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Sprawozdanie

z dzia¬alnoßci Oddzia¬u SIP Ottawa
Za okres sprawozdawczy od 22 maja 2003 r. do 20 maja 2004 r.
Dzia¬alnoßç Oddzia¬u:
- 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..."
- 18/11/2003 Odczyt Bogdana Gajewskiego pt. Jak bezpieczne jest latanie
samolotami?
- Bralißmy udzia¬ w Op¬atku organizowanym przez KPK i SPK.
-17/02/2004 Odczyt dr Òukasza Pietrzaka pt. Genetycznie modyfikowane roßliny-zbawienie, czy
zaraza?
- 11/05/2004 Odczyt prof. Andrzeja Wielgosza i prof. Joanny Komorowskiej pt.
Nowe metody walki z na¬ogiem palenia .
- 2003/2004 - Bralißmy udzia¬ we wszystkich zebraniach Zarzådu KPK Okr´gu Sto¬ecznego.
KoleΩanka Lidia Zieli˜ska prowadzi stron´ Internetowå SIP (www.kpk-ottawa.org/sip/) oraz
strony KPK, SPK, PINK i Federacji Polek w Kanadzie. 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 30.00MB.
W dalszym ciågu Biuletyn Oddzia¬u Ottawskiego wydawany jest w nak¬adzie dziesi´ç razy w
roku. Biuletyn jest umieszczony jest na naszej stronie internetowej oraz wysy¬any do tych cz¬onkøw SIP w Ottawie, ktørzy nie majå dost´pu do Internetu.
Przekazalißmy nagrod´ wysokoßci $100 na Konkurs Recytatorski organizowany przez Federacj´
Polek w Kanadzie.
Sprawozdania z dzia¬alnoßci SIP-u w poprzednich latach, zebrane i uporzådkowane przez
koleg´ Janka Janeczka, zosta¬y przekazane do Archiwum Pa˜stwowego na ul. Wellington. Procedura uΩytkowania tych materia¬øw wymaga kaΩdorazowej zgody aktualnego prezesa SIP.
Na walne zebranie Prezesøw SIP dnia 25 stycznia 2004 r, kolega Bogdan Gajewski nie møg¬ si´
udaç, gdyΩ przebywa¬ w USA na podrøΩy s¬uΩbowej. Kolega Jan Janeczek, ktøry mia¬ si´ udaç do
Toronto w zast´pstwie prezesa, ze wzgl´du na panujåcå ßnieΩyc´, do Toronto nie dojecha¬. Na to
zebranie wys¬alißmy nasze doroczne sprawozdanie, a jak si´ okaza¬o, w protokøle zebrania zapisano, Ωe naszego sprawozdania nie otrzymano. Pø≈niejsze wyjaßnienia pozwoli¬y skorygowaç niedopatrzenie Zarzådu G¬øwnego w tym wzgl´dzie.
Bogdan Gajewski
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Protokø¬ z Walnego Zebrania
SIP Oddzia¬ Ottawa
20 Maja 2004, Ottawa
Sala parafialna koßcio¬a Íw. Jacka
Zebranie otworzy¬ kolega Bogdan Gajewski i zwrøci¬ si´ do zebranych o podanie kandydatøw
do Prezydium (przewodniczåcego i sekretarza). Z uwagi na stosunkowo ma¬å grup´ zebranych (11
osøb) jednog¬oßnie zaakceptowano kandydatur´ Bogdana Gajewskiego, ktørego obarczono
funkcjå przewodniczåcego i sekretarza.
Porzådek obrad przyj´to bez zmian.
Protokø¬ z poprzedniego zebrania przyj´to jednog¬oßnie.
Przewodniczåcy przedstawi¬ sprawozdanie z dzia¬alnoßci Oddzia¬u Ottawskiego za rok
2003/2004.
Za skarbnika, ktøry by¬ akurat nieobecny, Komisja Rewizyjna przedstawi¬a sprawozdanie finansowe na dzie˜ 20 maja 2004 i sprawozdanie z dzia¬alnoßci Komisji Rewizyjnej.
Kol. Lidia Zieli˜ska zwrøci¬a uwag´, Ωe w sprawozdaniu finansowym brak jest przejrzystoßci co
do aktualnego stanu konta. Obecni cz¬onkowie komisji rewizyjnej potwierdzili natomiast, Ωe
ksiåΩki obrachunkowe så prowadzone wzorowo i jeΩeli koleΩanka Lidia Zieli˜ska ma zapytania, to
skarbnik przedstawi wyjaßnienia na najbliΩszym posiedzeniu Zarzådu.
Dyskusja na temat sprawozdania finansowego sprowadzi¬a si´ do d¬uΩszej dyskusji na temat
kosztøw wydawania Biuletynu. Suma 700 dolarøw nie powinna obciåΩaç kosztøw Oddzia¬u,
poniewaΩ biuletyn (jak to zosta¬o uzgodnione na poprzednim walnym zebraniu) jest wysy¬any do
tych cz¬onkøw, ktørzy za biuletyn p¬acå.
G¬osowanie za przyj´ciem absolutorium da¬o wynik osiem g¬osøw za i jeden g¬os wstrzymany.
(Komisja rewizyjna nie bra¬a udzia¬u w g¬osowaniu).
Preliminarz na rok przysz¬y zosta¬ skorygowany o pozycj´ Dotacje . Zamiast $300, zaproponowano $100. WiåΩe si´ to z faktem, Ωe potrzebne så pieniådze na Zjazd KPK - $140, oraz $60 na
KPK Oddzia¬ w Ottawie.
Kol. Bogdan Gajewski zosta¬ zobowiåzany do uregulowania naleΩnoßci finansowych z KPK.
Wybory do Komisji Nominacyjnej zako˜czy¬y si´ wybraniem nast´pujåcych osøb:
1. Czes¬aw Piasta
2. Jan Janeczek
3. Stanis¬aw Zaborowski
Wolnych wnioskøw nie z¬oΩono.
Zebranie zako˜czono o godz. 21.30

Unia pomoΩe
BudΩet pa˜stwa nie przeznaczy w tym roku wi´cej pieni´dzy na prace badawczo-rozwojowe
(B+R) niΩ w ubieg¬ym. Ale po wståpieniu Polski
do Unii ßrodki na te cele b´då wi´ksze o co najmniej 20% - ocenia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
To b´dzie istotna kwota, zwaΩywszy, Ωe budΩet przewiduje wydatki na niskim, w porównaniu z innymi krajami, poziomie 0,34% PKB, czyli nieco ponad 2,79 mld z¬.
Dodatkowe pieniådze na B+R b´då pochodziç m.in. z unijnych funduszy strukturalnych
oraz z 6. programu ramowego UE, w którym polskie zespo¬y specjalistøw bardzo skutecznie rywalizujå o granty - møwi¬ minister nauki i informatyzacji Micha¬ Kleiber podczas zako˜czonej
27-04-04, dwudniowej konferencji "Badania Innowacyjnoßç - Wzrost gospodarczy", ktørej
patronowa¬a "Rz".

Podczas 5. programu ramowego polskie zespo¬y badawcze uzyska¬y granty wi´ksze, niΩ
wynosi¬a polska sk¬adka do unijnej kasy. Przy
starcie do kolejnego programu by¬y obawy, Ωe
wobec silniejszej rywalizacji o pieniådze moΩe
si´ to nie powtørzyç. Obawy - møwi¬ minister
Kleiber - okaza¬y si´ przesadzone.
W rywalizacji o dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych z unijnej kasy 800 polskich
zespo¬øw uzyska¬o co najmniej 74,4 mln euro.
MoΩliwe, Ωe kwota ta si´gnie 100 mln euro. Z
funduszy strukturalnych, w ocenie resortu nauki, liczyç moΩna na ponad 158 mln euro. Ponadto budΩet nauki powinny powi´kszyç ßrodki z
prywatyzacji i offsetu zwiåzanego z zakupem
samolotøw dla wojska.
MoΩliwoßç uzyskiwania unijnych ßrodkøw
nie zmienia faktu, Ωe zarøwno sposøb finansowania prac badawczych i rozwojowych, jak i
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funkcjonowanie tego sektora wymaga zasadniczych zmian. Polska musi bowiem jako cz¬onek
UE wype¬niaç postanowienia strategii lizbo˜skiej, wed¬ug ktørej poziom nak¬adøw na B+R
powinien w Unii wzrosnåç z obecnego 1,9% do
3% PKB w 2010 r.
Ten cel jest trudny dla Polski, ale dåΩenie do
jego osiågni´cia b´dzie korzystne dla gospodarki - zwracali uwag´ uczestnicy konferencji.Obecnie ¬åczne nak¬ady na B+R w Polsce stanowiå
0,65% PKB (0,34% z budΩetu i pozosta¬a cz´ßç
ze ßrodkøw pozabudΩetowych). Jest to mniej
niΩ ßrednio w UE, OECD, a nawet mniej niΩ w
Czechach i na W´grzech. Na koniecznoßç zasadniczego zwi´kszenia spadajåcych w Polsce od
10 lat nak¬adøw na B+R zwraca uwag´ opublikowany ostatnio raport Banku Íwiatowego.
Rzeczpospolita nr 99/2004 r.

Genetycznie modyfikowne
(GM) roßliny
- zbawienie czy zaraza?
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W ramach imprez urzådzanych przez SIP, Oddzia¬ Ottawa 17 lutego 2004 r. dr Òukasz N. Pietrzak wyg¬osi¬ odczyt pod powyΩszym tytu¬em.
Zamieszczany krøtkie streszczenie referatu.
Tradycyjne hodowanie nowych roßlin, znane i praktykowane od dawna, odbywa si´ na
drodze krzyΩowania dwøch odmian: jednå, ktørå chcemy usprawniç (np.zwi´kszyç jej odpornoßç na choroby) i drugå, ktøra posiada t´ odpornoßç. Za kaΩdå takå cech´ odpowiedzialne
så geny, czyli cz´ßci kwasu deozoksyrybonukleinowego (DNA).
W trakcie takiego krzyΩowania, poΩådane
geny så przenoszone na nast´pne pokolenie. W
efekcie powstajå nowe odmiany roßlin, z ktørych cz´ßç posiada cechy tylko jednego z rodzicøw, zaß pozosta¬a cz´ßç posiada obie cechy. W
efekcie, na drodze selekcji, po bardzo d¬ugim
czasie (do13 lat), powstaje poΩådana odmiana.
Nowe odmiany tak wychodowanych roßlin
så bardziej odporne na choroby, mogå posiadaç
wi´kszå iloßç bia¬ka czy witamin, jak røwnieΩ
mogå byç przystosowane do innych warunkøw
klimatycznych. Do tych metod jesteßmy przyzwyczajeni od dawna i stosowanie ich na szerokå skal´ nie budzi Ωadnych kontrowersji.
W ostatnich 10-15 latach, w zwiåzku z ogromnym rozwojem nauk biologicznych, proces
uzyskania nowej odmiany roßliny skrøcono do
jednego roku.
Hodowanie takich nowych odmian obywa
si´ na drodze inΩynierii genetycznej i to wywo¬uje wielkie kontrowersje, a przede wszystkim
niepokøj, czy takie roßliny så zdrowe dla cz¬owieka.
InΩynieria genetyczna polega na bezpoßred-

nim udziale cz¬owieka w formowaniu ¬a˜cucha
DNA. Jeßli wiemy, ktøry gen jest noßnikiem poΩådanej cechy, po prostu "wyjmujemy" go z
¬a˜cucha DNA danej roßliny i "wk¬adamy" do
¬a˜cucha DNA nowej roßliny. Jest to czysta i
szybka metoda wykonywana bardzo precyzyjnie, a co najwaΩniejsze, przenosimy tylko jeden
gen, a nie ca¬y garnitur genetyczny od jednego z
rodzicøw.
W zwiåzku z powyΩszym, pytanie: Czy inΩynieria genetyczna jest szkodliwa dla cz¬owieka?
- pozostaje pytaniem dla kaΩdego z nas. To od
nas zaleΩy czy uznamy jå za szkodliwå, czy teΩ
nie.
Pragniemy przypomnieç, Ωe nota biograficzna prelegenta ukaza¬a sie w numerze 122
(listopad 2003 r.) Biuletynu SIP, Oddzia¬ Ottawa.

Nowe metody walki z
na¬ogiem
palenia papierosøw.

Na¬øg palenia papierosøw jest zwiåzany z obecnoßciå nikotyny w tytoniu. To w¬aßnie nikotyna,
dzia¬ajåca na nasz oßrodek w møzgu odpowiedzialny za odczuwanie przyjemnoßci, powoduje, Ωe stajemy si´ od niej uzaleΩnieni. Dlatego
wypalenie pierwszego w Ωyciu papierosa moΩe
byç poczåtkiem d¬ugotrwa¬ego na¬ogu.
Palenie papierosøw jest nie tylko wch¬anianiem nikotyny, jest takΩe procesem podczas
ktørego nasze p¬uca wdychajå wszelkie substancje wydzielane podczas spalania tytoniu i
bibu¬ki papierosowej. Wiele z tych substancji
jest gro≈ne dla zdrowia niezaleΩnie od poziomu
nikotyny w papierosie.
Nowe metody walki z na¬ogiem palenia papierosøw polegajå na ußwiadomieniu ludziom
w jak bezwzgl´dny sposøb wytwørnie papierosøw nak¬aniajå ludzi, a szczegølnie m¬odzieΩ,
do palenia papierosøw.
Umiej´tna reklama oddzia¬ywujåca na ludzkå ßwiadomoßç i podßwiadomoßç powoduje, Ωe
wielu ludzi prøbuje paliç papierosy by zaspokoiç sztucznie wywo¬any pociåg do usprawnienia
swego samopoczucia. W wielu przypadkach papierosy rozdaje si´ za darmo na imprezach m¬odzieΩowych tylko po to, by wciågnåç m¬odzieΩ
do na¬ogu.
Wytwørnie papierosøw så zamieszczane w
nielegalny przemyt papierosøw poprzez produkowanie opakowa˜ specjalnie przystosowanych do przemytu, to jest bez nazwy firmowej i
w mniejszych opakowaniach.
Udokumentowane jest sztuczne dozowanie
nikotyny w papierosach w celu osiågni´cia
wzmocnionego efektu jej dzia¬ania. Szczegølnie
u poczåtkujåcych palaczy powoduje to silne
uzaleΩnienie od nikotyny na wiele lat. Wiele

reklam jest k¬amliwych i przeinaczajåcych fakty.
Reklamy papierosøw prowadzå do fa¬szywego
pojmowania rzeczywistoßci przez palaczy.
Dlatego walka z na¬ogiem palenia papierosøw jest bardziej skuteczna wtedy, kiedy palacze så bardziej ßwiadomi manipulacji, jakiej så
poddawani poprzez fa¬szywe i bezwzgl´dne reklamy oraz stosowanie røΩnego rodzaju nieczystych akcji propagujåcych palenie.
W ßwietle tych faktøw, prøba legalizacji marihuany jest przyk¬adem bardzo silnego dzia¬ania lobby chcåcego powi´kszyç grono ludzi uzaleΩnionych od palenia. Martwi zaß fakt, Ωe tak
wielu politykøw jest nießwiadomych skutkøw
palenia papierosøw, lub ich kompletnej ignorancji zdrowia ludzkiego.

Szansa dla inΩynierøw

Mistrz Techniki 2004. Så laureaci, nie
ma zwyci´zcy
45. Konkurs Mistrz Techniki zosta¬ rozstrzygni´ty. Jury postanowi¬o nie przyznaç Ωadnemu
z autorøw przedstawionych do konkursu opracowa˜ honorowego tytu¬u Mistrz Techniki Warszawa 2004.
Jury przyzna¬o natomiast dwie nagrody I stopnia, dwie II stopnia oraz szeßç wyrøΩnie˜ Naczelnej Organizacji Technicznej.
Nagrody NOT I stopnia przyznano za:

- ¬adowark´ ko¬owo-przegubowå typu LKP-0900
przeznaczonå do za¬adunku i odstawy urobku
w podziemiach niemetalowych kopal˜ rud metali i surowcøw mineralnych - Dolnoßlåska Fabryka Maszyn ZANAM-LRGMET sp. z o.o. (Piotr
Kaznodziej, Ireneusz Marcinowicz, Leszek Støjke, Bogus¬aw Tarnawczyk, Wies¬aw Can, Jan
Grzebinoga, Tomasz Hermes, Krzysztof Jasek,
Zenon Koperniak, Janusz Koz¬owski, Ryszard
Kazimierczak, Janusz Pieczulis, Mariusz Wieleci˜ski);
- nowy proces utleniania cykloheksanu - Zak¬ady Azotowe w Tarnowie Moßcicach i Wydzia¬
InΩynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki
Warszawskiej (Ryszard Pohorecki, Stanis¬aw
Oczkowicz, Stanis¬aw Rygiel, Jan Wais, Andrzej
Kozio¬, Mateusz Gruszka, Aleksandra Kondrat,
Piotr Wierzchowski, W¬adys¬aw Moniuk, Andrzej Krzysztoforski, Witold Mija, Zbigniew
Wøjcik, Marek ¸yli˜ski, Janusz Szymczak).
W 2004 roku rywalizacja obejmowa¬a wszystkie dziedziny techniki, ¬åcznie z oprogramowaniem informatycznym. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu by¬o praktyczne
wdroΩenie konstrukcji, wyrobu, programu informatycznego lub zastosowanie procesu technologicznego przed ko˜cem 2003 roku.
K.K.
Rzeczpospolita nr 116/2004 r.

POLSKA NA SZARYM KOÂCU

Íwiatowy ranking konkurencyjnoßci. Autorzy raportu przekonujå, iΩ kraje Europy Írodkowej czeka dynamiczny rozwøj gospodarki
Warunki dzia¬ania na polskim rynku nie sprzyjajå rozwojowi konkurencyjnoßci przedsi´biorstw - wynika z raportu opublikowanego
przez szwajcarski instytut biznesu IMD. Od kilku lat sytuacja naszego kraju - zdaniem autorøw - pogarsza si´. Zajmuje on teraz 57 miejsce
wßrød 60 pa˜stw i regionøw, ktørych konkurencyjnoßç bada IMD.
IMD uwzgl´dnia Polsk´ w swoich analizach
od 2000 r. Wtedy Polska w rankingu najbardziej
konkurencyjnych pa˜stw zajå¬a 40. miejsce.
Pø≈niej by¬o juΩ tylko gorzej. Najs¬abiej oceniana jest polska infrastruktura (komunikacja, technologia, ochrona zdrowia), efektywnoßç administracji pa˜stwowej (m. in. wspieranie inwestycji, eksportu, przejrzystoßç dzia¬ania), sytuacja ekonomiczna (m. in. bezrobocie, poziom
inwestycji zagranicznych). Autorzy badania
wskazujå, iΩ Polska stwarza jedne z najgorszych
- wßrød badanych krajøw - warunki prowadzenia biznesu. Autorzy rankingu uwaΩajå, Ωe Polacy nie rozumiejå potrzeby reform spo¬ecznych i
ekonomicznych, etyka w biznesie to poj´cie
nieznane w naszym kraju, zaß kadra menedΩer-

ska jest s¬abo wyszkolona. Dziwiç moΩe ta ostatnia uwaga, gdyΩ w powszechnej opinii, takΩe
inwestorøw zagranicznych, Polacy så narodem
dobrze wyedukowanym. Nie zmienia to jednak
faktu, iΩ zdaniem szwajcarskich analitykøw, Polska w kaΩdej z wymienionych kategorii znajduje si´ na szarym ko˜cu, zajmujåc ostatnie lub
ko˜cowe miejsca.
Dla porzådku naleΩy dodaç, iΩ Polska - wed¬ug raportu - ma i mocne strony. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce, jeΩeli chodzi o poziom
kosztøw pracy w przemyßle. Nie≈le wypadamy
røwnieΩ, gdy mowa o inflacji, wzroßcie gospodarczym, ekspansji rodzimych producentøw na
rynkach zagranicznych, pozycji kobiet w polityce, Ωyciu spo¬ecznym i gospodarczym.
Analitycy z IMD zasugerowali, aby Polska
postara¬a si´ m.in. o ustabilizowanie wydatkøw
budΩetowych, redukcj´ bezrobocia szczegølnie
wßrød ludzi m¬odych, oraz przyspieszenie procesu dostosowania gospodarki do standardøw
Unii Europejskiej.
Krajem o najwyΩszej konkurencyjnoßci jest,
jak rok wczeßniej, USA. Nast´pne miejsca zaj-

4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Czerwiec 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

Kontakt

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.)

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

Impreza

1 czer.* „Wielowiekowe więzi łączące Lwów z Polską” –
p. H. Brzeziński
5
Zabawa-bankiet: 25-lecie kapłaństwa o. Jana
Wądołowskiego, OMI
13
Święto Bożego Ciała
13
Koncert dla Mamy i Taty
17
Film: „Armia Krajowa na Kresach: część 1-Wokół
Ostrej Bramy; część 2- Niemen - rzeka niezgody”
19
VI Polski Festiwal
20
Dzień Ojca
20
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
23
Film polski: tytuł ?
26
"Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
27
Wybory do Rady Parafialnej
11 lip. Tradycyjny piknik członków SPK i SIP
14 sier. Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
15
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego
12 wrz. Piknik Parafialny – farma pp. Gałków
15
Koncert - kabaret
16
Film polski: tytuł ?
16-17 Bajka „Czerwony Kapturek”
14 list. Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia

Organizatorzy

SPK, Stow. Twórców,
SIP, PINK
Parafia Św. Jacka

Kontakt

Telefon

J.A. Dobrowolski

733-5161

Sekretariat

230-0804

Parafia Św. Jacka
Sekretariat
Chór J. Paderewskiego W. Garlicka
Koło SPK Nr 8
J. Rudowicz

230-0804
731-6376
728-1375

Klub „Białe Orły” i SPK
Parafia Św. Jacka
Rogers Cable 22
Fund. Dziedzictwa Pol.
Rogers Cable 22
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8 i SIP
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka
Fed. Polek Ogniwo 8
Fund. Dziedzictwa Pol.
„Polanie” i „Czar”
Klub Polsko-Kanadyjski

723-2415
230-0804
825-2827
741-5465
825-2827
230-0804
820-7582
820-7582
820-7582
230-0804
739-8663
741-5465
277-9092
820-7742

A. Wilk
Sekretariat
M. Rachniowski
J. Semrau
M. Rachniowski
Sekretariat
P. Nawrot
P. Nawrot
P. Nawrot
Sekretariat
E. Zadarnowska
J. Semrau
I. Borowska-Baker
I. Bystram

* 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

SPK KOÒO NR 8
STOWARZYSZENIE TWØRCØW

POWSTANIE
WARSZAWSKIE

S I P oraz P I N K

Pokaz filmu dokumentalnego na
kanale telewizyjnym CNN

zapraszajå na pogadank´

Warsaw Rising:
The Forgotten Soldiers
of World War II

P. HENRYKA BRZEZIÂSKIEGO

WIELOWIEKOWE WI‰ZI
ÒÅCZÅCE
LWØW Z POLSKÅ
Data: 1 czerwca (wtorek) 2004 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka
mujå Singapur i Kanada. Raport IMD zwraca
uwag´, iΩ niezwykle silnå tendencjå jest przesuwanie si´ inwestycji z Zachodu na Wschød.
Sama tylko Azja przyciåga 60% pieni´dzy, jakie
inwestowane så w krajach rozwijajåcych si´.
Chiny zajmujå pierwsze miejsce na ßwiecie pod
wzgl´dem wielkoßci bezpoßrednich inwestycji
zagranicznych oraz czwarte pod wzgl´dem wielkoßci eksportu.
O konkurencyjnoßci kraju decydujå teΩ koszty pracy. W wi´kszoßci pa˜stw wysoko rozwini´tych pracownicy otrzymujå ok. 20 USD za
godzin´ pracy. W Chinach, Indiach czy Rosji
jest to nawet mniej niΩ 1 USD, a np. w Estonii
2,7 USD.
Autorzy raportu piszåc o Europie Írodkowej,
przekonujå, iΩ kraje tego regionu czeka dynamiczny rozwøj gospodarki, podobny do tego, jaki
mia¬ miejsce w Irlandii po jej przyståpieniu do
UE. Wßrød krajøw, ktøre czeka taki rozwøj, analitycy IMD nie wymieniajå jednak Polski. Na lißcie så natomiast: S¬owacja, Czechy oraz Litwa,
Òotwa i Estonia.
A.MI.
Rzeczpospolita nr 104/2004 r.

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI

w dniu 6 czerwca 2004 r. o godzinie
20.00 i 23.00.
Powtørka w dniu 12 czerwca 2004 r. o
godzinie 20.00 oraz 23.00

SPK KOÒO NR 8
zaprasza na pokaz filmu
cz´ßç I

Wokø¬ Ostrej Bramy
cz´ßç II

Niemen
rzeka niezgody
Film przedstawia walki Armii Krajowej podczas
II Wojny Íwiatowej na wschodnich terenach RP

Data: 17 czerwca (czwartek) 2004 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Badania naukowe
w odwrocie

GUS o k¬opotach polskich wynalazcøw
Coraz mniej wydajemy na badania naukowe,
coraz mniej polskich wynalazkøw trafia do urz´døw patentowych - alarmuje G¬øwny Urzåd
Statystyczny. Jest i pocieszajåca wiadomoßç gdy nasi wynalazcy pojadå ze swoimi osiågni´ciami na mi´dzynarodowå wystaw´, zgarniajå
wiele nagrød.
Na targach wynalazczoßci Eureka w Brukseli
Polacy zdobyli 13 z¬otych, 26 srebrnych i 6 bråzowych medali. Spoßrød 47 prezentowanych
tam polskich wynalazkøw Ωaden nie wyjecha¬
bez medalu, nagrody czy dyplomu.
- Wszystkie te rozwiåzania zastosowane w
produkcji mog¬yby przynießç wymierne korzyßci - oceniajå autorzy najnowszej analizy GUS. - 6

Na przeszkodzie stoi brak pieni´dzy na zako˜czenie prac. Najwi´ksze k¬opoty mamy z zastosowaniem wynikøw bada˜ w gospodarce.
Nowoczesnoßç kraju ocenia si´ jednak nie
wed¬ug osiågni´ç naukowcøw na wystawach,
ale na przyk¬ad na podstawie tego, ile nowych
wynalazkøw trafia do urz´døw patentowych. A
tu sytuacja wyglåda bardzo ≈le. Do naszego Urz´du Patentowego trafia zaledwie 2,3 tysiåca polskich wynalazkøw, prawie dwa razy mniej niΩ
wynalazkøw zagranicznych. Za granicå patenty
uzyskuje co roku zaledwie kilka, do kilkunastu
naszych wynalazkøw.
Wed¬ug analitykøw GUS, przyczynå så coraz
niΩsze nak¬ady na badania naukowe w Polsce. Jest to tym bardziej niepokojåce, Ωe badania så
jednym z g¬øwnych czynnikøw wp¬ywajåcych
na wzrost gospodarczy - napisali w analizie.
Na badania naukowe wydawalißmy w 2002
roku zaledwie 0,59% naszego PKB. Porøwnanie
z innymi krajami wypada dla nas co najmniej
niekorzystnie: wßrød krajøw rozwini´tych

mniej niΩ my wydajå tylko Meksyk, Turcja i Rumunia. Co prawda, w przyj´tym przez polski
rzåd narodowym planie rozwoju za¬oΩylißmy, Ωe
za dwa lata wydatki na badania b´då prawie
trzykrotnie wyΩsze (majå osiågnåç 1,5% PKB),
ale analitycy GUS piszå ostroΩnie, Ωe "ten cel
wydaje si´ bardzo trudny do realizacji".
Na dodatek pieniådze wydawane na badania w Polsce to g¬øwnie ßrodki publiczne. Przedsi´biorcy inwestujå w nie bardzo niech´tnie. To
dok¬adnie odwrotnie niΩ na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych czterech na pi´ciu naukowcøw pracuje dla prywatnych firm. W Polsce
dominujå badania teoretyczne - znowu inaczej
niΩ na Zachodzie, gdzie naukowcy skupiajå si´
na rozwiåzaniu konkretnych problemøw, z ktørymi majå do czynienia przedsi´biorstwa, albo
na udoskonalaniu juΩ istniejåcych rozwiåza˜
technicznych.
Sylwia Szparkowska
Rzeczpospolita nr100/2004 r.

NASZA ENERGETYCZNA PRZYSZÒOÍÇ
Wzrost cen ropy spowodowa¬, Ωe rynek i bezpiecze˜stwo jej dostaw
ponownie znalaz¬y si´ w centrum uwagi

Przed wojnå w Iraku wszystko wydawa¬o si´
prostsze - przynajmniej jeßli chodzi o kwestie
zwiåzane z energiå. USA mia¬y obaliç Saddama,
po krótkim okresie odbudowy irackiego przemys¬u naftowego ropa z tamtejszych ogromnych z¬øΩ mia¬a ponownie pop¬ynåç na rynek, a
jej ßwiatowe ceny mia¬y spaßç do niespe¬na 20
dolarøw za bary¬k´. Tymczasem si´gn´¬y one 35
- 37 dolarøw; nic wi´c dziwnego, Ωe dostawy ropy ponownie znajdujå si´ w centrum uwagi. Zasadnicza kwestia rysuje si´ przy tym jasno: obecna sytuacja na rynku energii jest ryzykowna i
musi si´ zmieniç.
W nadchodzåcych dekadach nasza przysz¬oßç - w wymiarze zarøwno gospodarczym,
jak i geopolitycznym - kszta¬towaç si´ b´dzie
pod wp¬ywem dwøch wzajemnie powiåzanych
wyzwa˜, dotyczåcych w¬aßnie energii. Pierwsze
z nich wiåΩe si´ z faktem, iΩ uzaleΩnienie od dostaw ropy z Bliskiego Wschodu jest coraz bardziej ryzykowne. Nikt tak naprawd´ nie wie, jakie så jeszcze zasoby ropy i jak kosztowne by¬oby jej wydobycie, prawdopodobnie jednak szczytowy poziom produkcji tego surowca zostanie
osiågni´ty w obecnym çwierçwieczu, moΩe nawet w ciågu nast´pnych paru lat. Co wi´cej, pozosta¬e jeszcze zasoby ropy b´då si´ znajdowaç
g¬øwnie w ogarni´tym konfliktami regionie Bliskiego Wschodu.
Jednoczeßnie ßwiatowy popyt na energi´ b´dzie gwa¬townie rosnåç, przede wszystkim na
7

skutek szybkiego rozwoju gospodarczego Chin,
Indii, Brazylii oraz innych pa˜stw. Bliski Wschød
juΩ teraz jest na skraju za¬amania, moΩna wi´c
sobie wyobraziç, co moΩe si´ zdarzyç, jeßli nasili si´ konkurencja o tamtejszå rop´ mi´dzy
USA, Europå, Chinami, Indiami, Japoniå oraz
innymi krajami czy regionami.
Drugie ze stojåcych przed nami wyzwa˜
wiåΩe si´ z tym, Ωe obecny wzorzec wykorzystywania energii prowadzi do zmian klimatycznych w skali globalnej. Powoduje je w¬aßnie
spalanie ropy naftowej i innych kopalin energetycznych (w´gla i gazu ziemnego), a wynikajåce z tego zagroΩenia nie så jeszcze w pe¬ni doceniane. Chodzi tutaj o trzy kwestie:
- zmiany klimatyczne oznaczajå, Ωe zmieni
si´ temperatura, nasilenie opadøw deszczu i
sztormøw i Ωe naståpiå zasadnicze przekszta¬cenia ßrodowiska naturalnego, np. podniesienie
poziomøw mørz czy przemiany procesøw chemicznych zachodzåcych w g¬´biach oceanøw.
Skutkøw tych zmian nie sposøb przewidzieç,
prawdopodobnie b´då one jednak wielkie, zw¬aszcza jeßli chodzi o produkcj´ zbøΩ, rozprzestrzenianie si´ chorøb, moΩliwoßç dostarczania
wody pitnej oraz koszty tych przedsi´wzi´ç, erozj´ ziem przybrzeΩnych itp.;
- nie wiadomo, czy te zmiany b´då nast´powaç stopniowo. Historia dostarcza przyk¬adøw
ogromnych zmian klimatycznych, zachodzåcych w ciågu paru zaledwie dziesi´cioleci;

- ludzie mogå na nie bardzo ≈le reagowaç:
np. zmiany pory i nasilenia monsunøw czy poziomu oceanøw i wywo¬ane przez to kl´ski gospodarcze mogå powodowaç niepokoje polityczne na masowå skal´, pojawienie si´ fal uchod≈cøw oraz gwa¬towne konflikty.
Te wyzwania - niedobory ropy, nasilajåce si´
napi´cia na Bliskim Wschodzie oraz zmiany klimatyczne - wymagajå powaΩnego podejßcia.
Cz´ßç specjalistøw alarmuje, Ωe konieczne jest
obniΩenie zuΩycia energii w skali globalnej, co
oznacza¬oby zagroΩenie dla gospodarki ßwiatowej. UwaΩajå oni, Ωe choç moΩliwe jest oszcz´dniejsze wykorzystywanie energii, nie wystarczy to do rozwiåzania kwestii jej d¬ugofalowej
dost´pnoßci ani nie zapobiegnie zmianom klimatycznym. Inni specjalißci så zdania, Ωe musimy zrezygnowaç ze stosowania kopalin jako
g¬øwnego êrød¬a energii i nastawiç si´ na energi´ odnawialnå-s¬onecznå czy wiatrowå. Tu jednak nasuwa si´ zastrzeΩenie: tego typu rozwiåzania så drogie, ponadto nie ma szans, by energiå ze êrøde¬ odnawialnych ca¬kowicie zaståpiç
energi´ uzyskiwanå z kopalin.
Szcz´ßliwie jednak så moΩliwoßci unikni´cia
tych niebezpiecze˜stw - pod warunkiem, Ωe
kwesti´ zapewnienia êrøde¬ energii b´dziemy
traktowaç d¬ugofalowo i w skali globalnej. Celem takich dzia¬a˜ winno byç uzyskanie dost´pu do energii, ktøra jest bezpieczna dla ßrodowiska i dost´pna cenowo.
Po pierwsze, powinnißmy zatem przyjåç do
wiadomoßci, Ωe choç ropy moΩe brakowaç, to
w´giel, gaz naturalny oraz niekonwencjonalne
êrød¬a energii jak ¬upki czy piaski bitumiczne
nadal wyst´pujå w obfitoßci. NaleΩy wi´c dåΩyç
do rozwoju technologii, ktøre umoΩliwia¬yby
wykorzystanie tych zasobøw w sposøb efektywny i bezpieczny, a takΩe przygotowaç si´ do
budowy odpowiedniej infrastruktury.
Powinnißmy takΩe ponownie rozwaΩyç moΩliwoßç pos¬uΩenia si´ znanymi od dawna procesami chemicznymi, np. w celu przerobu w´gla na benzyn´. W´giel moΩna takΩe wykorzystaç do uzyskiwania wodoru, a on z kolei moΩe
znaleêç zastosowanie do nap´du silnikøw samochodowych. Oczywißcie ciågle aktualne jest
przy tym pytanie, czy taka "gospodarka oparta
na wodorze" nie by¬aby zbyt kosztowna.
Po drugie, gdy wydobycie ropy osiågnie
punkt szczytowy lub zacznie maleç i gdy inne
paliwa kopalne przejmå jej rol´, konieczne b´dzie obj´cie kontrolå skutkøw klimatycznych,
jakie powoduje ich wykorzystanie. W gr´ wchodzi tu przede wszystkim "wy¬apywanie" dwutlenku w´gla (wytwarza si´ on w zak¬adach przerabiajåcych paliwa kopalne), zanim dostanie
si´ on do atmosfery i pozbywanie si´ go w sposøb bezpieczny dla ßrodowiska naturalnego.

Nad opracowaniem takich metod pracujå juΩ
najlepsi inΩynierowie na ßwiecie.
Nasza przysz¬oßç energetyczna nie zaleΩy
przy tym od znalezienia jednego uniwersalnego
rozwiåzania, ale wymaga dzia¬a˜ w røΩnych kierunkach: poszukiwania nowych zasobøw ropy
(przede wszystkim poza regionem Bliskiego
Wschodu) i uruchamiania wydobycia z tych
z¬øΩ; bardziej efektywnego pos¬ugiwania si´
energiå; tworzenia d¬ugofalowych programøw
wykorzystania energii ze ≈røde¬ odnawialnych,
obejmujåcych prace nad obniΩeniem kosztøw
takich przedsi´wzi´ç; wreszcie - opracowania
bezpiecznych dla ßrodowiska metod wykorzystywania w´gla i innych paliw kopalnych. Dotychczasowe podejßcie do kwestii energetycznych straci¬o racj´ bytu. Nie zwracalißmy uwagi
na moΩliwoßç zmniejszenia podaΩy ropy na
ßwiecie, w zbyt wielkim stopniu polegalißmy na
jej dostawach z Bliskiego Wschodu i ignorowalißmy szkody, jakie w ßrodowisku naturalnym
powoduje wykorzystywanie paliw kopalnych.
Rzeczywistoßç dotkliwie ußwiadamia nam te
b¬´dy.
Co zatem z przysz¬oßciå? Najwi´ksi w ßwiecie uΩytkownicy energii - USA, Europa, Chiny,
Japonia i Indie - powinni podjåç wspølne dzia¬ania w celu rozwoju nowych technologii neutralizowania pozosta¬oßci z przerobu paliw kopalnych, a takΩe wykorzystania (przy rozsådnych kosztach) alternatywnych êrøde¬ energii.
Konieczne jest takΩe prowadzenie bieΩåcych
analiz rynkowych cen noßnikøw energii w zestawieniu ze spo¬ecznymi kosztami jej stosowania - po to, by zarøwno uΩytkownicy, jak i dostawcy energii mogli wykorzystywaç jå najbardziej efektywnie.
JEFFREY D. SACHS
T¬um. H.B.
Rzeczpospolita nr 197/2004 r.
Jeffrey D. Sachs jest profesorem ekonomii i
dyrektorem Instytutu Ziemi na Uniwersytecie

WIEÍCI z KRAJU

◆ Badania preferencji politycznych Polakøw zaskakujå podobnie jak kilka poprzednich. Znøw pierwsza z
26% (+4%) jest PO, poparcie dla Samoobrony spada
ostro w dø¬ do 21% (-8%). Blisko Leppera PiS - 17%
poparcia. Inne partie: Liga Polskich Rodzin, koalicja
SLD - UP oraz SdPl. Na LPR chce g¬osowaç dok¬adnie
co dziesiåty z wyborcøw. Na zdobycie mandatøw mia¬aby lewicowa koalicja SLD+UP. W sondaΩu uzyskuje
prawie 8% g¬osøw. W Sejmie znalaz¬aby si´ SdPl, ktøra utrzymuje poparcie na poziomie 6% Poza parlamentem - PSL z 4% oraz UW i KPEiR - po 3%
Jak wyglåda¬by podzia¬ mandatøw w nowym Sejmie? PO mia¬aby 137 mandatøw, Samoobrona - 111,
PiS - 88, LPR - 51, SLD - UP - 40 i SdPl - 33. W takim uk¬adzie ewentualnej koalicji PO - PiS (225
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mandatøw) do bezwzgl´dnej wi´kszoßci brakowa¬oby
6 g¬osøw.
SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a Pracownia Bada˜
Spo¬ecznych 8 i 9 maja br. na 1037-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw
SondaΩe CBOS i OBOP. Majowy sondaΩ wykaza¬,
Ωe liderem w preferencjach wyborczych jest nadal PO
z 26% poparciem. Spad¬o natomiast poparcie dla Samoobrony, ktørå w/g CBOS popiera 20% (spadek o 4%).
Wszystkie oßrodki badawcze zanotowa¬y wzrost notowa˜ Prawa i Sprawiedliwoßci. W PBS PiS zyska¬ 7%
(z 10 do 17% poparcia), w CBOS 4 (z 9 do 13%), w
OBOP - 6 (z 7 do 13%).
Kto jeszcze wszed¬by do Sejmu? LPR z 7% g¬osøw
(tak møwi i CBOS, i OBOP), PSL - wed¬ug OBOP ma
6%, wed¬ug CBOS - 8%.
Na SLD chce g¬osowaç wed¬ug CBOS i OBOP 5%
Polakøw, na UP - 3% Spada poparcie dla Socjaldemokracji Polskiej Marka Borowskiego - oba oßrodki dajå
temu ugrupowaniu 5% poparcie.
Wed¬ug OBOP, koalicja PO i PiS mog¬aby liczyç
na bezwzgl´dnå wi´kszoßç 244 g¬osøw w nowym Sejmie, a wi´c utworzyç rzåd. PO mia¬aby bowiem 160
mandatøw, Samoobrona - 95, PiS - 84, LPR - 42, PSL
- 36, SLD - 21, SdPl - 20. Dwa mandaty przypad¬yby
niemieckiej mniejszoßci.
Wed¬ug oblicze˜ PBS, do stworzenia koalicji PO PiS zabrak¬oby kilku g¬osøw.
Badanie OBOP, 6 - 9 maja, 951-osobowa, reprezentatywna prøba doros¬ych Polakøw. SondaΩ CBOS, 7
- 10 maja, 1006-osobowa, reprezentatywna prøba doros¬ych Polakøw.
Natomiast sondaΩ IPSOS przeprowadzony na poczåtku maja br. wykaza¬ røwne poparcie wyborcøw dla
Samoobrony i PO, po 21% poparcia. PO straci¬a 2%,
partia Leppera - 4. Trzeci z 16% (+1) jest PiS, czwarty
z 11-proc. poparciem (bez zmian) - SdPl. Do Sejmu
wesz¬yby jeszcze LPR (9%, -2), SLD - UP (9 proc, +2)
i PSL z 6% (+2). TuΩ pod progiem znalaz¬a si´ Unia
Wolnoßci (4%, +1).
SondaΩ Pentora. 27% g¬osøw - na tyle mog¬yby
liczyç Platforma Obywatelska i Samoobrona, gdyby
wybory odby¬y si´ na poczåtku maja. Wed¬ug Pentora
do Sejmu wesz¬yby jeszcze PiS, LPR, SdPl i PSL.
SLD - UP - poza Sejmem.
◆ Gdyby wybory prezydenckie odbywa¬y si´ w maju
br.wygra¬by je Donald Tusk (Platforma Obywatelska),
na ktørego chce g¬osowaç 19,6% badanych - wynika z
sondaΩu Polskiej Grupy Badawczej (PGB).
Drugie miejsce zajå¬ Lech Kaczy˜ski (P i S) 16,3%,
a trzecie - Marek Borowski (Socjaldemokracja Polska),
na ktørego chce g¬osowaç 16% ankietowanych. Czwarty na lißcie prezydenckich preferencji jest A Lepper
(Samoobrona) - 14,1%.
Kolejne miejsca zaj´li: J. Wojciechowski (P S L) 8,8%, Maciej Giertych (Liga Polskich Rodzin) - 6,9%,
Jøzef Oleksy (Sojusz Lewicy Demokratycznej) - 6,8%,
W¬adys¬aw Frasyniuk (Unia Wolnoßci) - 3% i Tomasz
Mami˜ski (Krajowa Partia Emerytøw i Rencistøw) 9

0,6%.
Respondenci PGB odpowiadali teΩ na pytanie dotyczåce preferencji w ewentualnej drugiej turze wyborøw.
D. Tusk wygrywa w tej prognozie w konfrontacji z M.
Borowskim (51-49%) i A. Lepperem (69-31%), przegrywa natomiast z L Kaczy˜skim (47-53%).
Lider PiS wygrywa takΩe w pojedynkach z pozosta¬ymi rywalami - Borowskim (57-43%), Lepperem
(73-27%). Przewodniczåcy Samoobrony przegrywa
røwnieΩ w konfrontacji z Markiem Borowskim (3268%).
SondaΩ przeprowadzono w dniach 2-4 maja na
reprezentatywnej ogølnopolskiej prøbie 1073 osøb
powyΩej 18. roku Ωycia.
Natomiast sondaΩ IPSOS dotyczåcy prezydenckich
preferencji Polakøw wykaza¬, Ωe dyby pierwsza tura
wyborøw prezydenckich odby¬a si´ na poczåtku maja
br., wygra¬by jå nieznacznie Andrzej Lepper. Leppera
popiera 11,1% Polakøw, Oleksego (SLD) - 10,4%, a
Borowskiego (SdPl) - 9,9%. Na dalszych miejscach
znale≈li si´ Lech Kaczy˜ski (PiS) z 7,2% oraz D. Tusk
(PO) z 5,2% Szef MSZ W. Cimoszewicz møg¬by liczyç na 4,6% g¬osøw, a lider PSL J. Wojciechowski na 4,4% Nieco ponad 2% z wyborcøw popar¬oby
Lecha Wa¬´s´.
Ponad 17% Polakøw møwi jednak, Ωe popar¬oby
innego kandydata, 14%, Ωe nie ma zdania, a ponad
10% - Ωe na wybory w ogøle by nie posz¬o.
◆ Kto do europarlamentu. PO moΩe liczyç na poparcie co czwartego Polaka w wyborach do europarlamentu. Na Samoobron´ chce g¬osowaç 18% (-8%). TuΩ za
Samoobronå plasuje si´ Prawo i Sprawiedliwoßç z 17%
(+7%). Liga Polskich Rodzin moΩe liczyç na poparcie
10% wyborcøw
S¬abo wypada lewica. Koalicja SLD - UP, na ktørå
jeszcze w lutym chcia¬o g¬osowaç 13% Polakøw, w maju moΩe liczyç na 7% S¬aby wynik notuje teΩ Socjaldemokracja Polska. Parti´ M. Borowskiego popiera 6% z
nas, punkt mniej niΩ w kwietniu.
Szans´ na euromandaty mia¬oby jeszcze tylko
Polskie Stronnictwo Ludowe, ktøre na poczåtku maja
popiera¬o prawie 5% Polakøw.
Spoßrød ugrupowa˜, ktøre plasujå si´ z wynikiem
poniΩej 5% progu wyborczego, najlepiej wypada koalicja KPEiR - PLD, na ktørå g¬osowa¬oby 4% Polakøw.
Trzy punkty notuje Unia Wolnoßci, 2 - Zieloni 2004.
Nik¬e poparcie na poziomie 1% zdobywajå Narodowy
Komitet Wyborczy Wyborcøw Macieja P¬aΩy˜skiego,
Unia Polityki Realnej oraz Inicjatywa dla Polski Aldony Kameli-Sowi˜skiej.
Jak wyglåda¬by w ßwietle sondaΩu podzia¬ 54 polskich mandatøw w Parlamencie Europejskim? 16 mandatøw mia¬aby PO, 11 - Samoobrona, 10 - PiS, LPR 6, SLD - UP - 4, SdPl - 4 i PSL - 3.
SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a Pracownia Bada˜
Spo¬ecznych 8 i 9 maja na 1037-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Demokracja po polsku. PRL - raczej nie.
Demokracja - tak. Ale jaka? Taka, w ktørej pa˜stwo

interweniuje, obcina si´ pensje najlepiej zarabiajåcym i
utrzymuje nierentowne miejsca pracy. Taka, gdzie pa˜stwo nie prywatyzuje przedsi´biorstw. To opinie Polakøw o Polsce w 15 lat po prze¬omie 1989 roku.
Prawie dwie trzecie Polakøw, czyli 65%, uwaΩa,
Ωe demokracja jest najlepszå ze znanych form rzådzenia. 61% Polakøw nie chcia¬oby likwidowaç tego ustroju i wprowadzaç rzådøw silnej r´ki. Za pluralizmem
mediøw opowiada si´ 52%.
82% uwaΩa, Ωe naleΩy ograniczyç zarobki osøb najwyΩej zarabiajåcych - 62% - Ωe naleΩy utrzymaç stanowiska pracy, ktøre så niezbyt op¬acalne, po to, by ludzie nie byli bezrobotni - 60% møwi, Ωe wi´kszoßç
przedsi´biorstw nie powinna byç w r´kach prywatnych
- 80% nie zgadza si´ ze stwierdzeniem, Ωe kapita¬ zagraniczny powinien mieç duΩå swobod´ w kupowaniu
polskich przedsi´biorstw - 58 - Ωe rzåd w ogøle nie powinien sprzedawaç polskich przedsi´biorstw obcemu
kapita¬owi.
Mimo Ωe demokracj jest akceptowana, to nie w polskim wydaniu. 85% Polakøw twierdzi, iΩ partie s¬uΩå
jedynie interesom dzia¬aczy, 92% - Ωe wi´kszoßç politykøw, niezaleΩnie od tego, co møwi, tak naprawd´
dba tylko o swojå karier´, 56% - Ωe dziß polityk nie moΩe byç uczciwym cz¬owiekiem.
Mimo wszystko za Polskå taka jaka jest opowiada
si´ (46%) a za PRL t´skni 40%.
SondaΩ przeprowadzi¬ OBOP w dniach 15 - 18
kwietnia br. na 1005-osobowej grupie doros¬ych Polakøw
◆ Niemal co drugi m¬ody Polak nie moΩe znale≈ç
pracy. W najgorszej sytuacji jest m¬odzieΩ z Zachodniopomorskiego. Írednio w Polsce pracy nie moΩe znale≈ç ponad 41% m¬odych ludzi - wynika z Badania
Aktywnoßci Ekonomicznej Ludnoßci, ktøre co kwarta¬
przeprowadza GUS. Na Pomorzu Zachodnim sytuacja
jest dramatyczna, gorsza od tego, co si´ dzieje w kraju.
Pracy nie ma tu 54% osøb w wieku 15 - 24 lata.
Tylko nieznacznie lepiej jest na Dolnym Ílåsku i
w Lubuskiem, gdzie problemy z zatrudnieniem ma ponad 48% m¬odych. W najlepszej sytuacji så m¬odzi z
Wielkopolski. Tutaj "tylko" co trzecia osoba do 24 lat
jest bezrobotna.
◆ Polacy uwaΩajå, Ωe ich rodzinom Ωyje si´ coraz
gorzej. Niemal co dziesiåty ocenia, Ωe jego najbliΩsi
Ωyjå bardzo biednie - wynika z sondaΩu CBOS. Jest
gorzej niΩ przed dwoma laty, kiedy niemal co dwudziesty Polak (6%) twierdzi¬, Ωe jego rodzina Ωyje biednie
i nie wystarcza jej nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Przyby¬o takΩe ankietowanych, ktørzy møwiå, Ωe
muszå Ωyç skromnie i zaciskaç pasa (39%, w 2002 r.
34%). Nie zmieni¬ si´ natomiast odsetek rodzin Ωyjåcych - wed¬ug w¬asnej oceny- powyΩej ßredniego poziomu (6%), ktørym starcza na wiele bez specjalnego
oszcz´dzania.
Biedy obawia si´ co siødmy Polak. Najcz´ßciej så
to rencißci (33%) oraz osoby o najniΩszych dochodach
(31%).

Kiedy w rodzinie zaczyna si´ bieda? Jedna czwarta, najwi´ksza cz´ßç badanych, uwaΩa, Ωe wøwczas,
gdy dochody na osob´ w rodzinie nie przekraczajå 400
- 500 z¬ (w 2000 r. bylißmy zdania, Ωe przy dochodach
do 300 z¬ na osob´).
Jak wed¬ug ankietowanych sytuacja zmieni si´ w
przysz¬oßci? 70% Polakøw uwaΩa, Ωe b´dzie coraz gorzej (81% w 2000 r.), 13%, Ωe sytuacja si´ nie zmieni
(9% w 2000 r.). Przybywa za to optymistøw - 9% przewiduje, Ωe b´dzie mniej biedy (w 2000 r. 5%).
Wydostaç si´ z biedy nie pozwala nam bezrobocie
(tak uwaΩa 79% ankietowanych), brak wykszta¬cenia i
kwalifikacji (38%), brak wsparcia i opieki ze strony
pa˜stwa (35%) oraz alkoholizm i niezaradnoßç Ωyciowa (po 31%). Bardzo rzadko zrzucamy win´ na rodzin´ (brak wsparcia z jej strony - 4%) i los (5%).
SondaΩ przeprowadzi¬ CBOS 5 - 8 marca 2004 r.,
na reprezentatywnej prøbie 1022 doros¬ych Polakøw.
◆ Prawie trzy czwarte Polakøw jest przeciwnych
obecnoßci polskich Ωo¬nierzy w Iraku. W maju poparcie dla udzia¬u Polski wyraΩa¬o tylko 22%, o 7% mniej
niΩ w kwietniu. AΩ 74% - o 8% wi´cej niΩ w kwietniu
- jest operacji przeciwne. O ile po¬owa z Polakøw uwaΩa¬a, Ωe powinnißmy zako˜czyç misj´ i jak najszybciej
wrøciç do Polski, o tyle obecnie uwaΩa tak juΩ prawie
dwie trzecie - 63%
SondaΩ CBOS: 7 -10 maja ,1006-osobowa reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Bezrobocie. Oficjalne dane GUS potwierdzi¬y zapowiedzi wicepremiera Hausnera, Ωe stopa bezrobocia
w Polsce zmniejszy¬a si´ w kwietniu br. o 0,5% (w
marcu wynosi¬a 20,5%)
Do urz´døw pracy z miesiåca na miesiåc nap¬ywa
coraz wi´cej ofert od pracodawcøw. W kwietniu przedsi´biorcy zg¬osili 88,5 tys. ofert - wi´cej niΩ w marcu
(72,5 tys.) ale i niΩ przed rokiem (niemal 70 tys.).
Nadal zatrudnienia nie ma 3 mln 173 tys. Polakøw,
o 92 tysiàce mniej niΩ w marcu br. Zdaniem GUS
wzrost gospodarczy moΩe powoli zaczåç przek¬adaç
si´ na nowe miejsca pracy.
◆ Inflacja. Wska≈nik inflacyjny wzrøs¬ w kwietniu
br. z 1.7% do 2.2%. Do wzrostu wska≈nika przyczyni¬
si´ g¬øwnie wzrost cen Ωywnoßci o 2.1%.
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ukaΩe si´ we wrzeßniu br.
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