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Elity potrzebne od zaraz
W Polsce muszå powstaç elitarne szko¬y wyΩsze
przygotowujåce kadry, które wezmå na siebie
odpowiedzialnoßç za wprowadzenie pa˜stwa i
spo¬ecze˜stwa w nowoczesnoßç. Bez
wykszta¬cenia takich kadr upadek Polski b´dzie
post´powa¬.
Polska funkcjonuje ≈le. Prasa pi´tnuje niekompetentnych, sprzedajnych polityków, jednak wymiany rzådzåcych przynoszå nader
krøtkå popraw´. Bo winni så nie tylko politycy.
W Polsce niemal nic nie dzia¬a, jak powinno. ¸le
dzia¬ajå urz´dy, szpitale, szko¬y, sådy tracå
resztki wiarygodnoßci, podr´czniki szkolne
pe¬ne så kardynalnych b¬´døw, a gdyby
sprøbowaç rozliczyç media z poziomu debaty
publicznej, okaΩe si´, jak nagi jest krøl.
Polska jest nieprzygotowana do nowoczesnoßci. Nie posiada kadr zarzådzajåcych, ktøre
by¬yby w stanie wziåç na siebie odpowiedzialnoßç za rozwøj kraju. Jesteßmy bezbronni
intelektualnie w ßwiecie globalnej konkurencji,
bezbronni wobec wyzwa˜ integracji europejskiej, wobec lawinowo post´pujåcej modernizacji - gospodarki, obyczajøw, systemøw
komunikacji spo¬ecznej. Fakt, Ωe zawsze moΩna
przytoczyç jakieß nazwiska umys¬øw wybitnych,
sukcesøw zas¬uΩonych i decyzji s¬usznych,
niewiele zmienia w globalnym rachunku.
Bez wykszta¬cenia nowego typu kadr zarzådzajåcych upadek pa˜stwa, a zatem upadek
spo¬ecze˜stwa b´dzie post´powa¬. W Polsce
muszå powstaç elitarne, selektywne szko¬y
wyΩsze przygotowujåce kadry, ktøre wezmå na
siebie odpowiedzialnoßç za wprowadzenie
pa˜stwa i spo¬ecze˜stwa w nowoczesnoßç.
Wkrøtce uniwersytety stanå otworem dla

wszystkich posiadajåcych ßwiadectwo maturalne. Zjawisko to wpisuje si´ w globalnå tendencj´ upowszechniania szkolnictwa wyΩszego,
tendencj´ nieuniknionå: nowoczesne gospodarki potrzebujå wykwalifikowanych pracownikøw. Gwa¬towne zwi´kszenie liczby studentøw
musi jednak odbiç si´ na jakoßci kszta¬cenia.
Dzieje si´ tak wsz´dzie, nie tylko w Polsce.
Tradycyjne, bezp¬atne, demokratyczne uniwersytety så niezb´dne, lecz niezdolne do pe¬nego
wype¬nienia misji stojåcej przed systemem
edukacji narodowej. Trzeba zatem szukaç
rozwiåza˜ niekonwencjonalnych, wychodzåcych naprzeciw nowym potrzebom.

Hiszpania, Anglia, Niemcy...

Europa ußwiadomi¬a sobie koniecznoßç usprawnienia systemu kszta¬cenia. Kolejne
pa˜stwa decydujå si´ na reformy. Schemat jest
wsz´dzie identyczny: posuni´cia tyleΩ
niezb´dne, co niepopularne wywo¬ujå masowe
protesty, lecz w ko˜cu zostajå przyj´te.
Rozpocz´li Hiszpanie. Reforma przygotowana
trzy lata temu przez rzåd Aznara krytykowana
by¬a za promowanie systemu elitarnego, logiki
rynkowej oraz prøb´ rozciågni´cia kontroli
pa˜stwa na uniwersytety cieszåce si´ wczeßniej
pe¬nå autonomiå. W Barcelonie nie by¬o gigantycznych demonstracji. Tu bowiem znajdujå si´
dwie prywatne wyΩsze szko¬y menedΩerskie o
ßwiatowym poziomie: ESADE i IESE. Pierwsza
za¬oΩona przez jezuitøw, druga przez Opus Dei.
Ambicjå obydwu jest jakoßç kszta¬cenia, a nie
liczba studentøw. S¬awa IESE (Instytut Studiøw
WyΩszych nad Przedsi´biorstwem) powoduje,
Ωe uczå si´ tu m¬odzi ludzie z 50 krajøw. Od
roku 1964 szko¬a ta ßcißle wspø¬pracuje z
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Harvard Business School, wymiana profesorøw
jest na porzådku dziennym. BudΩet - blisko 47
mln euro - w 35 proc. pokrywany jest z czesnego, 15 proc. pieni´dzy pochodzi od by¬ych
uczniøw i sponsorøw, reszt´ zapewniajå us¬ugi
w postaci organizowanych przez szko¬´ kursøw
i staΩy.
W tym roku, w styczniu, na reform´ szkolnictwa wyΩszego zdecydowa¬y si´ Niemcy i
Wielka Brytania. Premier Tony Blair dokona¬
cudu
politycznej
ekwilibrystyki,
by
przeprowadziç zmiany w systemie finansowania szkø¬ wyΩszych. KaΩdy uniwersytet b´dzie
teraz samodzielnie ustala¬ wysokoßç
wpisowego, co oczywißcie wiedzie do znacznego podwyΩszenia kosztøw studiøw. Rzåd
przewidzia¬ jednak system nieoprocentowanych kredytøw dla uboΩszych studentøw.
Projekt Blaira wywo¬a¬ burz´ - przeciwnicy
uznali, Ωe zaprzecza on idei uniwersytetu
røwnego dla wszystkich. - To hipokryzja - podsumowa¬ brytyjski premier. - Od dawna istniejå
uniwersytety lepsze i gorsze, a krajowi potrzebne så prawdziwe elity - podkreßla¬. Projekt
przeg¬osowano.
Jeszcze wi´cej emocji wzbudzi¬a decyzja
Gerharda Schrödera. - Niemcy muszå na powrøt
staç si´ krajem zdolnym do innowacji - oßwiadczy¬ kanclerz i zapowiedzia¬ powo¬anie
dziesi´ciu elitarnych szkø¬ wyΩszych. Dla
niemieckiej opinii publicznej przywiåzanej do
tradycji szkolnictwa egalitarnego to by¬
prawdziwy szok.

... i Francja

We Francji rewolucyjne zmiany nie så konieczne, wystarczå retusze. A to dlatego, Ωe Francja
od dawna ma podwøjny system szkolnictwa
wyΩszego: otwarte uniwersytety oraz selektywne "grandes écoles" (w dos¬ownym t¬umaczeniu: "wielkie szko¬y"). "Nazywajåc je wielkimi,
uΩywamy nießcis¬ego okreßlenia. NiezaleΩnie od
tego, jak wielka jest ich renoma, wszystkie
wielkie szko¬y så strukturami ma¬ymi, nielicznymi" - pisze "Le Monde". Ryzykujåc pewne
uproszczenie, moΩna powiedzieç, Ωe uniwersytety kszta¬cå masy, a elit´ - zarøwno technicznå, jak administracyjnå - formujå "wielkie
szko¬y". Filozofia ta ma d¬ugå tradycj´: krølowie
Francji potrzebowali sprawnych, profesjonalnych kadr, dobrze przygotowanych do
rzådzenia krajem. Nie szukali ich na uniwersytetach, lecz preferowali ma¬e, wysoko
wyspecjalizowane i ¬atwiej poddajåce si´ kontroli organizmy. Tak powsta¬y do dzisiaj
zachowujåce prestiΩ Ecole des Ponts et
Chaussées (1715) czy Ecole des Mines.
Rewolucja nie kocha¬a "grandes écoles":
jakobini widzieli w elitarnych szko¬ach potencjalny zalåΩek nowej arystokracji. Nie mia¬

IN MEMORIAM
pp¬k art. inΩ.

Roman B. Gapski

, KW, KCM
wieloletni cz¬onek SIP i SPK zmar¬ dnia 4 stycznia 2005 r. po d¬ugiej i ci´Ωkiej chorobie w
wieku lat 94.
Urodzony 7 sierpnia 1910 r,. we W¬oc¬awku. Po uko˜czeniu szko¬y ßredniej studiowa¬
na Akademii Gørniczo-Hutniczej im. Stanis¬awa Staszica w Krakowie z przerwå na s¬uΩb´ wojskowå w czasie ktørej uko˜czy¬ szko¬´
oficerøw rezerwy artylerii we W¬odzimierzu
Wo¬y˜skim. Wybuch wojny zasta¬ kol. Romana na stanowisku inΩniera-gørnika w kopalni
D´bienko ko¬o Rybnika. Nie mogåc dotrzeç
do Cz´stochowy, gdzie by¬ przydzielony do 7go Pu¬ku Artylerii Lekkiej (PAL) uda¬ si´ na
piechot´ do W¬odzimierza Wo¬y˜skiego gdzie
otrzyma¬ przydzia¬ do 27-mego PAL'u bioråc udzia¬ w zwyci´skiej obronie miasta
przed Niemcami. W dwa dni pø≈niej Sowieci, po niespodziewanym ataku na Polsk´,
podst´pnie rozbroili i wzi´li do niewoli oddzia¬ w ktørym s¬uΩy¬ kol. Gapski. Roman zdjå¬
z epoletøw szlify oficerskie i do¬åczy¬ do grupy szeregowych unikajåc w ten sposob losu
oficerøw rozstrzelanych w Katyniu.W 19421
roku do¬åcza do armii Andersa z przydzia¬em
do 6-go PAL-u w 6-tej Dywizji Dzieci Lwowskich. Odbywa ca¬å kampani´ w¬oskå Polskiego Drugiego Korpusu aΩ do zdobycia
Bolonii. W 1946 r. Ωeni si´ w Rzymie z Janinå
Nowakowskå, pielegniarkå z polskiego szpitala wojennego, ktørå pozna¬ jeszcze na zabawie pu¬kowej w Iranie.
M¬oda para wyjeΩdΩa do Wielkiej Brytanii
a nast´pnie osiedla si´ w Ottawie gdzie przez
wiele lat pracuje jako inΩynier w Public Works.
Roman wraz z ma¬Ωonkå byli czynni w
organizacjach i Ωyciu spo¬ecznym Polonii
oraz aktywnie pracowali dla dobra i rozwoju
KUL'u. Ímierç kol.Gapskiego osieroci¬a Ωon´
oraz syna i cørk´ z ma¬Ωonkami a takΩe szeßcioro wnukøw.
Spokøj Jego duszy!
Maria F. Zieli˜ska
podobnych skrupu¬øw Napoleon, ktøry uzna¬
selektywny, ostro konkurencyjny i promujåcy
najzdolniejszych system za najlepszego
sojusznika dla swych planøw stworzenia
edukacji publicznej, ktøra zapewni¬aby Francji
trwa¬å dominacj´ w Europie.
Spragnione sukcesu francuskie mieszcza˜stwo rozumia¬o koniecznoßç tworzenia elit gotowych
pokierowaç dynamicznie rozwijajåcym si´ krajem. Osiå systemu produkcji elit, synonimem
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perfekcji i gwarancjå doskona¬oßci sta¬y si´
"wielkie szko¬y".

Uniwersalnoßç i specjalizacja

Szko¬y te så niewielkie liczebnie, ¬atwo dostosowujå si´ do wymogøw nowoczesnoßci. Nie
mia¬y k¬opotu z ewolucjå podobnå do tej, jakå
przeΩy¬y ameryka˜skie business school. Ich
zadaniem jest kszta¬cenie wszechstronnych
menedΩerøw, umiejåcych wykorzystaç wszelkie
dost´pne narz´dzia, aby nazwaç problem,
przeprowadziç jego analiz´ i znale≈ç
rozwiåzanie dla kaΩdej sytuacji - røwnieΩ
nieprzewidzianej, precedensowej i skomplikowanej.
Tak sformu¬owana zasada ogølna nie wyklucza specjalizacji. Mamy wi´c szko¬y przygotowujåce inΩynierøw technologii kosmicznych,
elektrotechnikøw, agronomøw. Celem innych
jest wyposaΩenie pa˜stwa i jego organøw w
wysoko wykwalifikowane kadry: kszta¬cå wi´c
dyplomatøw, profesorøw, wysokich oficerøw
wojska i policji, dyrektorøw szpitali, inspektorøw francuskiego NIK, urz´dnikøw
najwyΩszych szczebli i politykøw.
Podzia¬ na uniwersytety i superszko¬y nie
przebiega wzd¬uΩ linii prywatne - publiczne,
lecz wedle kryterium: otwarte - selektywne. Nie
struktura w¬asnoßci, lecz jakoßç kszta¬cenia
oraz ostra selekcja przy rekrutacji wyznaczajå
specyfik´ "grandes ècoles". Istniejå superszko¬y
prywatne i pa˜stwowe. Te pa˜stwowe rzadko
podporzådkowane så Ministerstwu Edukacji
Narodowej. BranΩowa specjalizacja wiåΩe si´ z
administracyjnym
uzaleΩnieniem
od
poszczegølnych ministerstw, np. rolnictwa czy
telekomunikacji. W ten sposøb ewentualny
przysz¬y pracodawca moΩe mieç wp¬yw na profil programowy. TakΩe szko¬y så Ωywo zainteresowane budowaniem swego wizerunku jako
ku≈ni kadr odnoßnego ministerstwa. Nie znaczy
to wcale, Ωe wszyscy, albo nawet wi´kszoßç
absolwentøw szuka pracy w sektorze publicznym. Firmy prywatne nader ch´tnie rekrutujå absolwentøw superszkø¬, wßrød ktørych
zjawisko bezrobocia po prostu nie istnieje.
Francuski model sprawdzi¬ si´, moΩe z
wyjåtkiem ENA (Krajowa Szko¬a Administracji).
Graniczåcy z monopolem prymat ENA sprawi¬,
Ωe wi´kszoßç francuskiej klasy politycznej - z
lewej strony, prawej i ßrodka - jest produktem
ENA. Byç moΩe zatem w¬aßnie dlatego niemal
wszyscy francuscy politycy rozumujå w podobnych kategoriach, myßlå wedle podobnych
schematøw i møwiå podobnym j´zykiem.

Praca i finansowanie

W przeciwie˜stwie do uniwersytetøw szko¬y elitarne liczå niewielu studentøw. Stosujå surowå
selekcj´ kandydatøw i nie obawiajå si´
konkurencji wewn´trznej. Przeci´tny student
3

poßwi´ca na nauk´ 60 godzin tygodniowo, a
stres egzaminacyjny traktuje jak szczepionk´
przed prawdziwymi wyzwaniami, jakie niesie
Ωycie zawodowe. W przeciwie˜stwie do uniwersytetøw "wielkie szko¬y" så blisko zwiåzane ze
ßwiatem przemys¬u, biznesu oraz w¬adzå publicznå.
Superszko¬y rzadko nastawiajå si´ na daleko
idåcå specjalizacj´: poziom ich absolwentøw
musi byç wystarczajåco wysoki, by zapewniaç
wszechstronnoßç. Specyfikå jest tu wpojenie
umiej´tnoßci pozwalajåcych odnale≈ç si´ w
kaΩdej sytuacji, w dowolnym kontekßcie profesjonalnym. Opozycja mi´dzy uniwersytetem i
szko¬ami elitarnymi nie jest jednak dogmatem.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrane i posiadajåce odpowiednie ambicje uniwersytety
otworzy¬y specjalne wydzia¬y spe¬niajåce
wymogi formacji najwyΩszego lotu.
W røΩnych proporcjach francuskie superszko¬y utrzymujå si´ z czesnego i dotacji insytucji kontrolujåcych (np. ministerstw). W
szko¬ach pa˜stwowych dotacje stanowiå od 60
do 80 proc. budΩetu; w szko¬ach prywatnych 4 10 proc. Dla jednych i drugich spory zastrzyk
finansowy to inne subwencje, np. od
samorzådøw terytorialnych. Szko¬y majå teΩ
dochody w¬asne, np. z organizacji staΩøw, dokszta¬ce˜, sprzedaΩy wynikøw bada˜ czy kontraktøw z firmami.
Najbardziej oryginalnym rozwiåzaniem jest
podatek obowiåzujåcy wszystkie firmy przemys¬owe i handlowe. Pa˜stwo wymusza w ten
sposøb finansowanie kszta¬cenia przysz¬ych
kadr. Jednak kaΩde przedsi´biorstwo moΩe
decydowaç o przeznaczeniu tej sumy i wspieraç
wybranå przez siebie szko¬´. System naliczania
tego wk¬adu we wspølnå przysz¬oßç jest dosyç
skomplikowany; w przybliΩeniu to 0,5 proc.
funduszu p¬ac danego przedsi´biorstwa.

Solidarnoßç absolwentøw

Do Europy powoli przenikajå zwyczaje ameryka˜skie. Szko¬y nie wahajå si´ og¬aszaç
zbiørek na swe potrzeby i... znajdujå donatorøw. Przyk¬ady moΩna mnoΩyç. Rok temu
Carrefour zobowiåza¬ si´ finansowaç przez 5 lat
katedr´ marketingu w jednej ze s¬ynnych szkø¬
handlowych. Koszt przedsi´wzi´cia - 230 tys.
euro rocznie. Paul Dubrule, przedsi´biorca i
polityk, wypisa¬ czek na 3 mln euro dla Insead,
gdzie prowadzona jest refleksja nad trwa¬ym
rozwojem. WyΩsza Szko¬a Handlowa z Lille
zwrøci¬a si´ o pomoc finansowå do
wychowankøw i w krøtkim czasie otrzyma¬a 1,5
mln euro.
Wychowankøw poszczegølnych szkø¬ cechuje bowiem specyficzna solidarnoßç. Poza
aspektem folklorystycznym, takim jak spotkania i ceremonie, stowarzyszenia absolwen-

tøw dbajå o utrzymanie wi´zi jak najbardziej
realnych. Szko¬a moΩe liczyç na lojalnoßç
wychowankøw przy organizacji staΩøw, przyznawaniu dotacji czy otwarciu rynku pracy dla
najm¬odszych absolwentøw. Stale aktualizowane listy adresowe to cz´sto wzajemny
punkt oparcia w najbardziej nawet egzotycznych krajach ßwiata.
Zachowania te opierajå si´ na solidarnoßci
wewn´trznej, nie majå jednak nic wspølnego z
"republikå kolesi". Zawodowe osiågni´cia
kaΩdego z cz¬onkøw tych elitarnych grup opublikowane ksiåΩki, nagrody, nominacje powi´kszajå wspølny kapita¬ prestiΩu i traktowane så jako szczeble we wspølnym marszu
w gør´. To filozofia, ktørå ilustruje zapomniana
dziß dewiza najstarszego polskiego liceum krakowskiego Nowodworka: Semper in altum.

A w Polsce...

... jest si´ zawsze lepszym od innych lub najlepszym. Poziom szkø¬ wyΩszych sytuowaç wi´c
naleΩy w hierarchii pozosta¬ych szkø¬ krajowych
oraz wybranych szkø¬ zagranicznych. Ocen´
oprzeç moΩna na trzech podstawowych kryteriach. Pierwsze to rygorystyczna selekcja kandydatøw w czasie konkursowych egzaminøw
wst´pnych. Drugie - jakoßç kszta¬cenia, na
ktørå sk¬adajå si´ m.in. ambitny program,
wartoßci pedagogiczne oraz jakoßç infrastruktury. Trzecie - wizerunek na rynku pracy, a
møwiåc brutalnie - wartoßç dyplomu. W Polsce
w tej dziedzinie wszystko pozostaje do zrobienia. Niepokoje socjologøw zachodnich, ktørzy
opisujå przypadki lobby absolwentøw
rozpowszechniajåcych opini´ o wyΩszym

poziomie szko¬y niΩ jest w rzeczywistoßci, nie så
u nas problemem. Przeciwnie, naleΩa¬oby
znale≈ç sposøb na wypracowanie i
propagowanie wizerunku doskona¬oßci - bez
tego ogromny wysi¬ek szkø¬ i studentøw
zostanie zmarnowany.
Elitarnå szko¬å kszta¬cåcå kadry dla polskiej
administracji mia¬a byç Krajowa Szko¬a
Administracji Publicznej (KSAP). Jak dzisiaj
wyglåda jej sytuacja? Gdzie znajdujå zatrudnienie jej absolwenci? Jaka b´dzie przysz¬oßç
budowanej wedle najlepszych wzorøw krakowskiej WyΩszej Szko¬y Europejskiej?
Gdy sprawuje si´ w¬adz´, podstawowå
umiej´tnoßciå musi byç nie tylko rozwiåzywanie skomplikowanych problemøw, ale teΩ ich
antycypowanie. NajwyΩszy czas, aby zarøwno
politycy, jak i menedΩerowie polskiego biznesu
zrozumieli, Ωe nie ma innego wyjßcia jak
inwestycja w przysz¬oßç. W przeciwnym razie
Polska b´dzie nadal pogråΩaç si´ w bylejakoßci.
LILIANA SONIK
Rzeczpospolita/Plus-Minus Nr 26/2004 r.

Staruszek pecet
Choç moΩe trudno w to uwierzyç, symbol post´pu technologicznego - komputer osobisty – ko˜czy w¬aßnie trzydzießci lat. Pierwszy pecet wymaga¬ od uΩytkownika niema¬ych umiej´tnoßci
- oferowano go w zestawie do samodzielnego
montaΩu.
W styczniu 1975 roku czasopismo "Popular
Electronics" przedstawi¬o rewolucyjne urzådzenie - prototyp komputera osobistego (PC) o nazwie Altair 8800. Skonstruowany przez Amerykanina Eda Robertsa komputer nie mia¬ monitora ani klawiatury. Trzeba by¬o go w dodatku
samemu zmontowaç. Kosztowa¬ za to jedynie
397 dolarów - w porównaniu do astronomicznych cen ówczesnych ogromnych komputerów
nie by¬a to kwota duΩa.
Altair 8800 spotka¬ si´ z entuzjastycznym
przyj´ciem hobbistów - elektroników. Wielkiej
popularnoßci jednak nie zdoby¬. Rozpoczå¬ jednak er´ komputerów osobistych, które w ciågu

zaledwie kilku lat trafi¬y do domów. JuΩ w kwietniu 1975 roku Bill Gates i Paul Allen za¬oΩyli
firm´ Microsoft, której celem by¬o stworzenie
j´zyka BASIC w¬aßnie dla Altair 8800. Dziß firma
ta jest najwi´kszym producentem oprogramowania na ßwiecie, a systemów operacyjnych
rodziny Windows uΩywa si´ w ogromnej wi´kszoßci wszystkich komputerów.
Dopiero dwa lata pó≈niej Commodore zaprezentowa¬ swój komputer wyposaΩony w klawiatur´, monitor i magnetofon do zapisywania
i odczytywania danych. Maszyna mia¬a 4 KB
pami´ci RAM. Pojawiå si´ równieΩ konkurencyjny Tandy TRS-80. Kilka miesicy wczeßniej
ßwiat ujrza¬y komputery Apple i drukarki atramentowe. W 1978 roku powsta¬ pierwszy edytor
tekstu, a rok pó≈niej - arkusz kalkulacyjny – dziß
podstawowe programy uΩywane w biurach.
Prawdziwå rewolucj´ na rynku komputerów
domowych przyniós¬ jednak rok 1981. Pojawi¬
4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – luty 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:
Halina Celińska tel. 526-3824;

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)
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
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
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
D. Iglewska
S. Kielar
L. Pękalski
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
Sekretariat
A. Michałowska
J. Rudowicz
J. Rudowicz
J. Semrau

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
823-6649
733-5161
721-8238
685-1946
828-0225
733-2888
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 2005
Data

1 luty
5
9
17
19-20
1 mar.
5
17
5 kwi.
10
21
24
8 maj
19
23 czer

Impreza

Film: „Podróż premiera Mikołajczyka do Moskwy
VII-VIII 1944” wprowadzi Mgr H. Brzeziński
Śledzik Harcerski
Środa Popielcowa
Film: „Łyczakowskie wzgórza –cmentarze Lwowa”
Bajka „Czerwony Kapturek”
„Polskie kompanie wartownicze w amerykańskiej
strefie okupacyjnej”, p. Stanisław Zybała
Spektakl słowno-muzyczny „Melodia Słowa”
Film: „Folklor i muzyka Wileńska”
„Brygada spadochronowa w walkach o Arnheim”,
p. Arkady Bandzierz
XXIII konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży
Film: „Tadeusz Komorowski-Bór”
Walne Zebranie Członków
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
Film Fundacji AK:„Powstanie Warszawskie
1944 r.”
Film: „Ziarno zroszone krwią”

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Koło SPK Nr 8:

J.A. Dobrowolski

733-5161

Komitet Rodz. ZHP
Parafia Św. Jacka
Koło SPK Nr 8
„Polanie” i „Czar”
Koło SPK Nr 8:

M. Płucińska

733-0188

Sekretariat
J. Rudowicz
I. Borowska-Baker
J.A. Dobrowolski

230-0804
728-1375
277-9092
733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska
Koło SPK Nr 8
J. Rudowicz
Koło SPK Nr 8:
J.A. Dobrowolski

739-8663
728-1375
733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Pol. Szkoła Licealna
Koło SPK Nr 8

E. Zadarnowska
J. Rudowicz
P. Nawrot
K. Kieliszkiewicz
J. Rudowicz

739-8663
728-1375
820-7582
739-7301
728-1375

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

SPK KOÒO NR 8
zaprasza na pokaz filmu opartym na
wydarzeniu historycznym

PodrøΩ premiera
Miko¬ajczyka do Moskwy
VII-VIII 1944 r .
s¬owo wst´pne
mgr. Henryk Brzezi˜ski
Data: 1 luty (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.
si´ Sinclair ZX81 oraz pierwszy IBM PC. Firma
IBM, aby pokonaç konkurencj´, zastosowa¬a
prosty wybieg – udost´pni¬a dokumentacj´
swojej maszyny, dzi´ki czemu liczne mniejsze
firmy zacz´¬y kopiowanie komputerów ("klonowanie"). Tak powsta¬y pecetowe standardy, a
Microsoft, jako dostawca oprogramowania dla
pecetów, natychmiast sta¬ si´ ßwiatowym potentatem.
Pierwszy komputer osobisty obejrzeç moΩna w najwi´kszym na ßwiecie muzeum komputerów - Heinz Nixdorf Museums Forum w
niemieckim Paderbornie. MoΩna tam równieΩ
zobaczyç inne urzådzenia, które popularyzowa¬y ide´ domowych, ¬atwych w obs¬udze komputerów - Sinclair ZX 80, Commodore C64 i
TRS-80. MoΩna teΩ przekonaç si´, jak dzia¬a¬y
przeznaczone dla nich systemy operacyjne i gry
- dziß juΩ tak "staroΩytne", jak pierwszy pecet.
Piotr Koßcielniak, PAP
Rzeczpospolita nr 3/05

Nastolatek
problemu nie rozwiåΩe

Najmocniejszå stronå polskich uczniów jest
czytanie ze zrozumieniem - Gorzej radzå
sobie z matematykå
Polscy uczniowie poprawili swojå pozycj´ w
mi´dzynarodowych badaniach osiågni´ç. Ale
wciåΩ daleko im do najlepszych.
Og¬oszone zosta¬y wyniki mi´dzynarodowych bada˜ uczniowskich PISA 2003 (Program
for International Student Assessment) obejmujåcych 15-latków. Wßród krajów OECD najlepiej
wypad¬a Finlandia. Ale i Polska moΩe si´ troch´
pochwaliç. W zadaniach polegajåcych na czytaniu ze zrozumieniem polscy uczniowie zaj´li

SPK - KOÒO NR.8
zaprasza na pokaz filmu

Òyczakowskie wzgørza
– cmentarze Lwowa
Data: 17 luty (czwartek) 2005 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St
trzynaste miejsce, zdobywajåc ßrednio 497 punktów. AΩ o 20 punktów wi´cej niΩ w podobnych
badaniach w 2000 roku.
- Tylko Polska w grupie pa˜stw OECD osiågn´¬a w tej dziedzinie lepsze wyniki niΩ w 2000
roku - podkreßlajå autorzy raportu.
Polscy 15-latkowie znale≈li si´ teΩ wßród
przedstawicieli kilku pa˜stw, którzy poprawili
w stosunku do 2000 roku wyniki z nauk ßcis¬ych. Ale nadal zajmujå w tej dziedzinie dalekå
szesnastå pozycj´. Od Czechów dzieli ich 25
punktów i aΩ dwa razy tyle od Finów. Najs¬absze
notowania nasi uczniowie majå w matematyce.
W ostatnich badaniach znaleßli si´ w trzeciej
dziesiåtce krajów OECD, ze ßredniå 490 punktów.
W badaniach przeprowadzonych w ubieg¬ym roku w 41 pa˜stwach ßwiata bra¬o udzia¬
ponad 250 tys. uczniów, z tego oko¬o 4,5 tysiåca
z Polski. Test, który mieli do rozwiåzania dobrani losowo uczniowie w 170 polskich szko¬ach,
sprawdza¬ przede wszystkim, czy potrafiå zastosowaç matematyk´ w Ωyciu codziennym.
- Zainteresowanie matematykå wßród uczniów z krajów OECD jest doßç ma¬e - stwierdzajå autorzy raportu. Wprawdzie po¬owa uczniów
podaje, Ωe si´ matematykå interesuje, ale tylko
38 procentom ankietowanych to zainteresowanie sprawia przyjemnoßç. Pozostali uczå si´
matematyki, gdyΩ uwaΩajå, Ωe wiedza ta przyda
im si´ w przysz¬oßci. Wiedzå, Ωe dzi´ki matematyce b´dzie im ¬atwiej rozwiåzywaç problemy
Ωycia codziennego.
Niestety polscy uczniowie i w tej dziedzinie
majå k¬opoty. Badania PISA wykaza¬y, Ωe rozwiåzywanie problemów jest ich najs¬abszå stronå. Wßród kolegów z OECD zaj´li pod tym
wzgl´dem dopiero dwudzieste drugie miejsce.
Anna Paciorek
Rzeczpospolita Nr 286/04
6

IN¸YNIERSKI DOROBEK GENERAÒA
Józef Bem zapisany jest w tradycji jako wybitny
wojskowy, zdolny dowødca w czasie Powstania
Listopadowego, wys¬awiony zw¬aszcza w bitwach pod Ostro¬´kå i Iganiami, a pø≈niej, w czasie Wiosny Ludøw odwaΩnymi operacjami w
Siedmiogrodzie, jego czyny do dnia dzisiejszego
zachowuje si´ we wdzi´cznej pami´ci narodu
w´gierskiego. Ten bohater narodowy Polski, a
takΩe W´gier, by¬ røwnoczeßnie nader twørczym w dziedzinie techniki i mia¬ istotne osiågni´cia tak w zakresie inΩynierii wojskowej, jak
teΩ cywilnej. Ta inΩynierska strona dorobku Jøzefa Bema jest jednak ma¬o znana i pozostaje w
cieniu jego wojennych czynøw oraz politycznych dzia¬a˜. Mia¬ zresztå do prac technicznych, niezaleΩnie od wykazywanych zdolnoßci,
dobre przygotowanie: kszta¬ci¬ si´ w Elementarnej Szkole Artylerii i InΩynierøw Ksi´stwa
Warszawskiego, a nast´pnie w Aplikacyjnej
Szkole Artylerii i InΩynierøw. By¬ wi´c wykszta¬conym inΩynierem wojskowym - artylerzystå, a
cech´ jego charakteru stanowi¬o dåΩenie do
rozszerzania i pog¬´biania posiadanej wiedzy,
czego bardzo ilustratywnym przyk¬adem moΩe
byç fakt, Ωe kiedy po upadku Powstania Listopadowego znalaz¬ si´ we Francji, a liczy¬ sobie
wøwczas juΩ blisko 40 lat i mia¬ stopie˜ generalski, podjå¬ studia w s¬ynnej paryskiej Ecole
des Ponts et Chaussees. Zainteresowania i wykszta¬cenie sta¬y si´ podstawå jego technicznego
dorobku. Doßwiadczenia rakietowe Kiedy w
1819 r. powrøci¬ do s¬uΩby w Wojsku Polskim,
wtedy Krølestwa Kongresowego, wyk¬ada¬ w
stopniu kapitana artyleri´ i nauki fortyfikacyjne
w Szkole Artylerii, a røwnoczeßnie zainteresowa¬ si´ technikå rakietowå i podjå¬ w tym zakresie gruntowne eksperymenty, ktøre mia¬y na celu poznanie w¬aßciwoßci rakiet w zastosowaniu
do celøw bojowych oraz udoskonalenie tego
rodzaju broni. Wyniki tych eksperymentøw
opracowa¬ w postaci raportu z¬oΩonego w maju
1819 r. wielkiemu ksi´ciu Konstantemu, jako
dowødcy wojsk Krølestwa. Raport ten napisany
w j´zyku francuskim, zosta¬ nast´pnie powielony metodå litograficznå i wzbudzi¬ zainteresowanie røwnieΩ za granicå, czego dowodem moΩe byç przet¬umaczenie tekstu na j´zyk niemiecki i wydanie w Weimarze, w 1820 r.
Rzeczywißcie by¬o to opracowanie obejmujåce wiele szczegø¬owych danych dotyczåcych
samej budowy rakiet, jak teΩ przygotowania
materia¬øw nap´dowych z dok¬adnym wskazaniem ich sk¬adu, a nawet proporcji sk¬adnikøw.
Warto dodaç, Ωe opracowanie nie by¬o pozbawione aspektøw ekonomicznych oraz zawiera¬o
istotny wniosek na temat celowoßci stworzenia
7 w armii specjalnej jednostki, ktøra zaj´¬aby si´

sporzådzaniem rakiet i ich ewentualnym bojowym wykorzystaniem. Jednostka taka pø≈niej
powsta¬a. Pionier machin parowych W 1822 r. w
karierze wojskowej Jøzefa Bema naståpi¬a przerwa wynikajåca z jego udzia¬u w wolnomularstwie narodowym, zosta¬ nawet na pewien
czas uwi´ziony, a w 1826 r. juΩ na w¬asnå proßb´, rzekomo "dla s¬aboßci zdrowia" otrzyma¬
dymisj´. Uda¬ si´ wtedy do Galicji, gdzie powierzono mu administracj´ i uprzemys¬owienie
døbr Brody. Budowa¬ i remontowa¬ cukrownie,
gorzelnie oraz inne budynki gospodarcze. W
zwiåzku z tymi pracami zainteresowa¬ si´ konstrukcjå i zastosowaniem maszyn parowych
zw¬aszcza w przemyßle wiejskim. To zainteresowanie, poparte studiami aktualnej literatury
w j´zykach obcych (zna¬ ich kilka) zaowocowa¬o napisaniem podr´cznika pt. "O machinach
parowych". Zamiarem autora by¬o wydanie
dzie¬a 3-tomowego. Ukaza¬ si´ jednak tylko
pierwszy tom, wydany we Lwowie w 1829 r.,
obejmujåcy wiadomoßci o wodzie i parze wodnej, opale uΩywanym w maszynach parowych
oraz materia¬ach stosowanych do ich wyrobu.
Bem mia¬ bowiem na celu zach´canie przemys¬owcøw polskich do rozpocz´cia produkcji
maszyn parowych w kraju. Podr´cznik, jeden z
pierwszych, jakie ukaza¬y si´ na ten temat na
ziemiach polskich, odznacza¬ si´ dok¬adnoßciå i
szczegø¬owoßciå opisøw, a røwnoczeßnie potwierdza¬ erudycj´ autora, ktøry zdobywszy
duΩå wiedz´, potrafi¬ pisaç przyst´pnie, bowiem, jak stwierdzi¬: Celem moim nie byli uczeni, ale mechanicy praktyczni. Dzie¬o Bema,
choç wydane w cz´ßci, odegra¬o istotnå rol´ w
upowszechnianiu wiedzy na temat wykorzystania nowego wøwczas ßrød¬a energii, jakim by¬a
para. Dzia¬ania w Galicji nie zako˜czy¬y prac
Jøzefa Bema w dziedzinie techniki. Na emigracji, we Francji nie tylko doskonali¬ i uzupe¬nia¬
swå wiedz´, lecz takΩe przyczyni¬ si´ do utworzenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego, a pod koniec Ωycia, w Turcji snu¬ zaawansowane plany utworzenia w Aleppo wytwørni
saletry oraz regulacji rzek - Tygrysu i Eufratu.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 00/41

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI

Europejska czo¬øwka
Pierwsze oceny wyrøΩniajåce dla najlepszych kierunkøw studiøw
To prawdziwe ßwi´to dla jedenastu polskich
uczelni. Pa˜stwowa Komisja Akredytacyjna przyzna¬a im, pierwszy raz, oceny wyrøΩniajåce za
jakoßç kszta¬cenia. Najlepiej w klasyfikacji
wypad¬a Politechnika Warszawska.
- Rozpocz´lißmy przyznawanie ocen wyrøΩniajåcych dla 28 kierunkøw studiøw, ktørych kontrol´
juΩ przeprowadzilißmy na wszystkich uczelniach
w Polsce - wyjaßnia prof. Andrzej Jamio¬kowski,
przewodniczåcy
Pa˜stwowej
Komisji
Akredytacyjnej. - WyrøΩnione zostanå tylko te
uczelnie, ktøre prowadzå rzeczywißcie znakomite
studia na poziomie europejskim.
Do tej pory PKA zako˜czy¬a kontrol´ 28 ze 105
kierunkøw studiøw w polskich uczelniach
pa˜stwowych i niepa˜stwowych. Komisja sprawdza m.in., kto naprawd´ prowadzi zaj´cia - profesor czy zast´pujåcy go magister, czy kadra
naukowa ma wystarczajåce kompetencje w danej
dziedzinie, czy np. jest odpowiednia liczba zaj´ç
ze wszystkich przedmiotøw i jakie så warunki studiowania (dost´p do pracownikøw naukowych i
komputerøw, wyposaΩenie pracowni, bibliotek
itp.).
PKA stosuje czterostopniowå skal´ - od wyrøΩniajåcej przez pozytywnå i warunkowå do
negatywnej. Do tej pory wystawi¬a 576 ocen pozytywnych, 147 warunkowych i 36 negatywnych (w
przypadku tej ostatniej oceny uczelnia traci
prawo prowadzenia naboru lub tak oceniony
kierunek jest likwidowany). Teraz PKA nagradza
najlepszych, spoßrød tych, ktørzy majå ocenå
pozytywnå. - Nie znaczy to, Ωe w przypadku
kaΩdego kierunku studiøw b´då oceny wyrøΩniajåce - zastrzega prof. Jamio¬kowski.
Najwi´cej uczelni, bo aΩ trzy, otrzyma¬y ocen´
wyrøΩniajåcå na informatyce. To sygna¬ dla
kandydatøw na ten popularny kierunek: najlepsze
studia z informatyki prowadzå (wymieniono w
kolejnoßci alfabetycznej) krakowska Akademia
Gørniczo-Hutnicza, Politechnika Pozna˜ska i
Uniwersytet Warszawski.
- W AGH informatyk´ stosowanå moΩna studiowaç na czterech wydzia¬ach, ale ocen´
wyrøΩniajåcå otrzyma¬a informatyka z mojego
wydzia¬u (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki), gdzie zajmujemy si´ tworzeniem nowych rozwiåza˜ informatycznych cieszy si´ prof. Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH.
- Mamy kontakty ze ßwiatowymi potentatami w
dziedzinie informatyki, np. firmå SUN z Doliny
Krzemowej. Ta firma bezp¬atnie udost´pni¬a nam
sprz´t, byßmy mogli wprowadzaç awangardowe
rozwiåzania.
AGH wspø¬pracuje teΩ z CYFRONET, centrum

komputerowym dla Polski po¬udniowo-wschodniej. Uczelnia szczyci si´ røwnieΩ swojå pracowniå informatyki, dzi´ki ktørej na tym kierunku
studiuje z powodzeniem wielu niewidomych.
Najlepiej w dotychczasowej kwalifikacji wypad¬a Politechnika Warszawska, ktøra uzyska¬a
wyrøΩniajåce noty aΩ na trzech kierunkach
studiøw.
- To dowød, Ωe chociaΩ jesteßmy uczelniå
masowå, bo mamy ponad 32 tysiåce studentøw,
to bardzo elitarnå pod wzgl´dem treßci studiøw møwi Lech Czarnecki, prorektor ds. studenckich
PW. - WyrøΩnia nas przede wszystkim kadra
naukowa, ale i studenci, ktørzy stawiajå tej kadrze
wysokie wymagania.
Uniwersytet Warszawski otrzyma¬ dwie noty
wyrøΩniajåce - na informatyce i biologii.
- Mamy na tych studiach znakomitå kadr´ møwi prof. Marek Wåsowicz, prorektor ds. spraw
studenckich na UW - i co waΩne, nie så to studia
masowe. Przyjmujemy tylko po 130 kandydatøw,
tak by kadra mog¬a pracowaç z nimi prawie indywidualnie. Dodatkowo o wyrøΩnieniu biologii
zdecydowa¬y pewnie warunki studiowania - nowy,
ßwietnie wyposaΩony budynek.
W gronie wyrøΩnionych nie ma dotåd Ωadnej
uczelni niepa˜stwowej. Ale, jak si´ nieoficjalnie
dowiedzielißmy, røwnieΩ i one znajdå si´ wßrød
najlepszych.

WYRÓ¸NIONE UCZELNIE i KIERUNKI
inΩynieria chemiczna i procesowa
Politechnika Warszawska
technologia chemiczna
Politechnika Warszawska,
Politechnika
Wroc¬awska
budownictwo
Politechnika
Warszawska,
Politechnika
Wroc¬awska
informatyka
Akademia Gørniczo-Hutnicza w Krakowie,
Politechnika Pozna˜ska, Uniwersytet Warszawski
biologia
Uniwersytet Jagiello˜ski, Uniwersytet Warszawski
oceanografia
Uniwersytet Gda˜ski
weterynaria
Akademia Rolnicza we Wroc¬awiu
stomatologia
Akademia Medyczna w Warszawie, Akademia
Medyczna w Poznaniu
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Akademia Muzyczna w Krakowie
Anna Paciorek
Rzeczpospolita Nr 274/2004 r.
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Pierwsza ocena rozwoju
poszerzonej Unii

Za Polskå tylko Òotwa
Nie ma poza Òotwå biedniejszego kraju w Unii
Europejskiej niΩ Polska - tak wynika z pierwszej
przeprowadzonej przez Eurostat analizy poziomu
rozwoju pa˜stw cz¬onkowskich Wspølnoty po jej
poszerzeniu. Dochød przeci´tnego Polaka przy
uwzgl´dnieniu si¬y nabywczej z¬otego to zaledwie
46% ßredniej pa˜stw "25".
Do tej pory Eurostat za podstaw´ oblicze˜
bra¬ przeci´tnå krajøw "15". Zmiana metodologii
przek¬ada si´ na miliardy wsparcia Brukseli. Pomoc strukturalnå mogå bowiem otrzymywaç wy¬åcznie regiony, ktørych ßredni poziom rozwoju
jest niΩszy, niΩ 75% przeci´tnej wspølnoty.
1 maja br. Unia przyj´¬a 10 nowych pa˜stw jej ludnoßç zwi´kszy¬a si´ o blisko 1/5, dochød
narodowy tylko o 5%. Z tego powodu ßredni dochød przypadajåcy na jednego mieszka˜ca spad¬
o 9 punktøw procentowych. Z dnia na dzie˜ poziom rozwoju Grecji skoczy¬ do 79% ßredniej europejskiej, Portugalii do 75%, a Hiszpanii do 95%
Kraje te negocjujå z Brukselå moΩliwoßç utrzymania przez okres przejßciowy wsparcia strukturalnego. W d¬uΩszej perspektywie z powodu "efektu
statystycznego" Madryt, Ateny i Lizbona stracå
jednak prawo do unijnej pomocy. ObniΩenie ßredniej poziomu rozwoju, do ktørej odnoszå si´ statystyki, to takΩe szczegølny problem dla S¬owenii
i Malty, ktøre zapewne nigdy nie otrzymajå wi´kszych pieni´dzy z funduszy strukturalnych, a nawet mogå staç si´ p¬atnikami netto do unijnej
kasy. JuΩ teraz osiågn´¬y bowiem odpowiednio 77
i 73% ßredniej europejskiej

Europa wielkich kontrastøw

Nowa Unia to organizacja o zdecydowanie wi´kszych kontrastach niΩ stara. W Polsce i republikach ba¬tyckich poziom Ωycia jest przesz¬o czterokrotnie niΩszy niΩ w Luksemburgu i trzykrotnie
niΩszy niΩ w Irlandii czy Danii. Przed 1 maja røΩnice w poziomie rozwoju si´ga¬y maksymalnie
1:2,5, a jeßli nie braç pod uwag´ Luksemburga, to
1:1,5.
Najbogatsze kraje znajdujå si´ na pø¬nocnym
zachodzie kontynentu. Szczegølnie godny podziwu jest sukces Irlandii, gdzie poziom rozwoju jest
juΩ o blisko 1/3 wyΩszy niΩ przeci´tna Wspølnoty.
Dzi´ki liberalnym reformom z lat 80. Wielka Brytania wyprzedzi¬a Francj´ w wysokoßci dochodu
narodowego na mieszka˜ca aΩ o 6%. Jeszcze bardziej spektakularny jest "spadek" Niemiec. Dawna "lokomotywa" gospodarcza zjednoczonej Europy znalaz¬a si´ dopiero na 11. pozycji. Od Hiszpanii dzieli jå juΩ tylko 13%. W Polsce, uwzgl´dniajåc realnå moc nabywczå z¬otego, Ωyje si´ dziß
2,5 razy gorzej niΩ w Niemczech. 15 lat temu røΩnica ta by¬a jak 1:4.
W ostatnich latach najszybsze post´py robiå
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republiki ba¬tyckie. Estonia zdo¬a¬a wyprzedziç
Polsk´ w poziomie rozwoju i osiågnåç blisko po¬ow´ ßredniej nowej Unii. Dogoni¬a nas Litwa
dzi´ki dynamice rozwoju dochodu narodowego
si´gajåcej 6 - 7% w ostatnich kilku latach. Z najniΩszego poziomu startuje Òotwa, ktørej gospodarka szczegølnie ucierpia¬a z powodu kryzysu w
Rosji. Ale i ona w ciågu 2-3 lat moΩe przegoniç
nasz kraj, jeßli prognozy Komisji Europejskiej
urzeczywistniå si´.
Polsce d¬ugo nie b´dzie jednak grozi¬ przydomek najbiedniejszego kraju zjednoczonej Europy.
W 2007 roku do Wspølnoty niemal na pewno dobije Bu¬garia, a byç moΩe takΩe Rumunia. Poziom
rozwoju obu krajøw wynosi dziß odpowiednio 29
i 30% ßredniej "25".
Ogromne zrøΩnicowanie poziomu rozwoju
pa˜stw cz¬onkowskich oznacza, Ωe negocjacje
dotyczåce ustalenia nast´pnego budΩetu Unii na
lata 2007 - 2013 b´då wyjåtkowo trudne. Interesy
najbiedniejszych i najbogatszych så bowiem
sprzeczne. MoΩna si´ jednak spodziewaç trudnoßci takΩe z przyjmowaniem europejskiego prawa
w wielu innych obszarach jak ochrona ßrodowiska, normy socjalne czy otwarcie gospodarki na
konkurencj´. To, na co staç Dani´ czy Austri´,
d¬ugo b´dzie poza moΩliwoßciami Polski i Òotwy.
J´drzej Bielecki
Rzeczpospolita nr 131/2004 r.

WIEÍCI z KRAJU

 PO (25%), PiS i Samoobrona (po 14) - taka
jest, szeßç miesi´cy przed prawdopodobnym
terminem wyborów, czo¬ówka w wyßcigu do
Sejmu.
Od wielu juΩ miesi´cy notowania PO utrzymujå si´ w granicach 25 – 28%. W styczniu b.r.
na PO chce g¬osowaç co czwarty Polak. Traci
potencjalny koalicjant Platformy - P i S. Na
parti´ braci Kaczy˜skich chcia¬oby oddaç g¬os
14% wyborców, dwa punkty mniej niΩ przed
miesiåcem. Utrata przez te ugrupowania w
sumie trzech procent poparcia moΩe
oznaczaç, Ωe samodzielnie nie by¬yby w stanie
stworzyç rzådu - dysponujå w sumie 230 mandatami w 460-osobowym Sejmie.
Wyra≈nie ustabilizowa¬y si´ notowania
Samoobrony. W pa≈dzierniku partia A.
Leppera mog¬a liczyç na 14%, w kolejnych
miesiåcach na 12, w styczniu - ponownie na 14
(72 mandaty). Czwarte miejsce z 12% zajmuje
LPR (67 mandatów).
Najbardziej zagadkowy jest awans SLD partia mog¬aby liczyç na 11% g¬osów i 63 mandaty. To najlepszy wynik lewicy od wielu
miesi´cy.
Poza Sejmem lådujå i Unia Pracy,
i SdPl (obie po 4%). Jeßli jednak zsumowaç
poparcie dla tych trzech ugrupowa˜ - 19% - to
okaΩe si´, Ωe takich wyników SLD - UP nie

notowa¬y od niemal roku. Stawk´ ugrupowa˜
majåcych szans´ wejßç do Sejmu zamyka
Polskie Stronnictwo Ludowe z 6%. (bez zmian,
28 mandatów). Poza Sejmem znalaz¬aby si´
Unia Wolnoßci z 4%. Partia straci¬a w ciågu
miesiåca jeden punkt.
SondaΩ dla "Rz" przeprowadzi¬a PBS 8 i 9
stycznia na br. reprezentatywnej 1044osobowej próbie doros¬ych Polaków.
 Gdyby wybory odby¬y si´ w styczniu br.,
Platforma Obywatelska zdoby¬aby 26% g¬osów,
Pi S - 18%, LPR - 12%, Samoobrona - 11%, PSL
- 7%, SLD i SdPl po 6% - wynika z sondaΩu
CBOS. Do Sejmu nie wesz¬yby: Unia Wolnoßci i
Unia Pracy, kaΩda z 3% poparcia.
 AΩ omioprocentowy spadek poparcia - do
20% - zanotowa¬a w styczniu PO. Do Sejmu wesz¬yby jeszcze PiS, LPR, Samoobrona, SLD,
SdPl i PSL. To jedyny styczniowy sondaΩ,
którego wyniki wskazujå tak duΩe obniΩenie
poparcia dla partii Donalda Tuska. PO minimalnie straci¬a w badaniu PBS i CBOS, zyska¬a
w sondaΩu Pentora i Ipsos. Wedug OBOP chce
na niå g¬osowaç co piåty Polak – 20%. Na
drugim miejscu jest Pi S, popierane przez 16%
Polaków (+2). Dobry wynik notuje te LPR –
14% (+1). W styczniu br. traci za to
Samoobrona. Na ugrupowanie A. Leppera
chce gosowaç 11% (-2). Do Sejmu wszed¬by
jeszcze SLD, którego notowania wzros¬y z 6 do
9%, SdPl z 7% poparcia (bez zmian) oraz P SL z
6% (+2).
SondaΩ zosta¬ przeprowadzony mi´dzy 6 a
10 stycznia br. na reprezentatywnej,
937osobowej próbie doros¬ych Polaków
 Roßnie poparcie dla PO spada dla L PR. Wed¬ug Pentora, na parti´ D. Tuska chce g¬osowaç
30% Polaków, na ugrupowanie R. Giertycha –
9%. Notowania Platformy w porównaniu z
grudniem wzros¬y o 4%.
Drugie miejsce w tym sondaΩu zajmuje
Samoobrona z 14 proc., która zyska¬a 1 punkt.
Tyle samo straci¬o PiS. Na parti´ braci
Kaczy˜skich gotowych jest g¬osowaç 12%
wyborców. Na czwartym miejscu znajduje si´
LPR, która straci¬ aΩ 5%, i popiera jå 9%
Polaków. Do Sejmu wesz¬yby jeszcze SLD z 8%.
(+2) oraz PSL z 6 (-1).
SondaΩ zosta¬ przeprowadzony 8 i 9 stycznia br. na 1000-osobowej reprezentatywnej
próbie doros¬ych Polaków.
 Z bada˜ CBOS wynika, Ωe pod koniec PRL
w 1988 r. szcz´ßliwych Polaków by¬o 18% i
niemal tyle samo (16%) osób uwaΩa¬o si´ za
pechowców. W 2004 r. do grona szcz´ßliwców
zalicza¬ si´ co trzeci Polak (33%), za pechowca
uznawa¬ si´ wciåΩ co szósty (16%).
Pod koniec 2004 r. 40% wyraΩa¬o zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej, niezad-

owolonych by¬o 24% Ale i tu systematycznie od
10 lat roßnie grupa osób zadowolonych, a
niezadowolonych - maleje.
Z sondaΩu CBOS wynika, Ωe po¬owa (52%)
Polaków lubi swojå prac´ i daje im ona satysfakcj´, ponad jedna trzecia (37%) lubi jå, choç
nie zawsze jest z niej zadowolona. Mniej niΩ co
dziesiåty Polak jest z pracy niezadowolony.
MoΩe mieç powody. CBOS zapyta¬ bowiem
pracowników, jak przestrzegane så ich prawa.
Jedna trzecia twierdzi, Ωe nie ma moΩliwoßci
swobodnego zak¬adania i zrzeszania si´ w
zwiåzkach zawodowych. Ponad jedna czwarta
pracowników jest zmuszana do pracy po godzinach i nie dostaje za to odpowiedniego wynagrodzenia. Co piåty zatrudniony pracuje w
nieprzepisowych warunkach. Mniej niΩ co
dziesiåty podkreßla, Ωe pracodawca nie p¬aci
mu pensji regularnie. W zak¬adach, w których
dzia¬ajå zwiåzki zawodowe, prawa pracowników ¬amane så rzadziej. Jednak tylko 39%
Polaków pracuje w takich firmach. Po¬owa pracowników najemnych nie ma moΩliwoßci
zrzeszania si´ w zak¬adowych organizacjach
zwiåzkowych.
SondaΩ CBOS zosta¬ przeprowadzony 5 - 8
listopada 2004 r. na 988-osobowej, reprezentatywnej próbie doros¬ych Polaków.
 Uczciwoßç? Nie w polityce. Wstrzåsajåcy
sondaΩ OBOP: 80% Polaków mówi, Ωe polityka
nie jest zaj´ciem dla uczciwych ludzi, 60% - Ωe
w kwestii uczciwoßci nasi politycy så gorsi od
ogó¬u spo¬ecze˜stwa, 46% - Ωe pod tym
wzgl´dem ust´pujå dzia¬aczom z innych
pa˜stw UE.
Takie wyniki oznaczajå, Ωe w hierarchii szacunku dla wykonywanych zawodów profesja
polityka låduje na szarym ko˜cu. Nie doßç, Ωe
politycy så uwaΩani za nieuczciwych, to ponad
dwie trzecie z Polaków – 69% - uwaΩa, iΩ
przyßwieca im tylko jedna myßl: zrobiç coß dla
siebie i kolegów. Tylko trzech na stu - Ωe chcå
zrobiç coß dla kraju i ogó¬u obywateli.
Jeßli chodzi o ocen´ klasy politycznej, to
Polacy så wobec niej wyjåtkowo krytyczni i
"niepatriotyczni" – 46% sådzi, Ωe polscy
dzia¬acze så gorsi pod wzgl´dem uczciwoßci
od kolegów z pa˜stw Unii Europejskiej. Równo
jedna trzecia Polaków uwaΩa, Ωe tacy sami.
Nikt (0 proc.!) nie mówi, Ωe nasi politycy så
uczciwsi.
SondaΩ OBOP zosta¬ przeprowadzony
mi´dzy 1 a 4 lipca ub.r. na reprezentatywnej
935-osobowej próbie doros¬ych Polaków.
 Inflacja w grudniu ub.r., liczona rok do
roku, wynios¬a 4,4% - poda¬ G¬ówny Urzåd
Statystyczny. By¬a o jednå dziesiåtå procent
niΩsza niΩ w listopadzie.
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