Maj 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
Wtorek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek
Piątek (4-ty)

Organizacja
Chór im. Paderewskiego
Grupa taneczna „Polanie” - próba
ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka
Młodzieżowy Zespół „Orlęta” - próba
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.)

Kontakt
W. Garlicka
E. Pohl
K. Rudak
M. Stochaj
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
D. Iglewska
A. Wilk
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
A. Michałowska
J. Rudowicz
J. Rudowicz
S. Kielar
J. Semrau

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
736-0666
733-5161
721-8238
685-1946
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
2 maj

Impreza
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
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Organizatorzy
Szkoła Południowa

Wywiady Bukojemskiego z TV Polskiej o komandosach Koło SPK Nr 8
i o honorowym obywatelstwie Kalisza - H. Jedwab
8
Bankiet 20-cia Klubu
Klub „Białe Orły”
9
Dzień Matki
Parafia Św. Jacka
11
„Nowe metody walki z nałogiem palenia papierosów”
SIP, Stow. Lekarzy
12
Wiesława Szymborska – Nobel 1996
Inter. Writers’ Festival
14-23
Włochy – 60-lecie Monte Cassino
Chopin Travel Express
15
II Zabawa Szkolna – „Szkole Daj Serca Maj”
Szkoła Polska
16
Obchody 60-lecia Bitwy o Monte Cassino
Koło SPK Nr 8
16
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Rogers Cable 22
22
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Rogers Cable 22
23
Parafia Św. Jacka
Pierwsza Komunia Święta
30
Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
Parafia Św. Jacka
1 czer.* „Wielowiekowe więzi łączące Lwów z Polską” –
SPK, Stow. Twórców,
H. Brzeziński
SIP, PINK
13
Święto Bożego Ciała
Parafia Św. Jacka
13
Koncert dla Mamy i Taty
Chór J. Paderewskiego
19
VI Polski Festiwal
Klub „Białe Orły” i SPK
20
Dzień Ojca
Parafia Św. Jacka
23
Film polski: tytuł ?
Fund. Dziedzictwa Pol.
27
Wybory do Rady Parafialnej
Parafia Św. Jacka
14 sier. Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
Koło SPK Nr 8
15
Koło SPK Nr 8
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego

12 wrz.
15
16
14 list.

Piknik Parafialny – farma pp. Gałków
Koncert - kabaret
Film polski: tytuł ?
Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia

Kontakt
G. Ratkowska
E. Michałowska
J.A. Dobrowolski

Telefon
789-6267
739-7003
733-5161

A. Wilk
Sekretariat
B. Gajewski
R. Jentys
W. Grzesik 1-800
M. Boczkowska
P. Nawrot
M. Rachniowski
M. Rachniowski
Sekretariat
Sekretariat
J.A. Dobrowolski

723-2415
230-0804
523-5174
828-3333
533-0369
723-4680
820-7582
825-2827
825-2827
230-0804
230-0804
733-5161

Sekretariat
W. Garlicka
A. Wilk
Sekretariat
J. Semrau
Sekretariat
P. Nawrot
P. Nawrot

230-0804
731-6376
723-2415
230-0804
741-5465
230-0804
820-7582
820-7582

Parafia Św. Jacka
Sekretariat
Fed. Polek Ogniwo 8
E. Zadarnowska
Fund. Dziedzictwa Pol. J. Semrau
Klub Polsko-Kanadyjski I. Bystram

230-0804
739-8663
741-5465
820-7742

* Zmiana prelegenta
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

ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS IN CANADA
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ASSOCIATION DES INGÉNIEURS POLONAIS AU CANADA

OTTAWA BRANCH:
P.O. Box 8093, Station "T"
Ottawa, Ontario K1G 3H6
INTERNET:
www.kpk-ottawa.org/sip/
sip@kpk-ottawa.org

ZAWIADOMIENIE O
WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
(sprawozdawczym)
Data: 20 maja 2004 (czwartek)
Godz.: 19:30 (pierwszy termin), 19:45 (drugi termin)
Miejsce: Sala parafialna kościoła Świętego Jacka Odrowąża, 201 LeBreton Street N., Ottawa.
Przed zebraniem, o godz. 19:00 zostanie odprawiona msza święta za Zmarłych Członków oddziału.
Porządek Obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie zebrania
Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza)
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania
Sprawozdania:
a. Przewodniczącego
b. Skarbnika
c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Uchwała absolutorium
8. Przedstawienie Preliminarza budżetowego na kadencję 2004-2005 i dyskusja
9. Wybory Komisji Nominacyjnej
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniam kol. __________________________________________________
do reprezentowania mnie na Walnym Zebraniu Oddziału w dniu 20 maja 2004.
Nazwisko _______________________________________
Podpis _________________________________________
Uwaga: Uczestnik zebrania może reprezentować nie więcej niż 5 (pięć) osób.

Z Kart Historii
Motto:

Witold Zleniecki
Takie losy Rzeczypospolitych, jakie ich m¬odzieΩy chowanie.
kanclerz koronny Jan Zamojski
Kto liczy na tygodnie, ten sieje traw´,
Kto liczy na lata, sadzi drzewa,
Ale, kto liczy na stulecia,
Ten wychowuje i kszta¬ci dzieci.

7

Witold Leon Julian Zglenicki urodzi¬ si´ 6 stycznia 1850 r. we wsi Wargawa Stara, w mazowieckiej rodzinie drobnoszlacheckiej. Ochrzczony
zosta¬ w koßciele w Witonii dnia 21 lipca tegoΩ
roku.
Rodzice posiadali majåtek ziemski o powierzchni 302 morgøw i 74 pr´tøw, co wed¬ug dzisiejszej miary wynosi 169 hektarøw i 9 arøw.
W latach 1859-66 uczy¬ si´ w p¬ockim Gimnazjum Gubernialnym, a w latach 1866-70 studiowa¬ na wydziale Matematyczno-Fizycznym
Szko¬y G¬øwnej Warszawskiej. W latach 1870-75
by¬ studentem Instytutu Gørniczego w Petersburgu. Swojå osobå zwrøci¬ uwag´ Mendelejewa,
lecz postanowi¬ poßwi´ciç si´ gørnictwu, widzåc w przemyßle naftowym waΩny czynnik rozwoju. W roku 1875 zosta¬ 891 absolwentem Instytutu Gørniczego. Studia uko˜czy¬ z I lokatå.
Zosta¬ teΩ — jak i inni inΩynierowie gørnicy —
zwolniony z obowiåzku s¬uΩby wojskowej.
W tymΩe 1875 roku otrzyma¬ skierowanie do
Zak¬adøw Gørniczych Okr´gu Wschodniego Krølestwa Polskiego, a w latach 1876-84 pracowa¬ w
Mroczkowie jako kierownik wielkiego pieca. W
tych latach modernizowa¬ zak¬ady, prowadzi¬
prace gørniczo-poszukiwawcze. W roku 1884
zwolniony na podstawie fa¬szywych oskarΩe˜,
rozpoczå¬ prac´ w prywatnych ku≈nicach. Po
szeßciu latach upartej walki o swoje dobre imi´,
zosta¬ przywrøcony do s¬uΩby pa˜stwowej.
W 1890 roku zosta¬ powo¬any do pracy w Zarzådzie Gørniczym, z oddelegowaniem do dyspozycji Urz´du Skarbowego w Rydze, gdzie pracowa¬ przez dwa lata. Zyska¬ tam bardzo dobrå
opini´. Zaproponowano mu wi´c prac´ na stanowisku naczelnego inΩyniera Donieckiego Okr´gu Kopalnianego. Zglenicki jednak odmøwi¬
— co nie zosta¬o mile przyj´te przez w¬adze
carskie — i za protekcjå hrabiego Beckendorffa,
rozpoczå¬ prac´ w Baki˜skim Urz´dzie Probier-

czym, gdzie pracowa¬ do ko˜ca Ωycia.
Baku w owym okresie by¬o kra˜cem Rosji,
miejscem zsy¬ki dla krnåbrnych oficerøw, matecznikiem hochsztaplerøw i wykoleje˜cøw. Jednoczeßnie powstawa¬ tam najwi´kszy na ßwiecie
oßrodek rafineryjny. Jeßli w 1873 r. by¬o tam zaledwie 9 szybøw, w 1879 juΩ 251, a w 1900 r. 1710. W 1901 r. dostarcza¬o 50 % ßwiatowego
wydobycia ropy naftowej. Dzia¬ali tam Bracia
Alfred, Ludwik i Robert Noblowie, Alfons Rotschild. Miasto rozwija¬o si´ Ωywio¬owo. Brak w
nim by¬o kanalizacji, wodociågøw, by¬o n´kane
epidemiami dyfterytu, tyfusu, cholery. Z tego
teΩ wzgl´du inΩynier Zglenicki, wykorzystujåc
swojå pozycj´, przyczyni¬ si´ do budowy miejskich wodociågøw. Dzi´ki jego pomocy finansowej w centrum miasta buduje si´ polski koßciø¬.
W dziedzinie zawodowej, jako naczelnik
Urz´du Probierczego, by¬ ceniony za uczciwoßç,
takΩe wobec tubylcøw, sumiennoßç i fachowoßç,
cechy rzadko spotykane w carskiej Rosji.
Pasjå Zglenickiego by¬y jednak badania geologiczne. Ca¬y swøj wolny czas i prywatne fundusze, poßwi´ca¬ tej dzia¬alnoßci. W mi´dzyczasie opracowa¬ i podarowa¬ nafciarzom przyrzåd
do pomiarøw prostopad¬oßci wiercenia otworøw gørniczych. B¬´dy pomiarøw by¬y wtedy
przyczynå wielu awarii, poΩarøw, eksplozji i
ludzkiej ßmierci. Zaprojektowa¬ teΩ urzådzenie
do podmorskich wierce˜ i wydobycia ropy naftowej, stajåc si´ absolutnym, ßwiatowym pionierem w tej dziedzinie. Dzisiejsze platformy
wiertnicze biorå swøj poczåtek od Baku i osoby
inΩyniera Zglenickiego. Wyznaczy¬ podmorskie
dzia¬ki naftowe i okreßli¬ ich zasobnoßç. W sumie wskaza¬ 31 obszarøw roponoßnych na lådzie, nie liczåc z¬øΩ podmorskich, ponadto z¬oΩa rud Ωelaza, pirytu, barytu, kobaltu, molibdenu, w´gla, manganu, miedzi, soli kamiennej,

z¬ota, srebra, arsenu.
Upør urz´dnika, wtedy juΩ w randze pu¬kownika, jego fachowoßç i znaczenie odkryç, ktøre
udost´pnia¬ ca¬kowicie za darmo, zosta¬y dosrzeΩone nie tylko w Baku ale i w Petersburgu.
W¬adze carskie nadajå mu prawa do dzia¬ek
naftowych na lådzie i Morzu Kaspijskim. Niektøre z nich kupuje z w¬asnych ßrodkøw. I wtedy przychodzi cios. Dowiaduje si´, Ωe jest ßmiertelnie chory. Cukrzyca jest nieuleczalna. Zapisuje wi´c wi´kszoßç swojego majåtku nauce polskiej, a cz´ßç rosyjskiej, jako dowød wdzi´cznoßci za wykszta¬cenie zdobyte w Petersburgu.
W myßl jego zapisu z dochodøw fundacji, w
kaΩdej guberni Krølestwa Polskiego ma zostaç
wybudowany koßciø¬ katolicki i szko¬a techniczna, w ktørej niezamoΩni uczniowie b´då pobieraç nauk´ za darmo, wsparcie majå otrzymaç takΩe ßrodowiska naukowe, laboratoria,
fundowane majå byç nagrody za wybitne dokonania naukowe. Wszystkie te dzie¬a ma realizowaç Kasa im. Mianowskich w Warszawie. W testamencie kategorycznie zakazuje sprzedaΩy majåtku lub praw do niego, a nakazuje korzystaç z
niego przez nauk´ polskå po wsze czasy. Dochody jednej z dzia¬ek zapisuje na rzecz Baki˜skiego Imperatorskiego Rosyjskiego Towarzystwa
Technicznego. Dokonuje teΩ wielu zapisøw na
rzecz filantropii np. polskiego Katolickiego Towarzystwa Dobroczynnoßci i osøb fizycznych,
nie pomija nawet dozorcy. Witold Zglenicki
umiera 6 lipca 1904 roku.
W 1905 r. zapis testamentowy møg¬ si´ wydawaç Kasie im. Mianowskich ma¬o realny. Odleg¬oßç Baku od Warszawy, brak specjalistøw majåcych rzeczywistå wiedz´ na temat nafty, dopiero co rozpocz´ta eksploatacja jednej z dzia¬ek lådowych, nafta zalegajåca pod dnem morza? Trzeba pami´taç, Ωe nawet dzisiaj ludzkoßç
wie wi´cej o kosmosie niΩ o g¬´binach oceanøw,
a wtedy min´¬y zaledwie dwa lata, jak bracia
Wright po raz pierwszy oderwali si´ od ziemi
maszynå ci´Ωszå od powietrza.
Postanowienia testamentu realizowa¬ przyjaciel inΩyniera i prawnik, ktøry m.in. cz´ßç dzia¬ek usi¬owa¬ - wbrew jego postanowieniom
sprzedaç, a cz´ßç wydzierΩawi¬ Towarzystwu
Kaspijsko-Czarnomorskiemu, naleΩåcemu do
rodziny paryskich bankierøw Rothschildøw.
Wed¬ug rodziny Zglenickich zaledwie 20 % naleΩnych sum trafia¬o do Kasy im. Mianowskich.
Mimo to by¬y to sumy tak duΩe, Ωe w pewnym
okresie przerasta¬y moΩliwoßci ich wydatkowa-

nia przez Kas´. A by¬ to dopiero poczåtek eksploatacji z¬øΩ nafty. Prawdziwie wielkie dochody — wed¬ug przewidywa˜ inΩyniera — mia¬y
nap¬ywaç pø≈niej. Z tego powodu pod wp¬ywem
polskiej opinii publicznej wytoczono proces o
uniewaΩnienie zawartych umøw. Ch´ç eksploaacji z¬øΩ nafty wyrazi¬a spø¬ka Rylskich, rodziny
polskich przemys¬owcøw dzia¬ajåcych na Kaukazie. Oferowa¬a ona znacznie korzystniejsze
warunki finansowe. Byç moΩe nie starczy¬o w
Rosji woli politycznej lub Rothschildowie mieli
lepszych prawnikøw, rodzina Zglenickich — ze
szkodå dla nauki polskiej - procesu nie wygra¬a.
Nied¬ugo potem wybuch¬a I wojna ßwiatowa i w
jej konsekwencji Rewolucja Bolszewicka. Wszelkie przedsi´biorstwa zosta¬y znacjonalizowane/skonfiskowane przez bolszewikøw. Sprawa
zapisu inΩ. Zglenickiego by¬a nawet omawiana
— po wygranej przez nas wojnie 1920 roku —
podczas negocjacji pokojowych w Rydze. Rosja
Bolszewicka z w¬aßciwå sobie hipokryzjå by¬a
sk¬onna uszanowaç testament, lecz za cen´
uznania przez Polsk´ prawomocnoßci bolszewickich konfiskat kapita¬u zachodniego w Rosji.
Nasz rzåd z oczywistych wzgl´døw nie møg¬ tego dokonaç. Tak wi´c zamkn´¬o to spraw´. Rodzina Zglenickich powtørnie w 1944 roku zwrøci¬a si´ w tej sprawie do lubelskiego rzådu komunistycznego (PKWN) lecz bezskutecznie.
Po wojnie ostatni pe¬nomocnik Kasy im.
Mianowskich, profesor Politechniki Gda˜skiej,
Maksymilian Tytus Huber, zosta¬ przemocå
zmuszony przez komunistøw do przekazania
jej aktywøw Polskiej Akademii Nauk. Do roku
1989 niemoΩliwe by¬y jakiekolwiek starania o
odzyskanie majåtku. Jednak takΩe i przez ostatnie 14 lat nic nie uczyniono w tej sprawie. A pami´taç naleΩy, Ωe obecnie nie ma juΩ ZSRR, AzerbejdΩan jest niezaleΩnym krajem i firmy zachodnie odzyskujå tam swoje utracone wczeßniej
prawa majåtkowe.
Jedno jest pewne — choç majåtek inΩ. Witolda Zglenickiego nie møg¬ røwnaç si´ z majåtkiem braci Nobel, to na nauk´ zapisa¬ on od
nich o wiele wi´cej. Nigdy teΩ nauka polska —
wliczajåc w to fundacj´ Akademii Krakowskiej
przez krøla Kazimierza Wielkiego i jej odnowienie przez krølowå Jadwig´ — nie otrzyma¬a tak
hojnego zapisu.
Marek Zawadzki
Na podstawie ksiåΩki “Polski Nobel” Andrzeja
Chodubskiego i innych ≈røde¬.
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◆ W przededniu wståpienia do Unii Europejskiej Polacy czujå g¬øwnie niepewnoßç i strach
przed integracjå. Nadziej´ ma tylko co trzeci
badany.
Niepewna tego, co Polakøw czeka, jest niemal po¬owa badanych (47%). Co piåty czuje
strach (20%), så teΩ tacy, ktørzy odczuwajå z¬oßç
(5%), a nawet wstyd (2%).
Zdecydowanie mniej jest Polakøw zadowolonych z akcesji. Nadziej´ ma co trzeci badany
(35%), radoßç czuje 8%, a dum´ - 4%.
Kto zyska, a kto straci na integracji?
Zdaniem ogromnej wi´kszoßci badanych (67%)
korzyßci odnioså g¬øwnie ludzie m¬odzi oraz
mieszka˜cy miast (45%). Stracå starsi (53%) i
mieszka˜cy wsi (46%).
Sceptycznie oceniany jest wp¬yw integracji
na te dziedziny Ωycia, ktøre dotyczå Polakøw
bezpoßrednio. Najwi´ksza grupa badanych (39%)
ocenia, Ωe nie poprawi si´ opieka socjalna. O
tym, Ωe b´dzie nawet gorzej, przekonanych jest
26% Polakøw, optymistøw jest 24%.
Podobnie oceniane så szanse na popraw´
bezpiecze˜stwa. Niemal po¬owa badanych (46%)
sådzi, Ωe nic si´ nie zmieni. Spadku przest´pczoßci oczekuje co piåty Polak (24%), ale co czwarty (19%) spodziewa si´ zmian na gorsze.
Integracja
wywo¬a
wzrost
cen.
Przekonanych o tym jest aΩ 89% Polakøw. Spadku - i to tylko nieznacznego - spodziewa si´ zaledwie 1% badanych.
Zmian na lepsze Polacy spodziewajå si´ za
dziesi´ç lat po przyståpieniu do UE. O tym, Ωe
w 2014 r. b´dzie nam lepiej, jest przekonanych
ok. 40% Polakøw.
Mimo wszystko Polacy okazujå si´ euroentuzjastami. Wi´kszoßç (53%) opowiada si´ za
coraz ßcißlejszå integracjå politycznå krajøw
cz¬onkowskich. Co trzeci badany wola¬by, aby
UE pozosta¬a g¬øwnie organizacjå gospodarczå,
a co øsmy (12%) Ωyczy Unii, Ωeby jak najszybciej
si´ rozpad¬a.
Badanie "Rzeczpospolitej", Polsatu i "Wprost"
zosta¬o przeprowadzone przez Pentor 17 i 18
kwietnia 2004 roku na reprezentatywnej prøbie
1000 Polakøw powyΩej 15 roku Ωycia.
◆ Preferencje wyborcze Polakøw. Po raz pierwszy liderem zosta¬a Samoobrona, na ktørå
chce g¬osowaç 29% Polakøw, czyli o 5% wi´cej
niΩ miesiåc temu. Platforma Obywatelska stra-

ci¬a 4% i ma poparcie 22%, Prawo i Sprawiedliwoßç popiera co dziesiåty wyborca. To wynik o
3% gorszy niΩ w zesz¬ym miesiåcu.
Stabilne så notowania Ligi Polskich Rodzin 9% (-1). Do Sejmu nie wesz¬aby koalicja SLD UP, na ktørå chce g¬osowaç 7% Polakøw, czyli o
3% mniej niΩ miesiåc wczeßniej (koalicje, by
wziåç udzia¬ w podziale mandatøw, muszå uzyskaç minimum 8% poparcia). Nowa formacja
polityczna powsta¬a z roz¬amu w SLD, Socjaldemokracja Polska mog¬aby liczyç na 5% poparcie.
Do Sejmu mia¬oby szans´ wejßç - z 5% poparciem - Polskie Stronnictwo Ludowe. JuΩ od
wielu miesi´cy ludowcy balansujå wokø¬ 5%
progu.
Jak wyglåda¬by podzia¬ sejmowych mandatøw? Najwi´cej mia¬aby ich Samoobrona - 163.
PO mog¬aby liczyç na 126 pos¬øw, PiS - 56, LPR
- 52, SdPl - 33, a ludowcy - 30. Przy takim uk¬adzie g¬osøw teoretycznie moΩliwe by¬yby tylko
dwie koalicje: PO - PiS i LPR (234, z ludowcami
264 g¬osy) lub Samoobrona - LPR - PSL (245).
SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a
Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych 3 i 4 kwietnia br.
na 1044-osobowej reprezentatywnej prøbie
doros¬ych Polakøw
Wed¬ug opublikowanego sondaΩu CBOS w
ciågu miesiåca poparcie dla PO z 27 do 29%, a
wi´c do poziomu ze stycznia i lutego. Nie zmieni¬o si´ natomiast poparcie dla partii Leppera 24%.
Oba sondaΩe zgodnie przedstawiajå poparcie dla pozosta¬ych partii. W CBOS PiS moΩe
liczyç na 9%, o 6 punktøw mniej niΩ w marcu (w
PBS 10%), Socjaldemokracja Polska na 7% (w
PBS 6), LPR i SLD na 6% (lewica w PBS mia¬a
7%, Liga - 9). Do Sejmu wesz¬oby jeszcze PSL z
5% (w PBS wynik identyczny).
Wed¬ug CBOS poza Sejmem znalaz¬yby si´
m.in. UP z 4% (+1), UW z 2% (bez zmian).
SondaΩ CBOS zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 2 a 5 kwietnia na 933-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw
SondaΩ TNS OBOP. Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ w kwietniu, 33-procentowe
poparcie uzyska¬aby Platforma Obywatelska.
Na drugiej pozycji znalaz¬aby si´ Samoobrona z
24-procentowym poparciem, a na dalszych
miejscach: Socjaldemokracja Polska - 10%, i PiS
- 7% SLD nie dosta¬oby si´ do parlamentu, uzyskujåc 4% poparcie.

Z najnowszego sondaΩu TNS OBOP wynika,
Ωe w stosunku do marca poparcie dla PO wzros¬o o 4 pkt%, a dla Samoobrony o 1%. Poparcie
zarøwno dla PiS, jak i dla SLD spad¬o o 5%. G¬osowanie na Lig´ Polskich Rodzin i PSL zadeklarowa¬o po 5% badanych (LPR - spadek o 3%,
PSL spadek o 1%).
PoniΩej 5-proc. progu wyborczego, uprawniajåcego do wejßcia do Sejmu, oprøcz SLD
znalaz¬y si´ røwnieΩ Unia Pracy, Unia Wolnoßci,
Krajowa Partia Emerytøw i Rencistøw oraz Unia
Polityki Realnej - po 2%
Gdyby przeliczyç to na mandaty poselskie,
PO zaj´¬aby w przysz¬ym Sejmie 191 miejsc,
Samoobrona - 135, SdPl - 49, PiS - 42, LPR - 21,
a PSL - 20.
Gotowoßç udzia¬u w wyborach zadeklarowa¬o 57% pytanych przez OBOP.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 1-4 kwietnia na reprezentatywnej, losowej ogølnopolskiej prøbie 943 osøb powyΩej 18. roku Ωycia.
SondaΩ IPSOS. Kolejny sondaΩ potwierdza,
Ωe partia Andrzeja Leppera jest popularniejsza
od Platformy Obywatelskiej. IPSOS poda¬, Ωe
Samoobrona moΩe liczyç na 25%, PO - na 23.
SondaΩ IPSOS to kolejne badanie, po sondaΩu
PBS dla "Rzeczpospolitej", wed¬ug ktørego zmieni¬ si´ lider preferencji politycznych Polakøw.
W porøwnaniu z marcem PO straci¬a aΩ 7%,
Samoobrona zyska¬a zaß 4. Do Sejmu wesz¬oby
jeszcze Prawo i Sprawiedliwoßç z 15% (bez
zmian), LPR i Socjaldemokracja Polska - po 11
(LPR awans 3 punkty, SdPl badana po raz pierwszy). Poza Sejmem znalaz¬aby si´ koalicja SLD
- UP z 7% (koalicje muszå uzyskaç minimum
8% g¬osøw, by wziåç udzia¬ w podziale mandatøw.), PSL - 4 i UW - 3.
SondaΩ Pentoru. JuΩ prawie jedna trzecia
Polakøw (30%) chce g¬osowaç na Samoobron´ wynika z sondaΩu Instytutu Pentor. Platforma
Obywatelska cieszy si´ 27% poparciem, na trzecim miejscu jest PiS - 10%.
Kolejne miejsca - gdyby wybory odby¬y si´ w
po¬owie kwietnia br. - zaj´¬yby: LPR - 7%, SLDUP 6%, PSL - 4%. RøwnieΩ wyst´pujåca po raz
pierwszy w badaniu Socjaldemokracja Polska
moΩe liczyç na 4% g¬osøw.
Wed¬ug Pentoru, prawie dwie trzecie Polakøw (62%) niezadowolona jest ze sposobu sprawowania w¬adzy przez prezydenta Aleksandra
Kwaßniewskiego, a aΩ 94% ≈le ocenia dzia¬ania
premiera Leszka Millera i jego rzådu.

SondaΩ zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 3 i 4
kwietnia na 1000-osobowej reprezentatywnej
prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ 44% Polakøw z zadowoleniem przyj´¬o zapowied≈ rezygnacji Leszka Millera ze stanowiska
premiera - wynika z bada˜ CBOS. Niezadowolenie z tego powodu wyrazi¬o jedynie 4% spo¬ecze˜stwa.
Dwie trzecie Polakøw (66%) uwaΩa, Ωe najwaΩniejszå przyczynå spadku poparcia dla gabinetu Leszka Millera by¬a korupcja i afery kryminalne w Sojuszu. Niemal po¬owa jest zdania,
Ωe zawini¬o duΩe bezrobocie, a 28% respondentøw CBOS ocenia, Ωe rzåd utraci¬ zaufanie, bo
nie spe¬ni¬ obietnic.
Polacy ponadto upatrujå przyczyn nik¬ego
poparcia dla gabinetu Millera w aroganckim
stylu rzådzenia, braku sukcesøw w gospodarce
oraz aferze Rywina. Najmniej respondentøw
CBOS uwaΩa, Ωe do utraty autorytetu rzådu
przyczyni¬o si´ zaangaΩowanie militarne Polski
w Iraku, a takΩe niedostatecznie skuteczne negocjacje z UE.
71% Polakøw møwi, Ωe najlepszym rozwiåzaniem så jak najszybsze wybory parlamentarne.
Badanie z 2 - 5 kwietnia 2004 r., 993-osobowa reprezentatywna prøba doros¬ych Polakøw.
◆ W marcu br. ceny towarøw i us¬ug konsumpcyjnych zwi´kszy¬y si´ o 0,3%, a wska≈nik inflacji wyniøs¬ 1,7% Od listopada ub. r. waha si´
on w granicach 1,6 - 1,7%. Na marcowy wzrost
cen wp¬yn´¬y w duΩym stopniu podwyΩki na
rynku Ωywnoßci.
◆ Inwestycje zagraniczne w Polsce. Po trzech
latach spadku w 2003 roku wzros¬a wartoßç bezpoßrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.
Zagraniczne firmy wyda¬y 6 mld 420 mln USD,
o 356 mln USD wi´cej niΩ w roku 2002. Po¬owa
ßrodkøw zosta¬a przeznaczona na budow´ nowych zak¬adøw.
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