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Szcz´ßliwego i Pomyßlnego Nowego Roku
Ωyczy  Zarzåd
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"Rz": - 15 lat to okråg¬a rocznica. Czy warto by¬o
w 1989 r. w ogøle zaczynaç, po to, Ωeby patrzeç
na Polsk´, takå, jaka jest dziß? Z rozwijajåcå si´
gospodarkå, ale i draΩniåcå, trudnå do zaakcep-
towania, ze swojå ja¬owå scenå politycznå i wiel-
kimi nierozwiåzanymi problemami spo¬eczny-
mi? 
LESZEK BALCEROWICZ: - A w jakiej Polska
by¬aby sytuacji, gdyby tkwi¬a w bagnie socjali-
zmu? Nie potrzebujemy daleko szukaç przyk¬a-
du, mamy go za miedzå, to Bia¬oruß. Kto zna
choçby odrobin´ polskiej historii, ten nie moΩe
mieç cienia wåtpliwoßci, Ωe warto by¬o zerwaç z
socjalistycznå dyktaturå. Okres od 1989 r. jest
pod wzgl´dem moΩliwoßci najlepszy w naszej
historii ostatnich 300 lat. Problem nie polega na
tym, Ωe rozpocz´lißmy reformy, ale na tym, Ωe
ich w kilku kluczowych punktach nie doko˜czy-
lißmy. 
"Rz": - Balcerowiczowi nie brakuje wi´c osobis-
tej satysfakcji? 
L.B.: - Satysfakcja nie jest pe¬na, bo widz´, o ile
by¬oby np. mniejsze bezrobocie, gdyby nie prze-
forsowano wadliwych rozwiåza˜ socjalnych i
nie blokowano reform w tej sferze. Wiem jed-
nak, Ωe mia¬em okazj´ uczestniczyç w czymß
wyjåtkowym. Kiedy w latach 80. zajmowa¬em
si´ sukcesami Korei Po¬udniowej czy Niemiec
Zachodnich, przez g¬ow´ mi nie przesz¬o, Ωe to
moΩe byç uΩyteczne inaczej niΩ tylko intelektu-
alnie. Czuj´ si´ wi´c wyrøΩniony przez los. 
"Rz": - Mimo Ωe do dziß budzi pan tak wiele
negatywnych emocji? A w sondaΩach zajmuje
wciåΩ wysokie miejsce pod wzgl´dem nieufnoß-
ci? 
L.B.: - A kto zajmuje w tym pi´tnastoleciu czo-
¬owe miejsce pod wzgl´dem nat´Ωenia skiero-
wanej na niego nieustajåcej czarnej propagan-
dy - od "Naszego Dziennika" po "Trybun´", nie
wspominajåc juΩ o propagandzie uprawianej
przez wielu politykøw? Dzi´ki temu, Ωe zajmo-
wa¬em si´ teΩ historiami reform, wiedzia¬em, z
jakå ciemnotå czy cynizmem trzeba si´ liczyç,
gdy reformuje si´ w¬asny kraj. SondaΩe czy ataki
nie mia¬y wp¬ywu na moje decyzje. 
"Rz": - Czy do dziß z trudem znosi pan ataki na
siebie? To wciåΩ boli? 
L.B.: - Nauczy¬em si´ patrzeç na Ωycie politycz-
ne okiem przyrodnika, a w przyrodzie så røΩne
okazy. Ponadto czarnå propagand´, uprawianå
przez cz´ßç sceny politycznej w Polsce, z naw-
iåzkå rekompensujå mi wyrazy uznania, z jaki-
mi spotykam si´ ze strony wielu ludzi w Polsce i
na ßwiecie. Nieustajåcy cynizm lub ciemnota,

demonstrowane przez cz´ßç uczestnikøw Ωycia
politycznego w Polsce, nie så dla mnie wielkim
problemem osobistym, ale niepokojå mnie z
innego powodu. Boj´ si´, Ωe ludzie w Polsce
dadzå si´ oszukaç, a potem b´då tego gorzko
Ωa¬owaç. Ciågle pojawiajå si´ nowe klony Òuka-
szenki. 

POLSKA, CZECHY, W‰GRY: 
JESTEÍMY W CZOÒÓWCE

"Rz": - Dokåd doszlißmy jako Polska w ciågu 15
lat? Gdzie jesteßmy na przyk¬ad w porøwnaniu
z W´grami, Czechami? 
L.B.: - Produkt krajowy brutto wzrøs¬ w Polsce
od roku 1989 do 2002 o 30 procent. W S¬owenii
podniøs¬ si´ w tym samym czasie o 21 procent,
na W´grzech o 12 procent. JeΩeli wi´c popa-
trzymy na PKB, jesteßmy w absolutnej czo¬øw-
ce. Podobnie, jeΩeli chodzi o inflacj´. Tu odnie-
ßlißmy duΩe sukcesy, startujåc z duΩo gorszej
pozycji niΩ Czechy lub W´gry. Odnotowalißmy
ogromny post´p w zdrowotnoßci, ochronie ßro-
dowiska, szkolnictwie wyΩszym itd. 
"Rz": - Ale bezrobocie to juΩ nie nasz atut. 
L.B.: - To prawda, ale to nie jest wynik wolno-
rynkowych reform, lecz ich braku albo co gor-
sza antyreform: nadmiernych regulacji i obciå-
Ωe˜ socjalnych, ogranicze˜ w rozwoju rynku
mieszka˜ na wynajem itp. Oczywißcie, trzeba
teΩ pami´taç, Ωe Polska mia¬a w okresie trans-
formacji wyΩszy niΩ inne kraje przyrost liczby
ludnoßci czynnej zawodowo w wieku 15 - 64 lat. 
"Rz": - Czechy i W´gry przeßcign´¬y nas teΩ w
inwestycjach zagranicznych. 
L.B.: - NajwaΩniejsze så zagraniczne inwestycje
bezpoßrednie. W Czechach ich skumulowana
wartoßç si´ga 3700 dolarøw na g¬ow´. To wi´cej
niΩ w Chile. Na W´grzech ich poziom wynosi
2100 dolarøw. W Polsce - 1100 dolarøw na g¬o-
w´, mniej niΩ w przypadku S¬owacji, Estonii,
S¬owenii. Jesteßmy pod tym wzgl´dem mniej
wi´cej na poziomie Litwy. 
"Rz": - Ta proporcja utrzymuje si´ od lat. Dla-
czego? 
L.B.: - Myßl´, Ωe przyczynia si´ do tego mniejszy
u nas zakres prywatyzacji. Czechy så na przy-
k¬ad bardziej zaawansowane w prywatyzacji se-
ktora energetycznego, ktøra zosta¬a tam doko-
nana z duΩym udzia¬em kapita¬u zewn´trznego.
Nawiasem møwiåc, najwi´ksza ekspansja pry-
watyzacji w Czechach naståpi¬a za rzådøw soc-
jaldemokratøw, a nie wtedy, kiedy premierem
by¬ Vaclav Klaus. W ostatnich latach tempo pry-
watyzacji w Polsce wyra≈nie spad¬o i dobrze, Ωe
teraz to si´ odwraca. Warto teΩ si´ przyjrzeç, jak

Czuj´ si´ wyrøΩniony przez los
Z prof. Leszkiem Balcerowiczem, wicepremierem w latach 1989 - 1991 oraz 1997 - 2000,

wspø¬twørcå polskich reform gospodarczych, rozmawiajå Ewa Kluczkowska i Krzysztof Bie˜
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polska polityka wp¬ywa na postrzeganie nasze-
go kraju przez potencjalnych inwestorøw. Ba-
rierå nap¬ywu zagranicznych inwestycji jest teΩ
zapewne niezadowalajåcy stan drøg. Litwini czy
S¬owacy poprawili je bardziej niΩ my, bo nie
przejadali w takim stopniu ßrodkøw z budΩetu. 
"Rz": - Czy røΩnice wynikajå z tego, Ωe nasi poli-
tycy byli zbyt ostroΩni, na przyk¬ad wobec pry-
watyzacji? 
L.B.: - Reformy robiå politycy duΩego formatu,
myßlåcy perspektywicznie i niebojåcy si´ naraz-
iç røΩnym grupom. Takim politykiem by¬ np.
Aznar, ktøry przyßpieszy¬ rozwøj Hiszpanii, mo-
bilizujåc ludzi perspektywå wejßcia kraju do
strefy euro. Dziß Hiszpania pozytywnie odrø-
Ωnia si´ na przyk¬ad od Niemiec pod wzgl´dem
dyscypliny budΩetowej. 
"Rz": - Ale zbyt wielu politykøw duΩego formatu
chyba nie ma? 
L.B.: - To zaleΩy, jak ludzie wybierajå. Z podzi-
wem moΩna dziß patrzeç na przyk¬ad na S¬owa-
cj´. Z kraju, ktøry by¬ maruderem reform, sta¬a
si´ ich liderem dzi´ki premierowi Dzurindzie i
wicepremierowi Mikloszowi. Wczeßniej jednak
S¬owacy mieli Mecziara. Charakter narodowy
S¬owakøw si´ nie zmieni¬, zmieni¬y si´ ich poli-
tyczne decyzje. Radykalnymi reformatorami na
pewno byli ci, ktørzy stali na czele reform w
krajach nadba¬tyckich, zw¬aszcza w Estonii i na
Òotwie, potem na Litwie. To byli m¬odzi ludzie,
ktørzy czytali w¬aßciwe lektury. Czytali Hayeka,
czytali liberalnych, klasycznych ekonomistøw.
Dobrå, drastycznå, ale niezb´dnå robot´ wyko-
na¬ na W´grzech w rzådzie socjalistøw Lajos
Bokros. Zrobiono tam z niego demona. 

MY W REGIONIE: SÅ LEPSI OD NAS
"Rz": - Wska≈niki møwiå wi´c, Ωe Polska wypa-
da nie≈le wobec W´gier czy Czech. A jak w ca-
¬ym naszym regionie? 
L.B.: - Pod wzgl´dem stopnia poprawy wska≈ni-
køw poziomu Ωycia Polska jest w absolutnej czo-
¬øwce ßwiata posocjalistycznego. Warto dodaç
jednak, Ωe niektøre kraje by¬ego ZSRR rozwijajå
si´ w ostatnich latach szybciej niΩ Europa Írod-
kowa. NaleΩy do nich Armenia, ktøra przepro-
wadzi¬a g¬´bokie reformy, dzi´ki ktørym ma
prorozwojowy system. 
"Rz": - Ale biedy w Armenii niema¬o. Na czym
wi´c polega ten lepszy system? 
L.B.: - Poziom biedy to rezultat przesz¬oßci; od
jakoßci systemu zaleΩy, czy i jak szybko b´dzie
ona ograniczana. W Armenii wielkoßç wydat-
køw publicznych w relacji do PKB jest o ponad
po¬ow´ niΩsza niΩ w Polsce. Dzi´ki temu majå
ponad dwa razy niΩsze podatki, a na dodatek
niemal zrøwnowaΩony budΩet. Niska jest teΩ
inflacja; bardzo rozszerzy¬ si´ zakres wolnoßci
gospodarczej. Nie znam kraju, ktøry by¬by gos-
podarczym tygrysem i mia¬ takie finanse pub-

liczne jak Polska. Krajem, ktøry w ostatnich la-
tach chyba najwi´cej zrobi¬ w Europie Írodko-
wej w dziedzinie obniΩania obciåΩe˜ fiskalnych
i dzi´ki temu przyßpieszy¬ wzrost, jest Litwa.
Dodam, Ωe dzia¬o si´ to za rzådu "socjalisty"
Brazauskasa. 
"Rz": - Co Litwa obci´¬a z wydatkøw budΩeto-
wych? 
L.B.: - Zredukowano tam niemal wszystkie wy-
datki. Gdyby tak zrobiç w Polsce, pewnie 90%
ekonomistøw powiedzia¬oby, Ωe na d¬uΩszå me-
t´ moΩe to i dobre, ale w krøtkim okresie nastå-
pi za¬amanie popytu, a w ßlad za tym za¬amanie
PKB. Tymczasem na Litwie, a przedtem na Òot-
wie i w Estonii, okaza¬o si´, Ωe w¬aßnie wskutek
drastycznego ograniczenia wydatkøw budΩeto-
wych tak wzros¬o zaufanie i pozytywne oceny
przysz¬oßci ze strony konsumentøw i inwesto-
røw, Ωe szybko wzrøs¬ popyt prywatny i - w efe-
kcie - PKB. Zadzia¬a¬y teΩ inne niekeynesowskie
mechanizmy. To wynika z ostatnich bada˜
przeprowadzonych w NBP. Møwiåc j´zykiem
populistøw: ch¬odzenie gospodarki okaza¬o si´
jej grzaniem. 
"Rz": - Polska mocno awansowa¬a wobec in-
nych krajøw w ciågu 15 lat reform? 
L.B.: - Kolosalnie, szczegølnie w porøwnaniu z
tym, co by by¬o, gdybyßmy nadal grz´≈li w bag-
nie socjalizmu. Naståpi¬y gigantyczne przeobra-
Ωenia w stosunkach zewn´trznych. PrzecieΩ my
eksportujemy tak wiele nowych produktøw,
ktørych Ωaden nawet najbardziej genialny cen-
tralny planista by nie wymyßli¬. Nie darmo Ha-
yek powiedzia¬, Ωe rynek to mechanizm odkry-
wania. Kto odkrywa? Miliony wolnych ludzi,
przedsi´biorcøw i twørczych pracownikøw od-
krywa dziß swoje moΩliwoßci. Na tym polega
wyΩszoßç gospodarki rynkowej nad gospodarkå
zniewolonå. 
"Rz": - W ocenie naszej rzeczywistoßci nie bra-
kuje jednak mitøw. 
L.B.: - W Polsce dokonuje si´ gigantyczna trans-
formacja technologiczna. PoniewaΩ jednak nie
og¬oszono Ωadnego rzådowego programu zaku-
pu licencji zagranicznych, wielu tego nie zau-
waΩy¬o. Nie moΩemy patrzeç tylko na wska≈niki
wydatkøw na badania plus rozwøj i martwiç si´,
Ωe wydajemy mniej niΩ Stany Zjednoczone. 

Takie porøwnania så fundamentalnie wadli-
we, gdyΩ nie uwzgl´dniajå røΩnic w poziomie
rozwoju krajøw. Stany Zjednoczone så ßwiato-
wym liderem, a wi´c niewiele mogå si´ nauczyç
od innych, zatem wi´cej muszå wydawaç na ba-
dania. Natomiast kraje na niΩszym poziomie ro-
zwoju majå wi´ksze moΩliwoßci adaptacji wie-
dzy zewn´trznej i to jest ich wielka szansa. Wy-
korzystywa¬y jå wszystkie kraje, ktøre wychodzi-
¬y z zacofania - od Japonii po Irlandi´. 
"Rz": - Naståpi¬ post´p w gospodarce, ale w spo-
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w¬asnoßci pa˜stwowej w sferze, gdzie upolity-
cznienie decyzji jest szczegølnie gro≈ne dla
ca¬ej gospodarki. Pierwszå drog´ wybra¬a nie
tylko Polska, ale takΩe Czechy, S¬owacja, W´gry.
Rezultat? Kraje te majå w bankach wi´kszoßç
kapita¬u zewn´trznego. Podobnie jest w Mek-
syku, Chile, Nowej Zelandii. 

Inna jest sytuacja w Rosji, gdzie z røΩnych
powodøw blokowano dop¬yw zagranicznego
kapita¬u. W rezultacie powsta¬ bardzo szczegøl-
ny system bankowy z ogromnå dominacjå jed-
nego pa˜stwowego banku. W Chinach system
bankowy jest teΩ zdominowany przez w¬adze
polityczne i stanowi ≈rød¬o najwi´kszych zagro-
Ωe˜ dla ca¬ej gospodarki. 
"Rz": - Prywatyzacja wciåΩ jednak budzi nega-
tywne emocje. 
L.B.: - A co by by¬o, gdyby w Polsce, podobnie
jak na Bia¬orusi, pozostawiono dominacj´ w¬a-
snoßci pa˜stwowej? S¬yszymy krzyki przeciwko
prywatyzacji i zapewnienia, Ωe chodzi o interes
narodowy. Proza Ωycia jest zaß taka, Ωe to niek-
tørzy politycy nie chcå si´ rozstaç z wp¬ywem
na przedsi´biorstwa. Prywatyzacja odcina poli-
tykøw od przedsi´biorstw. 

Bez prywatyzacji, w zdominowanej przez
pa˜stwo gospodarce, nie ma odejßcia od socjal-
izmu. Warto teΩ pami´taç, Ωe prywatyzacja upo-
rzådkowana wypiera prywatyzacj´ dzikå, ktøra
cz´sto nast´puje pod przykrywkå w¬asnoßci
pa˜stwowej. Ta pierwsza blokuje bowiem moΩli-
woßci grabienia aktywøw przedsi´biorstw. Gdy
s¬yszymy protesty przeciwko prywatyzacji, za-
wsze si´ przyglådajmy, kto krzyczy i co ma do
zaproponowania. 

WESZLIÍMY DO UNII,
A KIEDY DO STREFY EURO

"Rz": - Czy nie najwi´kszym impulsem dla pol-
skiej gospodarki by¬o dåΩenie do Unii Europej-
skiej, otwieranie rynkøw, harmonizowanie pra-
wa? 
L.B.: - W pewnym uproszczeniu mog´ powie-
dzieç tak: kiedy rzådzili reformatorzy, spe¬nia¬o
ono rol´ niewielkå, bo oni i tak chcieli kraj re-
formowaç. PoniewaΩ jednak nie ca¬y czas mie-
lißmy takich u steru rzådøw, dåΩenie to odegra-
¬o bardzo pozytywnå rol´ w niektørych okre-
sach. 
"Rz": - W Unii juΩ jesteßmy, ale droga do euro
jeszcze daleka. Czy dåΩenie do wejßcia do strefy
euro, dostosowanie si´ do obowiåzujåcych w
niej zasad, moΩe byç znowu motorem naszego
rozwoju? 
L.B.: - Czy droga do euro jest bliska, czy daleka,
zaleΩy od nas, a ßcißlej - od tempa uzdrawiania
finansøw naszego pa˜stwa. Euro to dobra per-
spektywa dla Polski. Z duΩym prawdopodobie˜-
stwem moΩna oczekiwaç dzi´ki euro wi´kszych
inwestycji, wi´kszego eksportu i wzrostu. Oczy-

¬ecze˜stwie, co cz´sto si´ u nas podkreßla, jest
wi´cej røΩnic. 
L.B.: - Nie zawsze wi´cej røΩnic znaczy gorzej
niΩ mniej røΩnic. Czy idea¬em jest urawni¬øwka?
Poza tym, przedtem wiele røΩnic ukrywano. Je-
Ωeli zaß chodzi o zrøΩnicowanie oficjalnych do-
chodøw, to znany w badaniach statystycznych
wspø¬czynnik Giniego, møwiåcy o stopniu roz-
warstwienia spo¬ecznego, pokazuje, Ωe kraje po-
socjalistyczne, ktøre osiågn´¬y szybszy wzrost
gospodarczy, zarejestrowa¬y jednoczeßnie mniej-
szy przyrost nierøwnoßci. 

Dla przyk¬adu: w Polsce wspø¬czynnik øw
wzrøs¬ z 0,28 w latach 1987 - 1990 (wartoßç 0
mia¬by kraj, w ktørym nie ma Ωadnych nierøw-
noßci w dochodach, wartoßç 1 - kraj o skrajnie
zrøΩnicowanych dochodach - przyp. "Rz") do
0,33 w latach 1996 - 1998, czyli niewiele. Now-
szych danych nie ma. Dla porøwnania na Ukra-
inie wspø¬czynnik nierøwnoßci wzrøs¬ w tym
czasie z 0,24 do 0,47 przy wolniejszym wzroßcie
gospodarczym, a w¬aßciwie - cofaniu si´. 

Codzienna kanonada, Ωe w Polsce gwa¬tow-
nie rosnå nierøwnoßci, ma wi´c niewiele wspøl-
nego z wynikami bada˜. A zupe¬nå aberracjå så
opinie, Ωe lepiej mieç mniejszy wzrost gospo-
darczy, byle nierøwnoßci by¬y mniejsze. G¬øwne
czynniki, ktøre hamujå rozwøj, przyczyniajå si´
bowiem zarazem do utrwalania biedy i do nie-
uzasadnionych moralnie nierøwnoßci. 
"Rz": - Czy to bardzo denerwuje Balcerowicza? 
L.B.: - Denerwuje mnie szkodliwoßç opowiada-
nych publicznie bzdur, wynikajåcych z cynizmu
lub ciemnoty. Obawiam si´ bowiem, Ωe ludzie
mogå daç si´ na nie nabraç. 

JAK ZBUDOWAÇ KAPITALIZM 
BEZ WÒASNEGO KAPITAÒU

"Rz": - Jakå rol´ w modernizacji polskiej gospo-
darki odegra¬ w pana ocenie kapita¬ zagranicz-
ny? 
L.B.: - KaΩdy kraj na dorobku, a nawet najbogat-
sze kraje, starajå si´ przyciågnåç zagraniczne
inwestycje bezpoßrednie. Na dodatek w Polsce
komunizm zniszczy¬ kapitalizm i kapitalistøw.
W pewnych dziedzinach, na przyk¬ad w banko-
woßci, potrzebne så duΩe kapita¬y i szczegølna
wiedza. 
"Rz": - Bankom kapita¬ zagraniczny pomøg¬? 
L.B.: - Bez niego mielibyßmy o wiele s¬abszy sys-
tem bankowy. Pod niektørymi wzgl´dami ten
system jest dzisiaj bardziej nowoczesny niΩ ame-
ryka˜ski. W Stanach Zjednoczonych na przy-
k¬ad, z røΩnych powodøw, nadal rozpowszech-
nione så czeki. 

W prywatyzacji bankøw by¬y dwie drogi. Eu-
ropa Írodkowa, wobec nik¬ej wielkoßci kapita¬u
wewn´trznego, prywatyzowa¬a banki z duΩym
udzia¬em kapita¬u zewn´trznego. Alternatywå
by¬o odk¬adanie prywatyzacji, czyli utrwalenie



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – styczeń 2005 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: 

Lidia Zielińska   tel. 721-8238    Zbigniew Pierścianowski   tel. 739-3629 

REGULARNE SPOTKANIA 
Dzień tygodnia Organizacja Kontakt Telefon 

Poniedziałek Chór im. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
Poniedziałek Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951 
Wtorek ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka K. Rudak      248-8590 
Wtorek ZHP Drużyna harcerzy „Turnia” - zbiórka M. Gorzkowski 823-6649 
Wtorek (1-szy lub 2-gi) SPK, pogadanki historyczne J.A. Dobrowolski 733-5161 
Wtorek (3-ci) Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)-referat / wykład L. Zielińska 721-8238 
Wtorek (4-ty) Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)-referat / wykład D. Iglewska 685-1946 
Środy Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu L. Pękalski 733-2888 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców) B. Gajewski 259-5015 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Środa (3-cia) Rada Parafialna Świętego Jacka - zebranie Sekretariat 230-0804 
Środa (4-ta) Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu A. Michałowska 226-6793 
Czwartek Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” J. Rudowicz 728-1375 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2 stycz Opłatek Polonii Ottawskiej –  KPK i Ambasada RP i Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
4 „Wojska Kanadyjskie w Afganistanie”  Lt. Col. 

Robert Williams 
Koło SPK Nr 8:  J.A. Dobrowolski 733-5161 

9  Kolędy przy Świecach Chór  Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
16 Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
20 Film: „Lwów lat trzydziestych” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
23 Zebranie informacyjne Członków Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582
1 luty Film: „Podróż premiera Mikołajczyka do Moskwy 

VII-VIII 1944”  wprowadzi Mgr H. Brzeziński 
Koło SPK Nr 8:  J.A. Dobrowolski 733-5161 

5 Śledzik Harcerski  Komitet Rodz. ZHP M. Płucińska 733-0188 
9 Środa Popielcowa  Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
17 Film: „Łyczakowskie wzgórza –cmentarze Lwowa”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
19-20  Bajka „Czerwony Kapturek” „Polanie” i „Czar” I. Borowska-Baker 277-9092 
5 mar. Spektakl słowno-muzyczny  „Potrzeba nam ciszy” Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
17  Film: „Folklor i muzyka Wileńska”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
17 kwi. XXIII konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
21 Film: „Tadeusz Komorowski-Bór”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
8 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia  Pol. Szkoła Licealna K. Kieliszkiewicz 739-7301 
19 Film Fundacji AK: „Powstanie Warszawskie 1944 r”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
23 czer Film: „Ziarno zroszone krwią”  Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 

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

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

http://www.kpk-ottawa.org/
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wißcie, jeΩeli wejdzie si´ w warunkach trwale
uzdrowionych finansøw publicznych i uelasty-
cznionych rynkøw. Ale trwa¬ego uzdrowienia
finansøw nie zrobi si´, odk¬adajåc je na lata. Naj-
lepiej by¬oby to zrobiç w sposøb skoncentrowa-
ny, po litewsku czy po s¬owacku. 
"Rz": - Jak ocenia pan dzisiaj polski system po-
datkowy? 
L.B.: - Pod niektørymi wzgl´dami jest lepszy niΩ
w Stanach Zjednoczonych, ale daleki od tego,
jaki majå liderzy w tej dziedzinie. 
"Rz": - To prowokacyjne stwierdzenie. 
L.B.: - W Stanach Zjednoczonych jest niezwykle
skomplikowany system podatkowy, ale za to po-
datki så niΩsze. W Polsce ogølny udzia¬ podat-
køw w PKB jest zdecydowanie za duΩy, a to dlat-
ego, Ωe mamy nadmierne wydatki budΩetowe.
KaΩda sensowna dyskusja o obniΩeniu ci´Ωaru
podatkøw musi zaczynaç si´ wi´c od obniΩenia
wydatkøw. Inaczej jest to ucieczka od rzeczy-
wistoßci. 

Pod niektørymi wzgl´dami system podatko-
wy w krajach Europy Írodkowo-Wschodniej
jest lepszy niΩ w Niemczech czy we Francji. Wi´-
kszy jest bowiem udzia¬ podatkøw poßrednich,
a mniejszy bezpoßrednich. A te pierwsze så
mniej szkodliwie dla rozwoju niΩ drugie. Dlate-
go absurdem z punktu widzenia ekonomiczne-
go by¬y naciski niektørych przedstawicieli
pa˜stw Unii, abyßmy podwyΩszali akurat te po-
datki. PoΩytek z tego jednak taki, Ωe dzi´ki tej
presji, nawet najwi´kszy populista w Polsce nie
oßmieli si´ zaproponowaç podwyΩszenia poda-
tku dochodowego od przedsi´biorstw. Ωa¬uj´
jedynie, Ωe Francuzi i Niemcy nie wezwali nas
do podwyΩszenia PIT, bo moΩe by to zabloko-
wa¬o kolejne pomys¬y. 
"Rz": - A tymczasem parlament dopiero co uch-
wali¬ dodatkowå 50-procentowå stawk´ podat-
ku PIT. 

L.B.: - CøΩ moΩna tu powiedzieç: ekonomiczne
kalkulacje så ca¬kowicie nieprzekonujåce, a po-
dana motywacja moralnie wysoce podejrzana.
Nie wspomn´ juΩ o intelektualnym poziomie
rozmaitych uzasadnie˜. Rozbawi¬ mnie pewien
polityk profesor, ktøry ostatnio napisa¬, Ωe zro-
biono to, aby uratowaç kapitalizm. Pewnie nie
wie, Ωe odgrzewa zachodnie socjalistyczne ko-
tlety sprzed 50 lat. Anthony de Jasay dawno
wyßmia¬ t´ argumentacj´. 

WIEÍ: NIE DOCENIAMY ZMIAN
"Rz": - Brak reform w rolnictwie i nieprzepro-
wadzenie restrukturyzacji to jeden z powaΩ-
niejszych zarzutøw wobec pa˜skich reform z
poczåtku polskiej transformacji. Dopiero teraz
sytuacja zaczyna si´ zmieniaç, po przyståpieniu
do Unii Europejskiej. 
L.B.: - Polska mia¬a wczeßniej rolnictwo prywa-
tne, ale w jakimß sensie socjalistyczne, mieliß-
my wi´c tutaj røwnieΩ ogromne zaleg¬oßci. Od
strony zaopatrzenia by¬ przydzia¬ i ¬apøwki, od
strony zbytu - permanentny niedobør. Taki by¬
punkt wyjßcia. Na dodatek jeszcze u progu re-
form rolnicy otrzymali ogromnå premi´, zwiå-
zanå z jego urynkowieniem latem 1989 roku.
Ceny skupu gwa¬townie wzros¬y, co przyczyni¬o
si´ do hiperinflacji, a znacznie wolniej wzras-
ta¬y ceny zaopatrzenia rolnictwa. Sytuacja ta
by¬a nie do utrzymania na d¬uΩszå met´. 

Przywracanie elementarnej røwnowagi w
gospodarce musia¬o oznaczaç, Ωe wielkie sub-
sydia do rolnictwa teΩ b´då musia¬y byç zredu-
kowane. Sko˜czy¬y si´ teΩ niesp¬acalne kredyty.
Wszystko to zosta¬o odebrane jako krzywda i
oczywißcie systematycznie "nag¬aßniane" przez
ugrupowania, ktøre zacz´¬y nazywaç si´ ch¬op-
skimi. 
"Rz": - No dobrze, ale sytuacja ta ma wiele kon-
sekwencji. Wieloletnie niezadowolenie na wsi... 
L.B.: - A co naleΩa¬oby zrobiç? Dawaç nowe
wyΩsze subsydia, czy walczyç o wi´cej rynku w

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu

Lwøw 
lat trzydziestych 

Data: 20 stycznia (czwartek) 2005 r.

Godz. 19.30

Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na odczyt  

p¬k. Roberta Williams
WWoojjsskkaa  KKaannaaddyyjjsskkiiee  

ww  AAffggaanniissttaanniiee
Data: 4 stycznia (wtorek) 2005 r.
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka. 
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rolnictwie? Ja walczy¬em o to drugie, ale nie mia-
¬em zbyt wielu sojusznikøw. Poza tym nie doce-
nia si´ skali przemian, jakie juΩ si´ dokona¬y na
polskiej wsi. Jest grupa gospodarzy, ktørzy si´
modernizujå. Bardzo w tym pomaga unowo-
czeßnienie przemys¬u spoΩywczego. To zresztå
bardzo waΩny dziß przemys¬ w Polsce. Popatrz-
my, ile mamy mleczar˜ na bardzo dobrym po-
ziomie. 
"Rz": - Ale problem strukturalnego bezrobocia
w niektørych obszarach wiejskich jest nadal
bardzo powaΩny. Zw¬aszcza tam, gdzie by¬y pe-
geery. 
L.B.: - Warto by¬oby zrobiç powaΩnå debat´ na
temat by¬ych pegeerøw. Jednym z demonizo-
wanych odcinkøw polskiej transformacji så ich
przeobraΩenia. A przecieΩ dokonana zosta¬a
niezb´dna prywatyzacja tej cz´ßci rolnictwa i to
w warunkach sta¬ej populistycznej kanonady. A
co do ca¬ej wsi, przecieΩ nadrabiamy zapø≈nie-
nia dziesi´cioleci, jeßli nie stuleci. Dla ludzi na
wsi szczegølnie waΩny jest rozwøj ca¬ej gospo-
darki. 
"Rz": - Kanonada moΩe wzi´¬a si´ ståd, Ωe dla
pracownikøw pegeerøw zabrak¬o takich progra-
møw os¬onowych, jakie otrzyma¬o na przyk¬ad
gørnictwo? 
L.B.: - A o ile wyΩsze podatki chcielibyßcie pa˜-
stwo mieç w Polsce? I o ile wyΩsze bezrobocie?
Program os¬onowy dla gørnictwa by¬ wynikiem
ci´Ωkiego kompromisu. Ja nie by¬em po stronie
tych, ktørzy chcieli os¬ony zwi´kszaç! 
"Rz": - I do dzisiaj mamy nierozwiåzany prob-
lem. 
L.B.: - To jest pø¬prawda. Dokona¬o si´ ogrom-
ne ograniczenie zatrudnienia gørnictwa. Prze-
cieΩ jeszcze w 1989 roku mielißmy 400 tysi´cy
gørnikøw, a teraz oko¬o 136 tys. 
"Rz": - Dodaç trzeba - wyjåtkowo kosztowne
ograniczenie. 
L.B.: - Zgoda, tylko niech ktoß powie, ilu by¬o so-
jusznikøw w walce o zmniejszenie tych kosz-
tøw. To, czego najbardziej dotåd brakuje, to pry-
watyzacja kopal˜. Gørnictwo pokazuje jak wy-
glåda restrukturyzacja bez prywatyzacji. 

NASTROJE I ARGUMENTY
"Rz": - Wrøçmy do nastrojøw niezadowolenia.
Panujå przecieΩ nie tylko na wsi. Czym pan to
t¬umaczy? 
L.B.: - Aby møc oceniç problem niezadowolenia
w trakcie reform, trzeba zobaczyç jak on wyglå-
da tam, gdzie si´ nie reformuje, gdzie si´ grz´-
≈nie w bagnie socjalizmu. OtøΩ tam ludzie så
niezadowoleni albo otumanieni, albo przestra-
szeni. Brak wolnorynkowych reform idzie w pa-
rze z dyktaturå. Tak jest na Bia¬orusi, w Uzbeki-
stanie, w Turkmenistanie. 
"Rz": - Reformy teΩ jednak wywo¬ujå niezado-
wolenie. 

L.B.: - Oczywißcie, ale czy to jest takie zaskaku-
jåce? Gdy zmienia si´ ustrøj, zmienia si´ teΩ
ranking p¬acy i prestiΩu. Ci, co byli u gøry w
poprzednim systemie, niekoniecznie så tam
nadal po zmianie. U nas dotyczy to na przyk¬ad
gørnikøw. Tamten system potrzebowa¬ duΩo
energii, w cenie by¬a wi´c praca tych, ktørzy
wydobywali w´giel. A jak byli traktowani w soc-
jalizmie ksi´gowi czy informatycy? Z pogardå.
Praca ludzi wykwalifikowanych w socjalizmie
by¬a s¬abo ceniona. Od tego czasu gørnicy w
porøwnaniu z informatykami czy ksi´gowymi
poszli w dø¬, choç så w lepszej sytuacji niΩ gør-
nicy na Ukrainie. Ludzie, ktørych relatywna
pozycja si´ obniΩa, nie muszå byç entuzjastami
przemian. Czy to powød, aby nie reformowaç
kraju? 
"Rz": - A czy te argumenty mogå trafiç do bez-
robotnych? 
L.B.: - Przede wszystkim trzeba usunåç przy-
czyny bezrobocia. Z czego si´ ono wzi´¬o w
Polsce? Czy z wolnego rynku? Nie. Naståpi¬o
zablokowanie wolnego rynku przez nadmierne
regulacje stosunkøw pracy i patologiczny sys-
tem socjalny. Nie chodzi tu g¬øwnie o zasi¬ki dla
bezrobotnych, lecz o ogromne wydatki na wcze-
ßniejsze emerytury, na renty inwalidzkie, na
KRUS. One wymuszajå wysokie podatki, a z ko-
lei wysokie podatki niszczå zatrudnienie. 
"Rz": - To moΩe t¬umaczy wolny spadek bezro-
bocia dzisiaj, ale skokowy przyrost bezrobocia
w latach 1999 - 2001 mia¬ chyba inne ≈rød¬a? 
L.B.: - W tym czasie Polska doßwiadczy¬a røΩ-
nych wstrzåsøw zewn´trznych, ktøre przyczy-
ni¬y si´ do spadku popytu na pracownikøw
mniej wykwalifikowanych; ok. 70 procent przy-
rostu liczby bezrobotnych to osoby o niskich
kwalifikacjach. Tacy ludzie najsilniej doßwiad-
czajå skutkøw rozmaitych usztywnie˜ socjal-
nych, np. zawyΩonej p¬acy minimalnej. To så
oczywißcie niektøre przyczyny. 
"Rz": - Ale moΩe za ma¬o czasu poßwi´cilißcie
na t¬umaczenie potrzeb reform? Nie by¬o od po-
czåtku transformacji dialogu spo¬ecznego. 
L.B.: - Zawsze moΩna powiedzieç, Ωe trzeba by¬o
zrobiç wi´cej. Polska odnios¬a na poczåtku suk-
ces, gdyΩ prze¬omowych zmian uda¬o si´ doko-
naç szybko. Gdybyßmy ugrz´≈li w d¬ugich dys-
kusjach, reformy stan´¬yby pod znakiem zapy-
tania. 
"Rz": - A czy jest oczywiste, Ωe Polacy na pewno
chcieli mieç taki wolny rynek, jaki jest? 
L.B.: - Nasz rynek jest w wielu punktach zdefor-
mowany przez interwencj´ pa˜stwowå, ale eta-
tyßci winiå wolny rynek za wszelkie z¬o. Poza
tym wi´kszoßç ludzi nie ma dok¬adnego wyobra-
Ωenia wyborøw, przed jakimi stoimy. Na doda-
tek za ma¬o mamy atrakcyjnej edukacji i publi-
cystyki w mediach. W mediach elektronicznych
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za duΩo jest obecnoßci politykøw. Najlepiej
wziåç dwøch takich, ktørzy b´då si´ wzajemnie
przekrzykiwaç, i podburzaç jednego przeciw
drugiemu. Ostateczne wraΩenie - to, Ωe si´ k¬ø-
cå. Media så na pewno mocniejszå stronå na-
szej transformacji, ale to nie oznacza, Ωe trzeba
byç wobec nich bezkrytycznym. 
"Rz": - Nikt tak dobrze nie propaguje zmian jak
ci, ktørzy så z nich zadowoleni. Dlaczego nie
dosz¬o w Polsce do stworzenia klasy ßredniej,
ktøra wsz´dzie w ßwiecie jest najwi´kszym or´-
downikiem wolnego rynku? 
L.B.: - AleΩ dosz¬o. Tylko ona jest bardzo zaj´ta,
tworzy, buduje kapitalizm. A kto protestuje? W
duΩym stopniu ludzie, ktørzy z røΩnych powo-
døw så mniej zaj´ci albo silnie zorganizowani.
Iluzjå jest jednak wiara, Ωe kaΩdy przedsi´biorca
jest libera¬em i lubi konkurencj´. To, co dobre
dla pojedynczego przedsi´biorstwa, nie musi
byç dobre dla ca¬ej gospodarki. I odwrotnie. 
"Rz": - Polscy politycy nie rozumiejå procesøw
gospodarczych, czy nie chcå ich rozumieç? 
L.B.: - Så røΩni politycy, podobnie jak dziennika-
rze, ale wielu uczestnikøw Ωycia politycznego
dzia¬a rzeczywißcie pod wp¬ywem cynicznych
lub oportunistycznych kalkulacji albo z¬ej wie-
dzy, ktøra jest gorsza od niewiedzy. Jeßli ktoß
chce si´ dobrze nauczyç p¬ywaç crawlem, lep-
iej, aby w ogøle nie umia¬ p¬ywaç, niΩ gdyby
p¬ywa¬ pieskiem. 
"Rz": - Dlaczego politycy w Polsce tego nie ro-
zumiejå? 
L.B.: - To nie jest tylko problem z¬ej wiedzy, cza-
sami to wynik cynizmu lub obawy, Ωe nie moΩ-
na walczyç z populizmem, bo si´ przegra. Na
razie moΩemy powiedzieç, Ωe nie stracilißmy 15

lat, choç ich nie wykorzystalißmy w pe¬ni. Ty-
mi˜ski na szcz´ßcie nie wygra¬. Siemienas nas
nie uszcz´ßliwi¬ 300 mln z¬otych dla kaΩdego.
KPN nie wygra¬. Chodzi o to, Ωeby nie wygra¬
kolejny klon Òukaszenki. A mamy par´ takich
klonøw. 
"Rz": - Niestety, inteligentny cz¬owiek ma dziß w
Polsce problem z wyborem polityka, ktøremu
møg¬by zaufaç. 
L.B.: - W wolnym kraju nikt nie ma prawa na-
rzekaç. Trzeba si´ zmobilizowaç. Niech ten in-
teligentny cz¬owiek si´ zastanowi, co zrobi, gdy
wygra populizm. Niech kaΩdy, kto si´ uwaΩa za
inteligentnego, zabierze si´ do obywatelskiej
roboty, czyli do walki z populizmem, ktøry wy-
nika albo z cynizmu, albo ze z¬ej wiedzy. 

Populizmu nie da si´ przelicytowaç. Naiwne
jest wyobraΩenie, Ωe przelicytuje si´ g¬øwnego
demagoga, Ωe si´ wygra na jego podwørku. Nie.
W ten sposøb pracuje si´ na g¬øwnego demago-
ga. Nie ma Ωadnej cudownej recepty, poza tym,
Ωe na sukces kraju trzeba systematycznie, umie-
j´tnie i w zorganizowany sposøb pracowaç.
Trzeba wyßmiewaç, wyszydzaç, walczyç. I nie
poddawaç si´. 
"Rz": - Czego reformator Leszek Balcerowicz
moΩe sobie dzisiaj Ωyczyç? 
L.B.: - Kiedyß uprawia¬em sport wyczynowy, dla-
tego wiem, Ωe waΩne jest, kiedy ma si´ szczyt
formy. Nie Ωa¬uj´, Ωe møj szczyt formy przypad¬
na poczåtek lat 90. A Ωycz´ sobie tego, co kaΩdy
cz¬owiek sobie normalnie Ωyczy oprøcz osobis-
tej pomyßlnoßci - bym mia¬ nadal interesujåcå
prac´. Nie mam tu wielkich obaw. Tyle jest je-
szcze do zrobienia. - 

Rzeczpospolita nr 260/2004 r.

Zawody z przysz¬oßciå
Zmiany na polskim rynku pracy - Handlowcy,
inΩynierowie, informatycy znajdå zatrudnienie 
Rynek pracy w coraz wi´kszym stopniu reaguje
na to, co dzieje si´ w gospodarce. 
"Rzeczpospolita" sprawdzi¬a, w jakim zawodzie
naj¬atwiej o zatrudnienie. Okaza¬o si´ , Ωe pra-
codawcy najcz´ßciej poszukujå inΩynierów, in-
formatyków i handlowców. 

Zapytalißmy firmy rekrutacyjne, kogo szuka-
jå pracodawcy. Jak si´ okazuje, najwi´cej ofert
pracy znajdå handlowcy. - Dla firm najwaΩniej-
sza jest sprzedaΩ, bo to od jej wyników zaleΩy
sukces - wyjaßnia Agnieszka Maciejewska, dorad-
ca personalny Hudson Global Resources.

Handlowców potrzebujå przede wszystkim
firmy teleinformatyczne, farmaceutyczne oraz
te dzia¬ajåce w bankowoßci i finansach. Ile mo-
gå zarobiç? Od 2,5 tys. z¬ brutto na poczåtek do
8 tys. z¬. Na najwyΩsze zarobki mogå jednak li-
czyç ci, którzy majå najlepsze wyniki w sprze-
daΩy.

Po kilku latach stagnacji w branΩy IT przy-
bywa ofert pracy dla informatyków. - Cenione
så osoby, które majå wiedz´ i umiej´tnoßci zwiå-
zane z Internetem. Chodzi tu m.in. o projekto-
wanie stron WWW, gromadzenie i przesy¬anie
danych oraz bezpieczeƒstwo komputerowe -
mówi Anna Buczy˜ska z serwisu Jobpilot.

Informatycy mogå liczyç na pensje od 2,5
do 5 tys. z¬ brutto. Nieco wi´cej zarabiajå telein-
formatycy - od 4,5 do nawet ponad 12 tys. Do
¬ask wracajå inΩynierowie. Pracodawcy ceniå
ich za to, Ωe majå konkretnå wiedz´. Potrzebni
så szczególnie inΩynierowie produkcji i budowla-
ni. - Poszukiwani så takΩe specjalißci odpowie-
dzialni za systemy jakoßci w firmie, za ochron´
ßrodowiska oraz znajåcy si´ na systemach bez-
piecze˜stwa pracy - mówi Pawe¬ Lisowski z fir-
my doradczej Hill International. M¬ody inΩynier
otrzyma na poczåtek 2 tys. z¬. Starsi i bardziej
doßwiadczeni zarabiajå nawet 6 tys. z¬.

K.S.
Rzeczpospolita nr 293/2004 r.
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Komu pochwa¬´, 
komu nagan´

Pa˜stwowa Komisja Akredytacyjna sprawdza
jakoßç wyΩszych uczelni

Bez bibliotek i pracowni, z przypadkowymi te-
matami prac dyplomowych kszta¬cå studentów
niektøre uczelnie - ocenia Pa˜stwowa Komisja
Akredytacyjna.

Pa˜stwowa Komisja Akredytacyjna, ktøra
dba o jakoßç kszta¬cenia w uczelniach, zosta¬a
powo¬ana trzy lata temu. W tym czasie uda¬o
si´ jej skontrolowaç ponad po¬ow´ szkø¬ wyΩ-
szych. Wczoraj Komisja podsumowa¬a swoje
trzyletnie prace. Z kontroli PKA wynika, Ωe grze-
chy g¬øwne uczelni to: - brak odpowiednio wyk-
walifikowanych wyk¬adowcøw, - ≈le przygoto-
wane programy i plany studiøw, - przypadkowe
tematy prac dyplomowych, - kiepskie wyposa-
Ωenie bibliotek i pracowni, - brak bada˜ nauko-
wych.

Jednak wed¬ug PKA w Polsce jest wi´cej do-
brych niΩ s¬abych uczelni. - Wi´kszoßç szkø¬, do
ktørych mielißmy zastrzeΩenia, si´ poprawi¬a -
møwi prof. Andrzej Jamio¬kowski, przewodni-
czåcy PKA.

Prawdopodobnie w ciågu nast´pnych trzech
lat Komisja oceni pozosta¬e szko¬y wyΩsze. Te
ocenione dobrze za pierwszym razem nast´p-
nej wizytacji mogå si´ spodziewaç dopiero po
pi´ciu latach. Po roku kontrolowane så szko¬y,
ktøre od PKA dosta¬y tzw. ocen´ warunkowå.
Uczelnie z ocenå negatywnå så zamykane lub
dostajå zakaz prowadzenia naboru.

- Senaty niektørych uczelni same podj´¬y
decyzj´ o likwidacji s¬abych kierunkøw studiøw
- møwi prof. Jamio¬kowski. - Nasza dzia¬alnoßç
u¬atwi¬a rektorom przeforsowanie decyzji, ktø-
rym do tej pory sprzeciwiali si´ pracownicy na-
ukowi.

Komisja oceni¬a uczelnie na 28 kierunkach
(z istniejåcych 100). Kilkunastu najlepszym
uczelniom prowadzåcym te kierunki PKA pod-
wyΩszy¬a ocen´ z pozytywnej do wyrøΩniajåcej.
"WyrøΩniajåcy" dla trzech kierunkøw majå Poli-
technika Warszawska, a dla dwøch - Uniwersy-
tet Warszawski i Politechnika Wroc¬awska.
Wßrød 11 uczelni z 16 ocenami wyrøΩniajåcymi
jest tylko jedna niepa˜stwowa - WyΩsza Szko¬a
Przedsi´biorczoßci i Zarzådzania im. Leona Ko-
≈mi˜skiego w Warszawie. 

Oceny PKA znale≈ç moΩna na stronie
www.menis.gov.org.pl/pka

Anna Paciorek
Rzeczpospolita nr 294/2004 r.

WIEÍCI z KRAJU
◆ Po raz pierwszy w sondaΩach PO i PiS zbierajå ty-
le mandatøw, Ωe mog¬yby same utworzyç stabilnå wi´-
kszoßç (PO - 146 mandatøw, PiS - 92). Notowania PO
wyra≈nie zatrzyma¬y si´ w okolicy 26% poparcia (to o
dwa punkty mniej niΩ miesiåc temu, a tyle samo, co w
pa≈dzierniku ub. r.). Partia braci Kaczy˜skich natomi-
ast zyskuje - wysz¬a zdecydowanie na drugie miejsce z
16% (+3). 

Trzecie miejsce ex aequo zajmujå Liga Polskich
Rodzin i Samoobrona po 12%. Notowania SLD spad¬y
z 10% do 8%. TuΩ za SLD plasuje si´ Polskie Stron-
nictwo Ludowe z 6%. Notowania ludowcøw nie zmie-
ni¬y si´.

Straci¬y wszystkie partie lewicowe. O ile w listo-
padzie ub. r.  na miejsce w Sejmie mog¬y mieç nadzie-
j´ Unia Pracy i Socjaldemokracja Polska, to grudzie˜
przyniøs¬ rozczarowanie liderom tych partii. Ugrupo-
wanie Marka Borowskiego straci¬o dwa punkty i chce
na nie g¬osowaç dziß 3% Polakøw. Cenny punkt stra-
ci¬a Unia Pracy, ktøra ma obecnie 4% poparcie.

Szans´ na mandaty odzyska¬a natomiast Unia Wol-
noßci. Partia W¬adys¬awa Frasyniuka minimalnie prze-
kracza 5-proc. prøg wyborczy. 25 mandatøw, na ktøre
mia¬aby szans´, mog¬oby znacznie wzmocniç ewentu-
alnå koalicj´ PO i PiS. Oprøcz SdPl i UP poza Sejmem
znalaz¬aby si´ KPEiR.

SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a PBS mi´dzy 4 a 5
grudnia ub.r. na 1019-osobowej, reprezentacyjnej prø-
bie doros¬ych Polakøw.
◆ Gdyby wybory parlamentarne odby¬y si´ w grud-
niu ub.r. , PO i PiS mog¬yby stworzyç samodzielnie
nowy rzåd. Obie partie nog¬yby mieç razem na 244
mandaty w Sejmie.

Wed¬ug OBOP w grudniu minimalnie wahn´¬y si´
- z 29 na 28% - notowania Platformy Obywatelskiej,
ktøra nadal pozostaje niekwestionowanym liderem.
Zyska¬o Prawo i Sprawiedliwoßç - 2% - chce na nie
g¬osowaç 14% Polakøw. Poprawi¬a si´ - z 10 do 13% -
Samoobrona. Tyle samo ma Liga Polskich Rodzin.

Do Sejmu wesz¬yby jeszcze dwie lewicowe partie
- SdPl z 7% (+1) i SLD z 6% (-1). Poza parlamentem
znale≈liby si´ ludowcy (4%), Unia Wolnoßci, Partia Cen-
trum i KPEiR - (po 3%) oraz Unia Pracy - 2%.

PO i PiS mog¬yby utworzyç rzåd - Platforma zdo-
bywa 155 mandatøw, partia Kaczy˜skich - 89. Samo-
obrona i LPR mia¬yby po 75 przedstawicieli, SdPl -
42, SLD - 22, dwa mandaty przypadajå mniejszoßci
niemieckiej. 

SondaΩ zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 2 a 5 grud-
nia ub.r. na 958-osobowej, reprezentatywnej prøbie
doros¬ych Polakøw.
◆ Gdyby wybory prezydenta mia¬y miejsce w grud-
niu ub.r.w pierwszej turze zwyci´Ωy¬by Zbigniew Re-
liga z 16% g¬osøw. O udzia¬ w dogrywce walczyliby
szef PO Donald Tusk i Marek Borowski z SdPl - obaj
po 14%. Szans´ na nawiåzanie walki mia¬by teΩ Lech
Kaczy˜ski z PiS z 13%. S¬abo - 11% - wypada lider
Samoobrony Andrzej Lepper. W¬odzimierz Cimo-
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szewicz (SLD) zdoby¬by 7%, by¬y prezydent Lech Wa-
¬´sa, polityk LPR Maciej Giertych i szef Sojuszu Jøzef
Oleksy - po 6%. Lider ludowcøw Janusz Wojciechow-
ski møg¬by liczyç na 5%, a W¬adys¬aw Frasyniuk z
Unii Wolnoßci na 2%.

W drugiej turze wyborøw najwi´ksze szanse mia¬-
by Religa. Z Borowskim wygra¬by stosunkiem g¬osøw
55 - 45, z Kaczy˜skim 55 - 45, z Tuskiem 56 - 44.

Gdyby za¬oΩyç, Ωe do drugiej tury Religa jednak
by nie wszed¬, Marek Borowski wygra¬by z Tuskiem
stosunkiem 54 - 46, a z Kaczy˜skim 52 - 48.

Badanie "Rzeczpospolitej" i PBS zosta¬o przepro-
wadzone 18 i 19 grudnia ub.r. na reprezentatywnej
1014-osobowej prøbie doros¬ych Polakøw. 
◆ Polska jest w czo¬øwce pa˜stw popierajåcych no-
wå unijnå konstytucj´ - wynika z sondaΩu przedstawio-
nego w pierwszej po¬owie grudnia ub. r. w Brukseli.
Polacy w zdecydowanej wi´kszoßci opowiadajå si´ teΩ
za dalszym rozszerzaniem Unii Europejskiej. Powi´-
kszenia Wspølnoty chce aΩ 78% Polakøw.To najwyΩ-
szy wska≈nik poparcia spoßrød spo¬ecze˜stw 25 kra-
jøw Unii. Za powi´kszaniem Wspølnoty zdecydowanie
opowiadajå si´ obywatele nowych krajøw cz¬onkow-
skich - oprøcz Polski wysokie, ponad 70-procentowe,
poparcie deklarujå jeszcze Litwini i S¬owe˜cy. MoΩna
zaobserwowaç prawid¬owoßç, Ωe im biedniejsze i m¬od-
sze staΩem pa˜stwo cz¬onkowskie, tym bardziej ch´tne
do rozszerzania Unii.

Do negatywnie nastawionych naleΩå mieszka˜cy
Austrii (tylko 28%), Niemczech (36%), Luksemburgu
(38%) i Francji (39%).

Badania na zlecenie Komisji Europejskiej przepro-
wadzono na prze¬omie pa≈dziernika i listopada ub. r.
◆ W ostatnich miesiåcach ub.r. w Polsce zwi´kszy¬o
si´ røwnieΩ poparcie dla konstytucji europejskiej. Cho-
dzi o samå ide´ konstytucji dla Europy, a nie o konkre-
tny projekt. Wed¬ug ostatniego sondaΩu popiera jå juΩ
73% spo¬ecze˜stwa, o 8% wi´cej niΩ w kwietniu. Na
czele zwolennikøw konstytucji så Belgowie (81%),
S¬owe˜cy (80%) i Niemcy (79%). Stawk´ zamykajå
pa˜stwa tradycyjnie eurosceptyczne: Dania (44%),
Wielka Brytania (49%) i Szwecja (50%).

SondaΩ wykaza¬, Ωe 56% obywateli Unii uwaΩa
cz¬onkostwo za korzystne. To najwyΩsza wartoßç tego
wska≈nika od 10 lat.
◆ Na poczåtku grudnia ub. r. rozdano polskie Noble.
Na Zamku Krølewskm w Warszawie 4 uczonych ode-
bra¬o nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Så
wßrød nich profesorowie: Jadwiga Staniszkis, Janusz
Limon, Krzysztof Matyjaszewski i Wojcech Stec. 

Profesor Jadwiga Staniszkis zosta¬a uhonorowana
za badania procesøw transformacji wspø¬czesnej Pol-
ski i ßwiata, przedstawione w ksiåΩkach "Postkomu-
nizm" oraz "W¬adza globalizacji". Profesor Janusz Li-
mon za badania nad diagnozowaniem nowotworøw
z¬oßliwych. W dziedzinie nauk ßcis¬ych wyrøΩniono
profesora Wojciecha Steca, ktøry otrzyma¬ nowe bio-
logicznie czynne zwiåzki terapeutyczne. W naukach
technicznych nagrodzono profesora Krzysztofa Maty-

jaszewskiego za odkrycie nowych metod polimeryzacji
rodnikowej i zastosowanie tych metod w przemyßle. 

Laureaci otrzymajå po 100 tysi´cy z¬otych, co sta-
nowi tylko 3 procent rzeczywistej wartoßci Nagrody
Nobla.
◆ Czego obawiajå si´ Polacy? Przede wszystkim utra-
ty pracy i biedy. Dwie trzecie z boi si´, Ωe zostanie bez
pracy, jedna trzecia Ωycia w biedzie - wynika z sonda-
Ωu "Rzeczpospolitej".

Wizjå bezrobocia martwiå si´ g¬øwnie ludzie m¬o-
dzi, w wieku 18 - 39 lat. Bezrobocie rzadziej jest zmar-
twieniem osøb z wyΩszym wykszta¬ceniem, o wyso-
kich dochodach i mieszka˜cøw duΩych miast, w ktø-
rych znalezienie zatrudnienia jest ¬atwiejsze.

Zupe¬nie odwrotnie wyglåda sytuacja w przypadku
obaw zwiåzanych z biedå. Jej bojå si´ przede wszyst-
kim osoby starsze w wieku 40-59 lat i ponad 60 lat.
TakΩe kobiety, osoby z najniΩszym wykszta¬ceniem,
mieszka˜cy wsi. To wszyscy ci, ktørzy majå niskie
dochody. Znacznie rzadziej bieda jest zmartwieniem
uczniøw i studentøw, osøb m¬odych. Ci zazwyczaj så
jeszcze utrzymywani przez rodzicøw a poza tym så
wi´kszymi optymistami i wierzå, Ωe dadzå sobie rad´.
Co dziesiåty Polak nie boi si´ niczego.

SondaΩ przeprowadzi¬a Pracowania Bada˜ Spo¬e-
cznych 20-21 listopada 2004 r., na 1069 osobowej, re-
prezentatywnej prøbie Polakøw powyΩej 15 lat 
◆ Inflacja. W listopadzie ub.r. inflacja wynosi¬a 4,5%.
W najbliΩszych miesiåcach jej wska≈nik moΩe troch´
wzrosnåç, nawet do 4,8 - 5%. Ceny artyku¬øw Ωywno-
ßciowych posz¬y w listopadzie w gør´ o 0,9%. Sta¬o
si´ tak m.in. ze wzgl´du na znaczne podwyΩki na ryn-
ku warzyw (prawie o 8%) i owocøw (o ponad 3%). Ge-
neralnie listopad by¬ miesiåcem niewielkich ruchøw
cen, a ich zmiany wynosi¬y na ogø¬ 0,1 - 0,3%
◆ Ubywa przeciwnikøw, a przybywa zwolennikøw
polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku - pokazuje grud-
niowy sondaΩ CBOS. W porøwnaniu z listopadem z 24
do 27% wzrøs¬ odsetek tych, ktørzy twierdzåco odpo-
wiadajå na pytanie, czy popierajå nasz udzia¬ w misji.
Jednoczeßnie z 72% do 68 spad¬a liczba przeciwnikøw.

CBOS przeprowadzi¬ sondaΩ 3 - 6 grudnia ub. r. na
reprezentatywnej grupie 973 doros¬ych Polakøw
◆ Ubywa przeciwnikøw, a przybywa zwolennikøw
polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku - pokazuje grud-
niowy sondaΩ CBOS. W porøwnaniu z listopadem z 24
do 27% wzrøs¬ odsetek tych, ktørzy twierdzåco odpo-
wiadajå na pytanie, czy popierajå nasz udzia¬ w misji.
Jednoczeßnie z 72% do 68 spad¬a liczba przeciwnikøw.

CBOS przeprowadzi¬ sondaΩ 3 - 6 grudnia ub. r. na
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