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MOBILNOÍÇ i TRADYCJA

Koniecznoßç zmian Ωycia spo¬ecznego nie oznacza zakwestionowania fundamentalnego
porzådku wartoßci
Czy moΩna uniezaleΩniç sposøb istnienia spo¬ecze˜stwa od post´pu technologicznego, czyli od form i warunkøw pracy? Czy moΩna zatrzymaç øw post´p w
imi´ zachowania tradycyjnych modeli Ωycia i zakorzenionych w nich wartoßci? Na pytania takie odpowied≈
jest jedna. Nie jest to moΩliwe, a kaΩda prøba narzucenia si¬å tradycyjnego ¬adu obrøci¬aby si´ w swoje przeciwie˜stwo, albowiem musia¬aby prowadziç do zaprzeczenia wartoßci, w obronie ktørych konserwatyßci
chcieliby wyståpiç.
Pytania te så w¬aßciwå konkluzjå niezwykle interesujåcego artyku¬u Piotra Skwieci˜skiego "Tradycjonalißci na szlaku nomadøw" ("Rzeczpospolita" z 10 sierpnia). Natomiast wnioski autor wydaje si´ wyciågaç
odwrotne. Pokazujåc nie bez racji niebezpiecze˜stwa
zwiåzane z wymogiem mobilnoßci, ktøry jest efektem
dynamicznych zmian rynku pracy, Skwieci˜ski przyjmuje, Ωe naleΩy odrzuciç imperatywy rynku, czyli konsekwencje modernizacji i za wszelkå cen´ trwaç (jak

moΩna domyßliç si´ przy pomocy pa˜stwa) w tradycyjnych strukturach spo¬ecznych. Rozwiåzanie to jest
niebezpiecznå utopiå. Nie znaczy to, Ωe musimy pogodziç si´ z negatywnymi konsekwencjami post´pu technologicznego i wywo¬anych nim zmian warunkøw Ωycia. RøwnieΩ przyjmujåc ich nieuchronnoßç moΩna
dochowywaç wiernoßci wartoßciom i zachowywaç
tradycyjne cnoty, chociaΩ w nowych warunkach b´då
si´ one przejawia¬y nie do ko˜ca w tych samych formach.

Czy jesteßmy skazani na post´p techniczny?
Cz¬owiek dåΩy do zwi´kszenia swoich moΩliwoßci.
Post´p techniczny s¬uΩy podbojowi ßwiata. Nie tylko
poprawia warunki Ωycia i czyni je przyjaznymi, nie
tylko redukuje uzaleΩnienie od otaczajåcej przyrody,
ale uwalnia w cz¬owieku twørcze moΩliwoßci i pozwala realizowaç coraz ambitniejsze projekty.
Biblioteki napisano juΩ o niebezpiecze˜stwach
zwiåzanych z cywilizacjå technicznå, z jej wyobco-
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waniem, polegajåcym na tym, Ωe ßrodki do dzia¬ania
stajå si´ celami, z pychå, obudzonå kolejnymi osiågni´ciami, a prowadzåcå do samozniszczenia. Rozumni
krytycy wspø¬czesnoßci nie postulowali jednak ograniczenia poznawczej i twørczej dzia¬alnoßci cz¬owieka.
Wskazywali tylko na potrzeb´ pogodzenia jej z tradycyjnymi formami Ωycia i fundamentalnymi zasadami
okreßlajåcymi ludzki porzådek wartoßci. Wspø¬czesny
konserwatyzm, ktøry datowany zwykle bywa od "RozwaΩa˜ na temat rewolucji we Francji" Edmunda Burke'a z ko˜ca osiemnastego wieku, prøbuje pogodziç
pierwiastek zmiany z potrzebå ciåg¬oßci i zachowania
tego, co najwaΩniejsze. Istnia¬ takΩe radykalny konserwatyzm nazywany niekiedy w sposøb uzasadniony reakcjonizmem, ktørego klasykami byli porewolucyjni
reakcjonißci francuscy, tacy jak de Maistre i de Bonald
i ktøry nawo¬ywa¬ do odbudowy minionych porzådkøw w ich integralnej formie, choç w rzeczywistoßci
odwo¬ywa¬ si´ raczej do mitycznego o nich wyobraΩenia. Jednak ten radykalny, "rewolucyjny" konserwatyzm pozosta¬ ruchem marginalnym, ktøry nie potrafi¬
przedstawiç Ωadnej koncepcji odpowiadajåcej wyzwaniom wspø¬czesnoßci.
Problem polega bowiem na tym, Ωe zmiana wpisana jest w naszå zachodniå, judeochrzeßcija˜skå kultur´. To w Biblii pierwszy raz spotykamy si´ z koncepcjå czasu linearnego, ktøry biegnie od jednoznacznie
okreßlonego poczåtku w kierunku konkretnego celu.
Inne kultury poruszajå si´ po ustalonych i niezmiennych torach wyznaczanych przez czas cykliczny odtwarzajåcy ßwi´ty ¬ad. To w Biblii Bøg daje cz¬owiekowi ziemi´ i wszystko, co na niej zamieszkuje, i pozwala uΩytkowaç jå dla swoich celøw. Daje mu wolnoßç.
W innych kulturach dzia¬ania ludzkie skr´powane så
przez dany raz na zawsze ¬ad otaczajåcego go ßwiata,
ktøry cz¬owiek moΩe tylko odtwarzaç, porzådek wynikajåcy z sakralizacji natury.
Dwudziestowieczni antropologowie (i przedstawiciele kontrkultury) zachwycali si´ cywilizacjå australijskich Aborygenøw, ktøra by¬a tak doskona¬a, Ωe nie
zmieni¬a si´ od dziesiåtkøw tysi´cy lat i pozosta¬a na
etapie kamienia. Ma¬o jest jednak prawdopodobne, aby
sami Aborygeni chcieli do niej powrøciç, nie møwiåc
juΩ o innych. MoΩna s¬usznie zauwaΩaç, Ωe zatracilißmy kontemplacyjny stosunek do ßwiata bardziej obecny np. w kulturach Wschodu, ale nie moΩemy zanegowaç, Ωe to my wygralißmy konkurencj´ z nimi, a ich
przedstawiciele wcale nie chcå wracaç do swoich tradycyjnych postaw, ktøre naprawd´ funkcjonowa¬y tylko w wåskiej elicie. MoΩna z uzasadnieniem narzekaç,
Ωe post´p niszczy ßrodowisko naturalne, ale odbudowaç moΩe je jedynie post´p w¬aßnie, a nie jego ograniczenie, postulowane (niekonsekwentnie) przez partie
zielonych i dominujåcy nurt zabarwionych ideologicznie ekologøw. MoΩna z niepokojem obserwowaç negatywne konsekwencje wspø¬czesnej dynamiki gospodarczej, ale nie zaradzi im europejska stagnacja pa˜stwa
opieku˜czego, w ktørym zjawiska te wyst´pujå ze
zdwojonå si¬å.

Uniknåç konsekwencji
Przyj´cie za naturalne i nieuniknione procesu post´pu
technologicznego, ktøry w warunkach wolnoßci prowadzi¬ b´dzie do zmian form pracy, nie oznacza, Ωe
nie naleΩy dostrzegaç zwiåzanego z tym ryzyka. Trzeba przyjåç, Ωe fundamentalnym elementem kondycji
cz¬owieka jest ryzyko w¬aßnie, a rozsådek podpowiada
jedynie, jak moΩna je ograniczaç ze ßwiadomoßciå, Ωe
wyeliminowaç go nie sposøb. W rzeczywistoßci niezwykle szybkich zmian, ktøre sta¬y si´ naszå codziennoßciå, naleΩy jak najtroskliwiej piel´gnowaç tradycyjne cnoty i wartoßci. Innymi s¬owy: kaΩdy rozumny
cz¬owiek wspø¬czeßnie musi byç konserwatystå. W
ciågu ostatnich stu lat warunki Ωycia cz¬owieka zmieni¬y si´ ca¬kowicie, a cz¬owiek pozosta¬ taki sam od
wielu tysi´cy lat. Sytuacja ta stwarza fundamentalny
konflikt egzystencjalny, a jego przejawy widzimy dziß
zarøwno w rozwini´tych spo¬ecze˜stwach postindustrialnych, jak i w duΩo biedniejszych i bardziej tradycyjnych, choç prøbujåcych si´ modernizowaç. Jego efektem jest zanik norm i zasad wyznaczajåcych ¬ad zbiorowy, czyli tak zwany kapita¬ spo¬eczny, ktøry pozwala zachowaç spoistoßç zbiorowoßciom ludzkim. Konsekwencje tego så zabøjcze dla wspølnoty i katastrofalne dla indywiduøw, ktøre jå utraci¬y, a wi´c zatraci¬y poczucie elementarnego bezpiecze˜stwa.
Trzeba mieç rzeczywißcie ma¬o rozsådku i wyobra≈ni, aby dziß domagaç si´ jeszcze intensyfikacji
przemian spo¬ecznych, ktøre majå jakoby wyemancypowaç cz¬owieka z jego tradycyjnych kulturowych, a
nawet biologicznych uwarunkowa˜ w kierunku... w¬aßciwie to nie wiadomo czego, w kaΩdym razie z pewnoßciå czegoß bardzo dobrego, kolejnej wersji nadcz¬owieka czy cz¬owieka nowego.
Pretensjonalne egzaltacje statusem nomada czy turysty, ktøry jakoby ma staç si´ zwie˜czeniem kondycji
cz¬owieka ponowoczesnego, så niemådre i niebezpieczne. Znani nam nomadzi funkcjonowali w grupach, w
ktørych uzaleΩnienie jednostki od wspølnoty by¬o rygorystyczne. Arystoteles zauwaΩy¬, Ωe samotnie istnieç
moΩe tylko Bøg lub zwierz´. Figura postmodernistycznego, samotnego nomada, ktørego nic nie ¬åczy nie
tylko z miejscem, ale i jakåkolwiek zbiorowoßciå, Ωyjåcego wi´c poza wszelkå etykå i jakimikolwiek lojalnoßciami, a w konsekwencji røwnieΩ poza kulturå,
przybliΩa go do tego drugiego gatunku, zresztå o ile
zwierz´coßç cz¬owiekowi osiågnåç jest wyjåtkowo ¬atwo, to z boskoßciå jest na odwrøt.
Eksperymenty konktrkultury z lat szeßçdziesiåtych
i siedemdziesiåtych pokaza¬y swoje op¬akane konsekwencje, a ofiarami ich padli zarøwno biedni eksperymentatorzy, ktørzy nie wycofali si´ na czas, jak i wiele
fundamentalnych instytucji spo¬ecznych: rodzina,
szko¬a, wymiar sprawiedliwoßci itd., a konsekwencje
ich ponosimy do dziß.
Czy jednak sama ßwiadomoßç zagroΩenia wystarcza i jakie så moΩliwoßci obrony przed niebezpiecze˜stwami, ktøre niesie ze sobå ßwiat gwa¬townych zmian?
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Rozpad i odbudowa
Francis Fukuyama w "Wielkim wstrzåsie" pokazuje,
jak odbudowuje si´ kapita¬ spo¬eczny we wspø¬czesnych Stanach Zjednoczonych. Po okresie niebezpiecznego kryzysu, ktøry naståpi¬ zw¬aszcza w latach siedemdziesiåtych i osiemdziesiåtych minionego wieku
wspø¬czeßnie moΩna obserwowaç nawrøt tradycyjnych
wartoßci i postaw. Autor "Ko˜ca historii" dowodzi, Ωe
nieomal analogicznå sytuacj´ moglißmy obserwowaç
w dziewi´tnastym wieku. Rewolucja przemys¬owa by¬a wielkim wstrzåsem, ktøry naruszy¬ tradycyjne struktury spo¬eczne i m.in. doprowadzi¬ do wielkiej migracji ze wsi do miast. Wiåza¬o si´ to z wszelkimi negatywnymi zjawiskami, jakie nioså za sobå tego typu procesy (rozpad rodzin, wzrost przest´pczoßci, alkoholizm), a wi´c za¬amaniem si´ tradycyjnych norm tworzåcych kapita¬ spo¬eczny. Rygoryzm moralnoßci wiktoria˜skiej (tak wyßmiewanej przez licznych post´powcøw) by¬ w¬aßnie reakcjå na ten kryzys i to reakcjå
zwyci´skå.
Fukuyama uwaΩa za Arystotelesem, i demonstruje
to na licznych przyk¬adach, Ωe cz¬owiek z natury jest
istotå spo¬ecznå. To znaczy, Ωe jeßli mu w tym nie
przeszkadzaç, w warunkach wolnoßci dåΩy¬ b´dzie do
tworzenia wspølnot rzådzåcych si´ w miar´ precyzyjnymi etycznymi zasadami.
MoΩna kontynuowaç, Ωe fundamentalnym czynnikiem odbudowujåcym kapita¬ spo¬eczny jest praca.
Ameryka˜ski model wolnej konkurencji narzuca rygorystyczne podejßcie do pracy. To ten model wykpiwany przez m´drkøw (i legion ich naßladowcøw) jako
"wyßcig szczurøw" i diagnozowany jako choroba ("pracoholizm") generuje dyscyplin´ przek¬adajåcå si´ potem na ca¬oßç Ωycia spo¬ecznego i warunkuje niezb´dne wspø¬dzia¬anie mi´dzy pracownikami, ktøre staje
si´ wzorcem dla wszelkich zachowa˜ spo¬ecznych.
Ten model potrafi twørczo uΩytkowaç niezb´dnå cz¬owiekowi ambicj´ i ch´ç rywalizacji. Oczywißcie, jak
zawsze, røwnieΩ w tym wypadku pozytywne postawy
mogå prowadziç do skrajnoßci, stajåc si´ swoim zaprzeczeniem. Nie umniejsza to jednak w niczym ich
wartoßci.
Skwieci˜ski pisze, Ωe w Stanach Zjednoczonych
wielopokoleniowa rodzina jest rzadsza niΩ w Europie.
Byç moΩe tak jest, ale warto przyjrzeç si´ kondycji
owych rodzin. Zachodnioeuropejska rodzina Kiepskich
od pokole˜ Ωyjåca na zasi¬ku i reprodukujåca pasoΩytnicze obyczaje, nie musi byç godna naßladowania.
Pa˜stwo, ktøre broni i utrzymuje nierentowne profesje
i zbiorowoßci odmawiajåcych wysi¬ku i ryzyka podj´cia nowych wyzwa˜, nie tyle broni tradycyjnych modeli Ωycia, ile kreuje ubezw¬asnowolniony, a roszczeniowy plebs.

W Polsce i gdzie indziej
RøwnieΩ w Polsce w wielu wypadkach owe wielopokoleniowe rodziny nie så wcale wcieleniem tradycyjnych cnøt. ¸åczy je wy¬åcznie gnußnoßç i brak odwagi.
Odmowa podj´cia ryzyka poszukiwania pracy nie wynika w wi´kszoßci z uznania wartoßci tradycyjnego
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modelu Ωycia, ale z l´ku przed nieznanym. MoΩna
przyjåç, Ωe så to dwie strony tego samego zjawiska, ale
warto przyjrzeç si´, co w danym momencie decyduje.
Trudno l´kliwoßç podnosiç do rangi cnøt. MoΩna nachylaç si´ ze wspø¬czuciem nad poszczegølnymi wypadkami, natomiast uznawanie racji takich postaw jest
zasadniczym nieporozumieniem. Przyk¬ad ameryka˜ski pokazuje, Ωe mobilnoßç nie musi prowadziç do kryzysu rodziny ani wspølnoty såsiedzkiej. Jest uderzajåce w USA, jak natychmiastowo nowy przybysz wchodzi w struktury såsiedzkie i angaΩuje si´ w rozmaite
wspølne przedsi´wzi´cia. I byç moΩe to jest pozytywna perspektywa wspø¬czesnego, mobilnego spo¬ecze˜stwa. ¸åczy si´ w niej przywiåzanie do tradycyjnych
wspølnotowych wartoßci (w tym røwnieΩ rodzinnych) i
otwartoßç na nowe wyzwania.
Globalne, cywilizacyjne wstrzåsy w Polsce zwielokrotnione så przez koniecznoßç gruntownej przebudowy komunistycznego dziedzictwa. Wymaga to wysi¬ku i podj´cia ßmia¬ych przedsi´wzi´ç. Alternatywå
tego jest stagnacja i utrwalenie si´ patologii, ktøre w
innym wypadku moΩna by duΩo pr´dzej przezwyci´Ωyç.
Przyj´cie, Ωe tradycyjne wyznaczajåce godnoßç
ludzkiego istnienia wartoßci wiåzaç si´ mogå z wy¬åcznie z tradycyjnym, archaicznym modelem Ωycia,
oznacza¬oby og¬oszenie kl´ski. Na szcz´ßcie nie jest to
prawda. Warunki Ωycia zmieniajå si´ radykalnie, a
cz¬owiek pozostaje w swoim fundamentalnym psychofizycznym wymiarze identyczny ze swoim przodkiem sprzed tysi´cy lat. Przez ten czas wielokrotnie
zmienia¬y si´ modele Ωycia spo¬ecznego, zmienia¬y si´
formy manifestowania religijnoßci i moΩliwoßci, jakimi cz¬owiek dysponowa¬. A jednak w nowych kostiumach odnajdujemy te same wcielenia fundamentalnych ludzkich postaw, w odmiennych okolicznoßciach
inaczej realizujå si´ tradycyjne ludzkie cnoty. Ich obronå nie jest kurczowe trzymanie si´ nieadekwatnych do
nowych warunkøw form Ωycia spo¬ecznego ani tym
bardziej sztuczna ich hodowla. Przyk¬ad ameryka˜ski
pokazuje, Ωe moΩna po¬åczyç dynamizm i kult twørczej innowacji z przywiåzaniem do najbardziej tradycyjnych wartoßci. A wewn´trzne zagroΩenia? Oczywißcie, Ωe istniejå, tak jak istniejå w kaΩdym przejawie
ludzkiego Ωycia.
BRONISÒAW WILDSTEIN
Rzeczpospolita nr 197/2004 r.
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Naprawianie natury
Pierwsze eksperymenty z ko˜czynami sterowanymi impulsami ludzkiego møzgu
Jak u¬atwiç niepe¬nosprawnym wykonywanie
prostych czynnoßci? Wystarczy pomyßleç - odpowiadajå ameryka˜scy naukowcy, ktørzy dok¬adnie zidentyfikowali neurony odpowiedzialne
w møzgu cz¬owieka za ruchy råk. Dzi´ki ich odkryciu moΩliwe b´dzie skonstruowanie mechanicznych ko˜czyn sterowanych wy¬åcznie si¬å
woli.
Prøby wykorzystania mechanizmøw sterowanych samymi tylko impulsami møzgu trwajå
juΩ od kilku lat. Najbardziej oczywistym zastosowaniem takiej technologii så urzådzenia majåce usamodzielniç osoby o duΩym stopniu
niepe¬nosprawnoßci.
Po eksperymentach na zwierz´tach okaza¬o
si´, Ωe ma¬py ze wszczepionymi do møzgu elektrodami mogå poruszaç mechanicznym ramieniem prawie tak, jakby by¬a to ich w¬asna ¬apa.
Elektrody wszczepiono do wybranych cz´ßci
kory ruchowej, rejestrowa¬y one aktywnoßç elektrycznå møzgu towarzyszåcå podnoszeniu r´ki. Za pomocå komputera wy¬owiono te sygna¬y, a nast´pnie korzystajåc z nich manipulowano sztucznym ramieniem. - Dokonana przez
nas analiza sygna¬øw wykaza¬a, Ωe zwierz´ nauczy¬o si´ traktowaç sztuczne rami´ jak w¬asne,
Ωywe - møwi¬ o swoim eksperymencie dr Miguel Nicolelis, neurolog z Centrum Medycznego Duke University.

Gry na stole
Teraz ten sam naukowiec zaprezentowa¬ pierwsze wyniki bada˜ na ludziach. Do eksperymentu wybrano pacjentøw cierpiåcych na chorob´
Parkinsona, ktørym lekarze postanowili wszczepiç do møzgu stymulatory powodujåce z¬agodzenie oznak choroby. Zespø¬ neurologøw skorzysta¬ z okazji - w czasie kaΩdej z 11 operacji
wszczepienia stymulatorøw naukowcy dostali
"pi´ç minut" na przeprowadzenie testøw.
Pacjentom - ßwiadomym i przytomnym implantowano zestaw 32 elektrod. Nast´pnie
operowani przez kilka chwil bawili si´... grå wideo. W tym czasie komputer analizowa¬ impulsy w møzgu zwiåzane z ruchami råk - celem by¬o odnalezienie neuronøw, ktøre aktywujå si´,
gdy ktoß ßwiadomie myßli o wykonaniu ruchu.
To w¬aßnie one mogå sterowaç mechanicznymi
ramionami poruszanymi "pot´gå myßli". Ameryka˜ski zespø¬ opracowa¬ røwnieΩ bezprzewodowy model elektrod - doskonale nadajåcy si´
do wszczepienia ludziom. Wykorzystywane w

pierwszych eksperymentach zwierz´ta mia¬y
bowiem implantowane elektrody z przewodami
¬åczåcymi je z komputerem.
Prace dr. Nicolelisa sponsorowane så przez
ameryka˜skå wojskowå agencj´ zaawansowanych projektøw badawczych DARPA. Prawdopodobnie technika ta znajdzie zastosowanie w
wojskowych urzådzeniach - np. samolotach.
Wyniki bada˜ naukowcøw z Duke University
ukaΩå si´ w pißmie "Neurosurgery".

Zdalne sterowanie
Podobne rozwiåzanie moΩe byç wykorzystane
do kierowania np. wøzkami inwalidzkimi osøb
sparaliΩowanych - uwaΩa dr David Turner - jeden z cz¬onkøw zespo¬u Centrum Medycznego
Duke University. Oprøcz sterowanych myßlå
wøzkøw i ko˜czyn dr Turner pracuje røwnieΩ
nad klawiaturå, na ktørej moΩna by pisaç nie
uΩywajåc råk, a jedynie myßlåc o nacißni´ciu
klawisza.
Eksperymenty polegajåce na sterowaniu
myßlå np. kursorem na ekranie komputera så
prowadzone røwnieΩ w Europie. W szwajcarskim Dalle Molle Institute for Perceptual Artificial Intelligence dzi´ki elektrodom umieszczonym na g¬owie ludzie mogå zdalnie sterowaç
wøzkiem jeΩdΩåcym w labiryncie. Jednym z
najnowszych pomys¬øw - informuje o nim BBC
- jest gra komputerowa, w ktørej bohaterem
kieruje si´ wykorzystujåc fale møzgowe. W wyprodukowanej przez MIT Media Lab Europe
oraz University College Dublin grze Mind Balance uΩywa si´ specjalnego "he¬mu"
nak¬adanego na g¬ow´.

Oko kamery
Prace nad technologiami majåcymi u¬atwiç Ωycie niepe¬nosprawnym nie ko˜czå si´ na likwidowaniu ogranicze˜ ruchowych. Prototypowy
system majåcy pomøc niewidomym opracowali
naukowcy z Wright State College of Engineering
and Computer Science oraz Arizona State University pod kierunkiem Nikolaosa Bourbakisa.
System Tyflos (Ílepiec) sk¬ada si´ z zainstalowanej przy okularach miniaturowej kamery przesy¬ajåcej dane do laptopa. Komputer interpretuje dane i zamienia je w d≈wi´ki. Jak twierdzi
Bourbakis, Tyflos pozwala poruszaç si´ w nieznanym otoczeniu, a nawet rozpoznawaç ludzi. To wspania¬e uczucie dla osøb niewidomych
møc po raz pierwszy samemu rozpoczåç rozmow´ - od np. "czeßç John" - zamiast czekaç, aΩ 4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – październik 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
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środy
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek (4-ty)

Organizacja
Chór im. Paderewskiego
Grupa taneczna „Polanie” - próba
ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka
ZHP Drużyna harcerzy „Turnia” - zbiórka
Młodzieżowy Zespół „Orlęta” - próba
SPK, pogadanki historyczne
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)-referat / wykład
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)-referat/wykład
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców)
SPK, zebranie zarządu
SPK, pogadanka krajoznawcza
Rada Parafialna Świętego Jacka - zebranie
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
SPK, film historyczny
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)

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

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
823-6649
736-0666
733-5161
721-8238
685-1946
828-0225
723-2415
259-5015
820-7582
829-8309
230-0804
226-6793
728-1375
728-1375
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2004
Data

Impreza

2-3 paź. Wysprzedaż książek – Carlingwood Mall
Modlitwy za zmarłych: Zaduszki
3 październik: Beechwood Cementary
17 październik: Pinecrest Cementary
24 październik: Hope Cementary
31 październik: Notre Dame Cementary
5
"Powstanie Warszawskie z perspektywy 60-ciu
lat" – Mgr H. Brzeziński
7
„Bake sale” – City Hall
10
Wysprzedaż duplikatów książek
17
Spotkanie z marsz. Senatu RP dr L. Pastusiakiem
23
Zabawa Sportowców - zakończenie sezonu
29
„Helena – rzecz o Modrzejewskiej” – (K. Braun)
30
„Zabawa Przebierańców”
Akademia – Obchody 50-lecia Szkoły Polskiej
6 list.
im. Wiktora Podoskiego w Ottawie
6
Bal Jubileuszowy – 50-lecia Szkoły Polskiej
7
Msza Święta w intencji Szkoły Polskiej
11
Remembrance Day
14
Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia
20-21
Bajka „Czerwony Kapturek”
9 stycz. Kolędy przy Świecach

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska
Parafia Św. Jacka
Sekretariat

739-8663
230-0804

Koło SPK Nr 8

J.A. Dobrowolski

733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska
Biblioteka SPK
M. Zielińska
KPK Ottawa
J. Zarzycki
Klub „Białe Orły”
I. Kotecki
Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska
Nelson Travel
M. Baraniak
Komitet Obchodów
Marianna Piłat

739-8663
237-4517
592-2313
828-6367
739-8663
789-4000
825-8984

Komitet Obchodów
Komitet Obchodów

Marianna Piłat
Marianna Piłat

825-8984
825-8984

Klub Polsko-Kanadyjski

I. Bystram
249-8796
I. Borowska-Baker 277-9092
W. Garlicka
731-6376

„Polanie” i „Czar”
Chór I. Paderewskiego

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

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na odczyt
mgra Henryka Brzezi˜skiego

Powstanie
Warszawskie
z perspektywy 60. lat
Data: 5 pa≈dziernika (wtorek) 2004 r.
Godz. 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
ktoß podejdzie i zacznie møwiç - t¬umaczy Bourbakis.
Ca¬kowicie sztuczne oko skonstruowali natomiast specjalißci z firmy Dobelle Institute.
Zbudowane jest ono z kamery i elektrod przekazujåcych impulsy elektryczne bezpoßrednio
do møzgu. Protez´ takå otrzyma¬ niewidzåcy
pacjent, ktøry po kilku miesiåcach po operacji
møg¬ samodzielnie nawet prowadziç i parkowaç samochød. Szanså dla osøb z najcz´ßciej
wyst´pujåcymi uszkodzeniami wzroku - zwyrodnieniem plamki Ωø¬tej i barwnikowym zwyrodnieniem siatkøwki - jest wszczepienie tzw.
sztucznej siatkøwki. Zosta¬a ona opracowana
przez dr. Alana Chow i firm´ Optibionics. Uk¬ad
przetwarzajåcy dane jest mniejszy od ¬epka od
szpilki i ma gruboßç kartki papieru. Implanty
wszczepiono kilku pacjentom, u wszystkich zanotowano popraw´ widzenia.
Jeszcze lepsze rezultaty lekarze osiågajå w
usuwaniu wad s¬uchu. Tzw. implanty ßlimakowe mogå przywrøciç s¬uch osobom ze sprawnym nerwem s¬uchowym. Tylko w Polsce takim
operacjom podda¬o si´ prawie tysiåc osøb.
Dzi´ki implantom wszczepianym bezpoßrednio
do pnia møzgu lub w jego okolice moΩna pomøc ludziom nawet z uszkodzonym nerwem
s¬uchowym. Z kolei specjalißci NASA znale≈li
sposøb na przechwytywanie sygna¬øw p¬ynåcych z møzgu do... gard¬a. Wprawdzie NASA
zamierza wykorzystaç ten pomys¬ w skafandrach dla astronautøw, jednak analiza impulsøw elektrycznych pozwoli røwnieΩ pomøc
osobom, ktøre straci¬y g¬os lub nie møwiå od
urodzenia.
PIOTR KOÍCIELNIAK
Rzeczpospolita nr 73/04

Jak Polacy oceniajå
transformacj´ 1989 2004?
Så dumni z udzia¬u w Unii Europejskiej,
wystawiajå negatywnå ocen´ pa˜stwu
Przyståpienie Polski do Unii Europejskiej, wolnoßç s¬owa i swoboda podrøΩowania - to najwi´ksze sukcesy pi´tnastu lat polskiej transformacji. Do najwi´kszych poraΩek zaliczamy wysokie bezrobocie, korupcj´ i nieuczciwoßç politykøw. - To bardzo realistyczny obraz ßwiata komentujå socjologowie.
Dwunastego wrzeßnia 1989 roku rozpoczå¬
si´ faktyczny demontaΩ komunizmu - rzådy
przej´¬a "Solidarnoßç", rozpocz´¬y si´ rynkowe
reformy, a kraj otworzy¬ si´ na ßwiat. Pi´tnaßcie
lat pø≈niej Polska znalaz¬a si´ w Unii Europejskiej, powrøci¬a do zachodniej europejskiej rodziny. Marzenia sta¬y si´ faktem. Zapytalißmy
Polakøw, co uda¬o nam si´ zrobiç przez ten
czas, w jakim miejscu jesteßmy.

Unijny sukces
Okazuje si´, Ωe w¬aßnie przyståpienie do Unii
Europejskiej jest wymieniane przez nas jako
jeden z kilku najwi´kszych sukcesøw. Za osiågni´cie uznajemy takΩe wolnoßç s¬owa, przywrøconå w 1989 roku, i atrybut wolnego pa˜stwa,
jakim jest swoboda podrøΩowania.
Wßrød najwi´kszych sukcesøw - wskazywanych przez ponad 25% z nas - znalaz¬y si´ jeszcze przyståpienie Polski do sojuszu pø¬nocnoatlantyckiego, wprowadzenie demokracji i koniec PRL. Wßrød sukcesøw doßç cz´sto umieszczamy wprowadzenie religii do szkø¬, a takΩe
podpisanie konkordatu.
Okazuje si´, Ωe m¬ode pokolenie w o wiele
wi´kszym stopniu uznaje za sukces przyståpienie do UE niΩ osoby starsze. Podobnie jest teΩ z
wolnoßciå s¬owa - ma ona wi´ksze znaczenie
dla m¬odych.

Socjalna kl´ska
Nasz sondaΩ pokazuje, Ωe o wiele wyra≈niej niΩ
sukcesy dostrzegamy poraΩki - ostatnie 15 lat to
naszym zdaniem wielka poraΩka pa˜stwa w
sferze socjalnej, to takΩe kl´ska naszej klasy politycznej.
Ponad trzy czwarte Polakøw uwaΩa, Ωe najwi´kszym problemem jest wysokie bezrobocie,
ponad po¬owa dodaje do tego sytuacj´ w s¬uΩbie zdrowia i zuboΩenie spo¬ecze˜stwa. Wielkie
poraΩki dotyczå teΩ klasy politycznej - uwaΩamy
za takie korupcj´ i nieuczciwoßç politykøw.
6

Wskazujemy teΩ cz´sto na zagroΩenie przest´pczoßciå, reform´ emerytalnå i proces prywatyzacji.

Oni zmienili nasz kraj
Kto mia¬ najwi´kszy wp¬yw na wydarzenia pi´tnastolecia? Bezapelacyjnie Jan Pawe¬ II, ktørego wskazuje ponad trzy czwarte z nas. Druga
najbardziej wp¬ywowa osoba to by¬y lider "Solidarnoßci" Lech Wa¬´sa. Bardzo wysokå pozycj´
zajmuje teΩ Jacek Kuro˜. Obecnego prezydenta
Aleksandra Kwaßniewskiego wskazuje prawie
jedna trzecia z nas, Tadeusza Mazowieckiego pierwszego niekomunistycznego premiera prawie jedna czwarta. W czo¬øwce wp¬ywowych
osøb znalaz¬ si´ teΩ Leszek Balcerowicz, autor
reform rynkowych po 1989 roku.

Lech Wa¬´sa

7

To pokolenie ponosi koszty zmiany systemu,
niszczenia wartoßci i autorytetøw. Nie ma si´
wi´c co dziwiç, Ωe najwi´kszymi poraΩkami så
bezrobocie, korupcja i nieuczciwoßç politykøw.
A skoro p¬aci, to dlatego jako sukces dopiero na
szøstym miejscu znalaz¬ si´ upadek PRL, a na
piåtym wprowadzenie demokracji. Trudno! Dopiero nast´pne pokolenie doceni i oceni, Ωe to
w¬aßnie finezyjne zwyci´stwo nad komunizmem i upadek PRL uruchomi¬y wszystkie inne
procesy. Pierwsze miejsce Ojca Íwi´tego jest
oczywiste i niepodlegajåce dyskusji. Nie trzeba
wyjaßniaç dlaczego. Jak na tak wielkie koszty
zmiany systemu ocena Wa¬´sy jest dobra. Zaskakujåco dobra. MoΩe coraz wi´cej ludzi docenia walk´ narodu pod moim przewodem,
zako˜czonå upadkiem peerelu? Miejsce takich
ludzi jak Balcerowicz czy Geremek jest jednak
niezas¬uΩenie niskie. Wysoko mamy za to kilku
bohaterøw
jednego
sezonu
jak
Kwaßniewskiego, ktøry zmarnowa¬ swoje 5
minut, ale jest zgrabny i uk¬adny. Wysoko
mamy teΩ Leppera, bohatera sezonu na populizm i demagogi´. Za nast´pne 15 lat, kiedy
b´dziemy pytali juΩ o 30-lecie, z tej listy
pozostanie tylko par´ nazwisk. Na pewno dwa,
moΩe jeszcze ze trzy. I prosz´ to zapisaç, Ωeby
zosta¬o na papierze, a za 15 lat b´dziemy mogli
si´ przekonaç, czy mia¬em racj´.
Jedenaste miejsce w naszym rankingu zajmuje Adam Michnik (9%), potem så dwaj byli
premierzy - Jøzef Oleksy (7%) i Jerzy Buzek
(6%). Dalej lista przedstawia si´ nast´pujåco:
prymas Jøzef Glemp (5%), premier Marek Belka
i o. Tadeusz Rydzyk (po 4), byli premierzy
Hanna Suchocka i W¬odziemierz Cimoszewicz
(po 3), Jan Olszewski, Waldemar Pawlak i
Marian Krzaklewski (po 2), Czes¬aw Kiszczak i

Jan Krzysztof Bielecki (po 1).

Polski pragmatyzm
- To doßç optymistyczny i realistyczny obraz
ßwiata. Ten realizm objawia si´ choçby przez to,
Ωe nie uznajemy za najwi´kszy sukces ko˜ca
PRL - to sygna¬, iΩ pojawi¬y si´ nowe problemy,
wobec ktørych tamta ulga przestaje byç tak bardzo zauwaΩalna. Myßlimy wi´c bardziej pragmatycznie, ustosunkowujemy si´ do konkretnych wyzwa˜, nie do ideologii - komentuje
wynik naszego sondaΩu Pawe¬ Ípiewak,
socjolog. Nie dziwi go, Ωe wielu z nas uznaje za
sukces wprowadzenie religii do szkø¬ i podpisanie konkordatu, bo wielu Polakøw bardzo
silnie identyfikuje si´ z koßcio¬em katolickim.
Co oznacza fakt, Ωe Polacy nie dostrzegajå w
zasadzie problemu w takich kwestiach, jak dekomunizacja czy lustracja? - Dla m¬odego
pokolenia problem lustracji czy dekomunizacji
w praktyce nie istnieje. To nie så sprawy ani
pierwszorz´dne ani nawet drugorz´dne. A tych,
ktørych ten problem dotyczy, jest z kaΩdym rokiem coraz mniej - møwi Ípiewak.

Aleksander Kwaßniewski
Z wynikami sondaΩy trudno dyskutowaç. Trzeba je po prostu respektowaç. Podzielam zresztå
wi´kszoßç ocen zawartych w tym badaniu. Myßl´, Ωe podobnie uszeregowa¬bym ludzi oraz
sukcesy i poraΩki. Cieszy mnie szczegølnie wysokie miejsce Tadeusza Mazowieckiego, do ktørego odnosz´ si´ z nadzwyczajnym szacunkiem. To niewåtpliwie najwybitniejsza postaç
ocenianego okresu. Pi´tnaßcie lat temu podjå¬
si´ heroicznego zadania i sprosta¬ mu mimo
ogromnych trudnoßci. Godne uznania jest røwnieΩ to, Ωe zachowa¬ swojå aktywnoßç przez nast´pne lata, juΩ po uståpieniu z funkcji premiera. Ma niekwestionowany autorytet w kraju i za
granicå. ¸ycz´ mu jak najlepiej.
- Uderza mnie to, Ωe tak wysoko w zestawieniu znalaz¬ si´ Jacek Kuro˜. To oznacza, Ωe sta¬
si´ ikonå wolnej Rzeczypospolitej, z ktørå mocno si´ identyfikujemy. Nie dziwi mnie teΩ wysoka pozycja Leszka Millera, bo demontaΩ najwi´kszej formacji lewicowej jest duΩym osiågni´ciem. Niektørych moΩe dziwiç, iΩ Aleksander
Kwaßniewski jest w tym zestawieniu wyΩej niΩ
Tadeusz Mazowiecki. Ale tak nakazuje logika,
bo obecny prezydent piastuje swoje stanowisko
prawie 10 lat, a rzåd Mazowieckiego, choç prze¬omowy, zaczyna¬ wielkå przebudow´ - uwaΩa
Ípiewak.
FILIP GAWRYÍ
Rzeczpospolita 04/09/11

NOWE WYZWANIE dla BIOMEDYCYNY

Zaledwie przed dwoma laty ßwi´towano najbardziej podnios¬e wydarzenie w historii nowoczesnej biologii. Dzi´ki olbrzymiemu mi´dzynarodowemu wysi¬kowi uda¬o si´ zsekwencjonowaç ludzki genom. – Powsta¬a najwspanialsza mapa, jakå kiedykolwiek stworzy¬ cz¬owiek – podsumowa¬
sukces genetykøw prezydent Bill Clinton. Zanosi si´ jednak na jeszcze wi´kszy prze¬om w biologii.
Wszystko bowiem wskazuje na to, Ωe w 2003 r. dziedzina okreßlana mianem proteomiki – zajmujåca si´ identyfikowaniem bia¬ek i poznawaniem ich funkcji wewnåtrz komørek – wyznaczy nowe
granice dla biomedycyny.
Geny så tylko zestawem instrukcji, na podstawie ktørych odbywa si´ syntetyzowanie bia¬ek.
Jak juΩ wiadomo, materia¬ genetyczny – czyli
niç DNA – jest to bardzo d¬ugi ciåg instrukcji
zapisanych za pomocå kodu chemicznego. Instrukcje te dzielå si´ zaß na odcinki zwane genami. Ciåg liter w kaΩdym genie przek¬ada si´
na ciåg aminokwasøw budujåcych bia¬ka. A to
w¬aßnie bia¬ka spe¬niajå wszelkie zadania wewnåtrz komørek organizmu; na przyk¬ad umoΩliwiajå uzyskiwanie energii ze spalania cukrøw,
komunikowanie si´ komørki z innymi komørkami i utrzymywanie integralnoßci komørki
jako odr´bnej ca¬oßci.
Niemal wszystkie leki wp¬ywajå na funkcjonowanie bia¬ek, a nie na geny. Zatem poznanie
bia¬ek i zada˜, jakie one wykonujå, stanowi
klucz do stworzenia rzeczywißcie skutecznych
lekøw przysz¬oßci. O tym, Ωe bia¬ka så tak istotne, ßwiadczy to, iΩ pierwsze symptomy upoßledzenia wydolnoßci narzådøw i tkanek odzwierciedla zmiana sk¬adu bia¬kowego organizmu.
Czyni to bia¬ka najbardziej czu¬ymi wska≈nikami diagnostycznymi. Dlatego dla biomedycyny
zasadnicze znaczenie ma koncentracja na poznaniu bia¬ek i ich funkcji, jeßli nawet jest to nieporøwnywalnie trudniejsze niΩ poznanie genøw.
Dlaczego jest trudniejsze? Dlatego, Ωe bia¬ek
jest o wiele wi´cej niΩ genøw. A dlaczego ma
zasadnicze znaczenie? PoniewaΩ, jeßli stworzy
si´ jakieß bia¬ko, to b´dzie je moΩna modyfikowaç na wiele røΩnych sposobøw. W przypadku
cz¬owieka w gr´ moΩe wchodziç zaledwie 35
tys. genøw, podczas gdy bia¬ek jest prawdopodobnie aΩ ponad milion. Te ostatnie pe¬niå zaß
røΩne funkcje i uaktywniajå si´ w okreßlonych
okolicznoßciach oraz przedzia¬ach czasowych,
w zaleΩnoßci od zadania wykonywanego przez
komørk´. RøΩne rodzaje komørek zawierajå ca¬kiem odmienne bia¬ka — na przyk¬ad komørka
wåtroby spe¬nia inne funkcje niΩ komørka krwi
i odpowiednio wykorzystuje do tego inne bia¬ka. Ponadto bia¬ka wywierajå wp¬yw w g¬øwnej
mierze poprzez wzajemne oddzia¬ywanie z innymi bia¬kami, przez co przyczyniajå si´ do olbrzymiej z¬oΩonoßci organizmu.
Spis wszystkich ludzkich genøw moΩna porøwnaç ze spisem wszystkich mieszka˜cøw

niewielkiego miasteczka. Pomimo iΩ poznamy
nazwiska tych wszystkich osøb, nie b´dziemy
wiedzieç, co kaΩda z nich robi, jak oddzia¬ujå
na siebie nawzajem i na jakiej zasadzie miasteczko to funkcjonuje jako ca¬oßç wraz ze swojå gospodarkå. Nie b´dziemy teΩ wiedzieç, kto
w owym mießcie Ωyje z rozboju — odpowiednik wadliwie funkcjonujåcych bia¬ek, z ktørymi trzeba sobie poradziç, by zatrzymaç rozwøj
choroby. Dlatego w¬aßnie pojawi¬a si´ potrzeba
ca¬oßciowego zrozumienia przez biomedycyn´
z¬oΩonego, dynamicznego ßwiata interakcji
bia¬ek.
Prawdopodobnie najbardziej ekscytujåce
osiågni´cia b´då mia¬y zwiåzek z moΩliwoßciami oferowanymi przez mikrouk¬ady przeciwcia¬. OtøΩ przeciwcia¬a så specjalnymi czåsteczkami wiåΩåcymi si´ z okreßlonymi bia¬kami. I
kaΩdy mikrouk¬ad przeciwcia¬ jest w stanie w
jednym czasie rozrøΩniç wiele røΩnych bia¬ek
wyst´pujåcych w bardzo niewielkich st´Ωeniach, co czyni moΩliwym rozpocz´cie monitorowania aktywnoßci systemøw bia¬ek oddzia¬ujåcych na siebie.
WaΩnym sygna¬em, Ωe g¬øwnym nurtem bada˜ stajå si´ te prowadzone w ramach protomiki, jest stale pog¬´biajåca si´ mi´dzynarodowa wspø¬praca w tym zakresie. Íwiadczy o
tym powo¬anie Human Proteomics Organisation (HUPO, odpowiednik Human Genome Organisation – HUGO), ktøra zrzesza wiele laboratoriøw i badaczy. Jeden z projektøw ma na
celu rozpoznanie wszystkich bia¬ek wåtroby i
ich funkcji; uczestniczå w nim kraje azjatyckie,
przede wszystkim Chiny — prawdopodobnie
obejmå one pozycj´ lidera, po cz´ßci z powodu duΩego rozpowszechnienia tam pozapalnej
niewydolnoßci wåtroby. Rozpocz´to teΩ realizacj´ projektu, s¬uΩåcego rozpoznaniu wszystkich
bia¬ek osocza krwi oraz ich funkcji, ktøry zdaniem prezesa HUPO Samira Hanasha z Uniwersytetu Stanu Michigan dostarczy podstaw do
stworzenia najlepszego narz´dzia diagnostycznego. Krew kråΩy po ca¬ym organizmie i kompletna lista wszystkich zawartych w osoczu
bia¬ek da moΩliwoßç wnioskowania o stanie
zdrowia wszystkich narzådøw i tkanek.
Rok 2003 b´dzie jednak zaledwie po8

czåtkiem rozwoju proteomiki, gdyΩ pewnego
dnia moΩe udaç si´ nam stworzyç pe¬nå map´
funkcji milionøw bia¬ek naszego organizmu.
Ale jak wynika z projektu majåcego na celu
rozpoznanie sk¬adu bia¬ek osocza krwi i ich
funkcji, wymierne korzyßci przyniesie juΩ nawet
sam etap katalogowania bia¬ek. A jeßli b´då
mog¬y zostaç wykorzystane nieoczekiwane post´py technologiczne, osiågni´te w zaci´tej rywalizacji o zdobycie pierwsze˜stwa w zsyntetyzowaniu genomu cz¬owieka, to stanie si´ to
szybciej, niΩ przypuszczamy.
ALUN ANDERSON
Polityka nr 49/2002

WIEÍCI z KRAJU

◆ W porøwnaniu z sierpniem br. Platforma Obywatelska straci¬a 3%, chce na niå g¬osowaç 24% Polakøw.
Straty z sierpnia odrabia Liga Polskich Rodzin, ktørå
popiera 16% Polakøw, czyli tyle samo, ile w lipcu.
Trzecie miejsce ex aequo zajmujå Samoobrona i Prawo i Sprawiedliwoßç - po 15%. Spadkowy trend partii
Andrzeja Leppera trwa. Z kolei partia braci Kaczy˜skich powrøci¬a do swoich ßrednich notowa˜. SLD
møg¬by liczyç na 6% g¬osøw, UP znalaz¬aby si´ poza
parlamentem z 3% poparciem. W porøwnaniu z sierpniem minimalnie zyska¬a trzecia lewicowa partia - Socjaldemokracja Polska, na ktørå chce g¬osowaç 5% Polakøw. Na taki sam wynik moΩe liczyç Polskie Stronnictwo Ludowe, ktørego notowania nie uleg¬y zmianie.
PoniΩej progu wyborczego znalaz¬y si´ Unia Wolnoßci
oraz Krajowa Partia Emerytøw i Rencistøw - po 4%
SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a PBS 4 i 5 wrzeßnia
na 1029-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw.
Wed¬ug Pentora gdyby wybory parlamentarne odbywa¬y si´ w pierwszym tygodniu wrzeßnia 2004 roku
najwi´cej miejsc w parlamencie otrzyma¬aby Platforma
Obywatelska, na ktørå swøj g¬os odda¬oby 30% badanych. Drugå si¬å w parlamencie by¬oby Prawo i Sprawiedliwoßç (15%). Liga Polskich Rodzin uzyska¬aby
14% g¬osøw. Samoobrona zanotowa¬a spadek z drugiej
na czwartå pozycj´ w rankingu z poparciem na poziomie 12%. Prøg wyborczy przekroczy¬by takΩe Sojusz
Lewicy Demokratycznej (6%). Unia Pracy i Unia Wolnoßci znalaz¬yby si´ poza parlamentem. W porøwnaniu
z ubieg¬ym miesiåcem najwi´kszy wzrost poparcia zanotowa¬a Platforma Obywatelska (o 5%). We wrzeßniu
spad¬o poparcie dla Samoobrony (o 3%).
Badania przeprowadzono w dniach 11 - 13 wrzeßnia na tysiåcosobowej reprezentatywnej grupie
Polakøw.
SondaΩ IPSOS. Gdyby wybory do Sejmu odbywa¬y si´ na poczåtku wrzeßnia, na Platform´ Obywatelskå
g¬osowa¬oby 27% Polakøw, a na Prawo i Sprawiedliwoßç oraz Samoobron´ po 14% - wynika z najnowsze9

go sondaΩu Ipsos.
W odniesieniu do lipca poparcie dla PO wzros¬o o
7%, a dla PiS i Samoobrony spad¬o, odpowiednio o 3 i
2%. Czwarte miejsce w rankingu zaj´¬a Liga Polskich
Rodzin - 13% (spadek o 7% w porøwnaniu z lipcem),
piåte - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 12% (wzrost
o 5%). Prøg wyborczy przekroczy¬yby jeszcze Unia
Wolnoßci - 6% (wzrost o 1%) i Polskie Stronnictwo
Ludowe - 5% (bez zmian). Na Socjaldemokracj´ Polskå chce g¬osowaç 3% badanych (w lipcu 4%), na
Krajowå Parti´ Emerytøw i Rencistøw - 2% (poprzednio 1%).
Udzia¬ w wyborach deklarowa¬o 43% ankietowanych, 3% by¬o niezdecydowanych. AΩ 23% uczestnikøw sondaΩu nie potrafi¬o wskazaç ugrupowania, na
ktøre chcia¬oby oddaç g¬os.
SondaΩ przeprowadzono w dniach 6 - 10 wrzeßnia
na ogølnopolskiej, reprezentatywnej prøbie 954 dors¬ych osøb.
◆ We wrzeßniu poparcie dla gabinetu Marka Belki
zmala¬o do 22% (z 30%, jakie rzåd mia¬ w sierpniu) wynika z najnowszego sondaΩu CBOS.
O 3% zmniejszy¬a si´ liczba przeciwnikøw rzådu
Belki i wynosi obecnie 24% Zwi´kszy¬a si´ natomiast
liczba osøb deklarujåcych wobec niego oboj´tnoßç - z
33 w sierpniu do 44% w tym miesiåcu.
We wrzeßniu zmniejszy¬a si´ takΩe akceptacja samego premiera. Niespe¬na co trzeci Polak (31%, o 4%
mniej niΩ w sierpniu) jest zadowolony, iΩ stoi on na
czele rzådu. Tak samo jak przed miesiåcem Belki w
roli premiera nie aprobuje 37% badanych.
Pogorszy¬y si´ røwnieΩ oceny wynikøw dzia¬alnoßci rzådu. Efekty pracy gabinetu Belki negatywnie ocenia 37% Polakøw (o 4 punkty wi´cej niΩ w sierpniu),
pozytywnie zaß nieco wi´cej niΩ jedna czwarta (27%)
Krytycznie oceniana jest takΩe polityka gospodarcza rzådu. Negatywnie ocenia jå 48% badanych (o 6%
wi´cej niΩ w sierpniu). O 5% - do 29% - zmala¬a we
wrzeßniu liczba respondentøw sådzåcych, Ωe w wyniku
polityki rzådu poprawi si´ sytuacja gospodarcza.
SondaΩ zrealizowano w dniach 3-6 wrzeßnia na
reprezentatywnej, losowej, 969-osobowej, ogølnopolskiej prøbie osøb powyΩej 18 roku Ωycia.
u Bezrobocie spada. Powoli, ale systematycznie,
ubywa Polakøw bez pracy. W sierpniu br. bezrobotnych by¬o 19,1% ludzi aktywnych zawodowo. GUS
poda¬ oficjalne dane o sytuacji na rynku pracy w sierpniu. Wtedy niemal 3 mln 6 tysi´cy Polakøw nie mog¬o
znale≈ç zatrudnienia. To oznacza, Ωe przez miesiåc
uby¬o 37 tys. bezrobotnych, a przez rok 93 tys.
Bezrobocie zmniejszy¬o si´ we wszystkich wojewødztwach. Niezmiennie najlepszå sytuacj´ na rynku
pracy majå mieszka˜cy Mazowsza (14,9% bezrobotnych), a najgorszå Warmii i Mazur (29,2%).
Nieznacznie poprawi¬a si´ sytuacja m¬odych. W
drugim kwartale pracy nie mog¬o znale≈ç 42% ludzi w

wieku od 15 do 24 lat (43% w pierwszym kwartale).
Òatwiej teΩ znale≈ç zatrudnienie kobietom. Na poczåtku 2004 r. bez pracy by¬o 21% kobiet, w drugim
kwartale 19,8%
◆ Polacy woleliby wybieraç parlamentarzystøw w
wyborach wi´kszoßciowych niΩ - jak dotychczas - w
systemie proporcjonalnym.
CBOS zapyta¬, jaki wariant wolimy: wi´kszoßciowy, tzn. taki, w ktørym z okr´gu wyborczego wchodzi
tylko ten kandydat, ktøry uzyska najwi´cej g¬osøw,
czy teΩ proporcjonalny, w ktørym mandaty dzieli si´
proporcjonalnie do liczby g¬osøw oddanych na poszczegølne partie.
43% Polakøw opowiada si´ za pierwszym rozwiåzaniem, za wyborami proporcjonalnymi - tylko 16%.
28% Polakøw deklaruje oboj´tnoßç, a 13% nie ma zdania.
SondaΩ CBOS zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 6 a
9 sierpnia na 922-osobowej reprezentatywnej prøbie
doros¬ych Polakøw
◆ Polacy nisko oceniajå swojå pozycj´. Przybywa
tych, ktørzy uwaΩajå, Ωe zajmujå najniΩsze miejsce w
spo¬ecze˜stwie, ubywa tych, ktørzy twierdzå, Ωe odnießli w Ωyciu sukces i zaliczajå si´ do "klasy wyΩszej".
Najwi´cej - ponad 59% - Polakøw zalicza si´ do
warstwy ßredniej, 35% do klasy najniΩszej, a tylko niespe¬na 3% do klasy najwyΩszej. Jednak, przez ostatnie
siedem lat przybywa niezadowolonych. Ponad dwa razy wi´cej Polakøw (6,8%, w 1997 r. 3,1%) uwaΩa, Ωe
znajduje si´ na samym dole spo¬ecznej drabiny.To, jak
widzimy siebie w spo¬ecze˜stwie zaleΩy przede wszystkim od wykszta¬cenia i sytuacji finansowej. Po¬owa
Polakøw twierdzi , Ωe przez ostatnie 10 lat ich pozycja
si´ nie zmieni¬a. Tylko jedna piåta uwaΩa, Ωe awansowa¬a a dwie piåte, Ωe znajdujå si´ niΩej, niΩ wczeßniej.
Oceniamy jednak, Ωe Ωyje nam si´ lepiej niΩ dziadkom
i rodzicom. Co do jednego nie mamy jednak z¬udze˜.
Ogromna wi´kszoßç z nas, 93%, uwaΩa si´ za ludzi
niemajåcych wp¬ywøw czy w¬adzy, tylko 5% jest przeciwnego zdania.
SondaΩ CBOS z dn. 7 - 10 V 2004 r., na 1006-osobowej, reprezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw
◆ Inflacja stan´¬a w miejscu: jej sierpniowy poziom,
czyli 4,6%, by¬ taki sam jak w lipcu. Ta stabilizacja to
g¬øwnie efekt sytuacji na rynku rolnym i spadku cen
Ωywnoßci. Prognozy na grudzie˜ zak¬adajå obniΩenie
inflacji do 4,0 - 4,3%
◆ We wrzeßniu br. pogorszy¬y si´ opinie o sytuacji w
kraju. Wi´kszoßç ankietowanych nadal ≈le ocenia sytuacj´ politycznå, a po¬owa krytycznie wypowiada si´
teΩ o gospodarczej. Spad¬a jednak liczba osøb negatywnie oceniajåcych poziom swojego Ωycia - wynika z
najnowszego sondaΩu CBOS. Obecnie wi´kszoßç Polakøw (60% - w porøwnaniu z sierpniem wzrost o 5%)
uwaΩa, Ωe sytuacja w kraju zmierza w z¬ym kierunku;
ponad jedna czwarta (27%, spadek o 4%) jest przeci-

wnego zdania.
◆ Liczba korzystajåcych z Internetu w Polsce w pierwszym pø¬roczu powi´kszy¬a si´ o 1 mln, osiågajåc
prawie 7,5 mln osøb. Sp´dzajå oni w sieci wi´cej czasu i wi´cej kupujå - wynika z najnowszych bada˜ IAB
Polska. Obroty powi´kszy¬y si´ ponad trzykrotnie.
UΩytkownicy Internetu w Polsce sp´dzajå w sieci
prawie 14 godz. miesi´cznie, o 1,5 godz. wi´cej niΩ
rok wczeßniej. Korzystajå z tego medium cz´ßciej 40% codziennie lub prawie codziennie.
◆ Jak podaje Eurostat, w sierpniu w oßmiu krajach
Unii Europejskiej inflacja wzros¬a, w jedenastu - zmala¬a, a w szeßciu nie zmieni¬a si´. Sierpniowy wska≈nik
inflacji dla Polski (4,9%) jest duΩo wyΩszy, niΩ rok
wczeßniej: w sierpniu 2003 roku wynosi¬ tylko 0,6%
Jest teΩ wyΩszy od stopy inflacji podanej przez GUS
(4,6%). Wynika to z røΩnych sposobøw oblicze˜: Eurostat bierze pod uwag´ ßrednie ceny z ko˜czåcego si´
w sierpniu okresu dwunastu miesi´cy, w Polsce tradycyjnie porøwnuje si´ ceny np. w sierpniu 2004 roku z
cenami z sierpnia 2003.
◆ Ponad po¬owa (52%) Polakøw uwaΩa, Ωe immunitet prokuratorøw i s´dziøw naleΩy ograniczyç do spraw
zwiåzanych bezpoßrednio z ich pracå. Ca¬kowitego
zniesienia ich ochrony chcia¬oby odpowiednio 37 i
36% z nas.
Jak pokazuje sondaΩ, najwi´cej Polakøw, bo 49%,
chce, by immunitet przys¬ugujåcy pos¬om i senatorom
zosta¬ ca¬kowicie zniesiony. 45% z nas chcia¬oby ograniczenia go jedynie do sytuacji zwiåzanych z funkcjå
parlamentarzysty. Tylko czterech na stu pytanych uwaΩa, Ωe parlamentarzyßci powinni pozostaç chronieni tak
jak dotychczas.
SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a PBS 4 i 5 wrzeßnia
na 1029-osobowej reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw.
◆ Wska≈nik optymizmu konsumentøw (WOK), ktørym te nastroje si´ mierzy, zwi´kszy¬ si´ o 6 punktøw i
osiågnå¬ poziom 88 pkt, nienotowany od 1999 roku.
Autorzy badania uwaΩajå, Ωe to poczåtek sta¬ej poprawy nastrojøw, co oznacza dobry czas dla rynku. Ich
zdaniem mog¬oby w tym przeszkodziç jedynie gospodarcze czy polityczne trz´sienie ziemi.
Wska≈nik optymizmu konsumentøw WOK moΩe
przybieraç wartoßci z przedzia¬u od 0 do 200 punktøw.
Podstawå jego obliczania så odpowiedzi na pi´ç pyta˜
zadawanych w sondaΩu Ipsos na zlecenie "Rzeczpospolitej". Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego mi´dzy 9 a 14 wrzeßnia 2004
roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej prøbie
1012 Polakøw, ktørzy uko˜czyli 15 lat.
◆ Bezrobocie. Pierwszy raz od trzech lat bezrobocie
spad¬o poniΩej bariery 3 milionøw osøb! W po¬owie
wrzeßnia br. pracy nie mia¬o 2995 tys. Polakøw - poda¬
wicepremier Jerzy Hausner.
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