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Z Walnego Zebrania Wyborczego SIP
Oddzia¬ Ottawa
w dniu 12 maja 2005 r.
Na zebranie przyby¬o 21 osøb. Mielißmy teΩ zaszczyt goßciç trzy osoby z Zarzådu G¬øwnego SIP, a mianowicie
Prezesa kol. Hieronima Teresi˜skiego, V-Prezesa kol. Kazimierza Babiarza oraz Sekretarza kol. Janusza Bujnowskiego.
Przewodniczåcym zebrania zosta¬ jednog¬oßnie wybrany kol. Andrzej Garlicki a sekretarzem kol. Maria Zieli˜ska. Po sprawdzeniu quorum uczczono minutå ciszy pami´ç kolegøw, ktørzy odeszli od nas w roku ubieg¬ym
na zawsze, a mianowicie kol. Teodora Blachuta, kol.Bronis¬awa Szpakowskiego oraz kol. Jana Zieli˜skiego.
Po przyj´ciu porzådku dziennego oraz protokø¬u z ubieg¬orocznego walnego zebrania przyståpiono do
prezentacji sprawozda˜ przez Przewodniczåcego i Skarbnika.
W roku 2005 Oddzia¬ urzådzi¬ siedem imprez, niestety frekwencja na wszystkich imprezach by¬a bardzo ma¬a, co zniech´ca zarzåd do dalszych prøb organizacji pogadanek. W ciågu roku odby¬y si´ dwa nadzwyczajne zebrania Oddzia¬u ottawskiego poßwi´cone przysz¬oßci naszej organizacji ale mimo bardzo oΩywionych dyskusji,
nie doprowadzi¬y one do Ωadnych znaczåcych decyzji. Jeßli chodzi o budΩet, to w ciågu ostatnich 6 lat dochody
ze sk¬adek zmniejszy¬y si´ prawie o po¬ow´, ale zmniejszono teΩ bardzo wydatnie rozchody tak, Ωe w sumie rok
zako˜czy¬ si´ saldem dodatnim w wysokoßci $498.81. Ogølny majåtek oddzia¬u wynosi¬ na dzie˜ 12 maja br. $
6,329.81
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielono Skarbnikowi absolutorium z podzi´kowaniem. Z Ωalem
Ωegnamy skarbnika, kol. Stanis¬awa Ozorowskiego, ktøry zrezygnowa¬ z dalszej pracy w Zarzådzie.
Po absolutorium i zapoznaniu sie z preliminarzem budΩetowym g¬os zabra¬ Prezes Teresi˜ski przedstawiajåc
obecnym prac´ Zarzådu G¬øwnego oraz problemy z oddzia¬ami jakie si´ wy¬oni¬y w ostatnich miesiåcach.
Komisja Nominacyjna przedstawi¬a list´ kandydatøw do nowego zarzådu: przewodniczåcy, Bogdan
Gajewski, cz¬onkowie : Ludwik Cyfracki, ElΩbieta Gajewska, Lidia Zieli˜ska. Komisja Nominacyjna: Jan Janeczek, Bogdan Gawro˜ski i Czes¬aw Piasta; Komisja Rewizyjna: Jerzy Czartoryski, Jan Borz´cki i Stanis¬aw Ozorowski. Poniewaz Komisja Nominacyjna nie zdo¬a¬a znale≈ç dostatecznej liczby kandydatøw do zapewnienia
pe¬nego sk¬adu zarzådu i brakuje conajmniej jednej osoby, zwrøcono si´ do zebranych z apelem o dobrowolne
zg¬oszenie ch´ci pracy w zarzådzie. Kol. Andrzej Garlicki podjå¬ to wezwanie, za co naleΩy mu si´ serdeczne
podzi´kowanie od wszystkich cz¬onkøw Oddzia¬u.
W wolnych wnioskach kol. Kazimierz Styß przekaza¬ zebranym do wiadomoßci, Ωe z ko˜cem bieΩåcej kadencji z¬oΩy rezygnacj´ z funkcji redaktora biuletynu Oddzia¬u i prosi¬ o znalezienie nast´pcy. Zgodzi¬ si´ wspø¬pracowaç w ciågu roku z nowym kandydatem, by go wprowadziç w arkana sztuki redaktorskiej.
Na tym zako˜czono oficjalnå cz´ßç zebrania, prowadzåc dalsze rozmowy, zw¬aszcza z goßçmi z Toronto przy
kawie i ciastach.
Maria Zieli˜ska
Przewodniczåcy: B. Gajewski tel.: 259-5015
Sekretarz: L. Zieli˜ska tel.: 721-8238
Skarbnik:
S. Ozorowski tel.: 225-3948
Redaktor: K. Styß
tel.: 224-1707
Redakcja Techniczna: K. Lipowski tel.: 260-9477; J.Taracha tel.: 225-4678
Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, Stn "T", Ottawa ON K1G 3H6
SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/
ISSN 1496-7251
Redakcja- e-mail: af736@ncf.ca

Zaklinacz moleku¬
Chemia warta pieni´dzy

Gdy prof. Krzysztof Matyjaszewski møwi¬ na pewnym przyj´ciu, Ωe zajmuje si´ chemiå polimerøw, nie wzbudza¬ zainteresowania. Dopiero
oßwiadczenie, Ωe jest dizajnerem (!!! red.) makromoleku¬ spowodowa¬o dreszcz emocji.
Kto przebrnå¬ w szkole przez kurs chemii,
kojarzy z polimerami takie nazwy jak polietylen, PCW, bakelit, polistyren. Polimery to substancje z¬oΩone z bardzo duΩych czåsteczek
chemicznych. Wyst´pujå powszechnie w naturze – najbardziej znane biopolimery to bia¬ka.
W XX stuleciu chemicy odkryli, jak produkowaç
polimery syntetyczne, zwane inaczej tworzywami sztucznymi lub plastikami, co wywo¬a¬o wielkå rewolucj´ cywilizacyjnå. Tworzywa sztuczne
så obecne wsz´dzie, na dobre i na z¬e. Dziß
ußwiadomieni ekologicznie bardziej zwracamy
uwag´ na z¬e aspekty upowszechnienia plastikøw. Narzekamy, Ωe zaßmiecajå ßrodowisko i
traktujemy je za jeden z symboli rozpasania cywilizacji konsumpcyjnej.

Materia inteligentna

Prof. Matyjaszewskiego nie interesuje jednak
produkcja plastikowych butelek. Fascynujå go
polimery inteligentne. – Chcielibyßmy np., Ωeby
olej samochodowy by¬ rzadki w niskich temperaturach, ale jednoczeßnie w wyΩszych wykazywa¬ wi´kszå lepkoßç. Lub Ωeby warstwa pokrywajåca brzeg koperty nie lepi¬a si´ w normalnych warunkach, ale stawa¬a lepka dopiero po
lekkim przycißni´ciu. Zadaniem chemika jest
zamieniç te wyobraΩenia na konkretne substancje, prze¬oΩyç funkcj´ na wzør chemiczny –
wyjaßnia. Substancje te muszå charakteryzowaç
si´ odpowiedniå strukturå chemicznå i kszta¬tem, a ich projektowanie jest bardzo skomplikowanym procesem. W zadaniu tym pomagajå
troch´ symulacje komputerowe, ale procesy
syntezy polimerøw så niezwykle z¬oΩone. – Podczas poszukiwania nowych rozwiåza˜ nauka
¬åczy si´ ze sztukå, a wiele przy tym zaleΩy od
szcz´ßliwego przypadku – t¬umaczy Matyjaszewski.
W efekcie tych poszukiwa˜ powstajå nowe
generacje coraz inteligentniejszych substancji,
ktøre zmieniajå oblicze elektroniki, inΩynierii
materia¬owej, medycyny. W ciågu kilku lat na
rynku powinny pojawiç si´ nowe leki, ktøre
przechodzå obecnie ostatnie fazy bada˜ klinicznych. – Wykorzystano w nich nowoczesne
os¬ony polimerowe, ktøre uwalniajå substancj´
leczniczå w ßcißle okreßlonym miejscu
organizmu i z dok¬adnie okreßlonå szybkoßciå –
opowiada profesor. Oznacza to znacznie wi´kszå efektywnoßç terapii, jak røwnieΩ

zmniejszenie powik¬a˜ z powodu skutkøw ubocznych.
Wystarczy choçby spojrzeç na ewolucj´, jakå przesz¬a angioplastyka, dziedzina medycyny
zajmujåca si´ leczeniem arterii krwiobiegu dotkni´tych miaΩdΩycå. Stosowane podczas udraΩniania elementy stalowe (tzw. stenty) så pokrywane polimerami lub zast´powane rurkami z
polimerøw, ktøre wydzielajå substancj´ leczniczå o w¬aßciwoßciach przeciwnowotworowych i
przeciwzapalnych. Mimo niewåtpliwego post´pu, chemicy nie så jeszcze w pe¬ni zadowoleni.
Wydajnoßç uwalniania leku osiåga zaledwie 10
proc., a jeden jego kilogram wart jest, bagatela,
milion dolarøw. A gdyby zaprojektowaç nowy
polimer, ktøry uwalnia¬by lekarstwo z wi´kszå
wydajnoßciå? To w¬aßnie jeden z celøw zespo¬u
prof. Matyjaszewskiego.

InΩynieria makromolekularna

To, co laureat polskiego Nobla robi w swoim
laboratorium, moΩna nazwaç inΩynieriå makromolekularnå, ktørå z kolei zaliczyç naleΩy do
nanotechnologii. InΩynieria makromolekularna
polega na racjonalnym projektowaniu – precyzyjnej syntezie polimerøw i ich przetwarzaniu,
tak aby osiågnåç wymagane w¬asnoßci i zastosowania. Jak zapowiadajå prognoßci, t´ dyscyplin´ bada˜ czeka ßwietlana przysz¬oßç, podobnie jak biologi´ molekularnå. UΩycie s¬owa inΩynieria nie jest tylko eleganckå metaforå, ale
dobrze pokazuje sens takich bada˜. Ich celem
nie jest tylko uzyskanie substancji, ktøre by¬yby
naukowymi fajerwerkami, muszå one jeszcze
spe¬niaç kryteria uΩytecznoßci i op¬acalnoßci. –
Aby projektowaç substancje o oczekiwanych
w¬aßciwoßciach, od nowych tuszy do drukarek
przez lakiery samochodowe wykazujåce jednoczeßnie twardoßç i elastycznoßç, po polimerowe
uk¬ady mikroelektroniczne, nauczyç si´ musimy kontrolowaç przebieg ich syntezy – wyjaßnia profesor.

Najcz´ßciej cytowany Polak

Metoda syntezy polimerøw opracowana przez
prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (ATRP) umoΩliwia otrzymywanie obiektøw o wielkoßci rz´du 5–30 nanometrøw (nanometr to miliardowa
cz´ßç metra) o ßcißle okreßlonej i powtarzalnej
morfologii. Tego typu nanomateria¬y odgrywajå
coraz wi´kszå rol´ w elektronice i optoelektronice nowych generacji. By zilustrowaç røΩnic´
mi´dzy klasycznymi a nowymi technologiami,
pos¬uΩmy si´ takim przyk¬adem: tradycyjnå
metodå moΩna z 1 cm3 polimeru otrzymaç w¬økno gruboßci ludzkiego w¬osa (ok. 50 m) o d¬ugoßci 500 m. Z tej samej iloßci materia¬u wyjßcio-
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wego technologia prof. Matyjaszewskiego pozwala uzyskaç nitk´ o gruboßci 30 nm i d¬ugoßci 1,5
mln km, a wi´c czterokrotnie przewyΩszajåcå
odleg¬oßç Ziemia–Ksi´Ωyc. Dalsze zmniejszenie
ßrednicy w¬økna do 3 nm wyd¬uΩy je do 150 mln
km – taki jest w przybliΩeniu dystans Ziemia–S¬o˜ce! Od chwili og¬oszenia metody ATRP w 1995
r. powsta¬o na jej temat ponad 5 tys. publikacji
naukowych, a wyniki zespo¬u prof. Matyjaszewskiego by¬y cytowane 10 tys. razy, plasujåc go
w ßwiatowej czo¬øwce (szøste miejsce w indeksie cytowa˜ ISI w dziedzinie chemii za ostatnie
10 lat).
I tu w¬aßnie kryje si´ najwi´ksza zas¬uga chemika z Polski. W latach 90. opracowa¬ on nowå
metod´ syntezy polimerøw. Inny znakomity
polski chemik prof. Adam Pro˜ twierdzi, Ωe metoda ta jest jednå z najwaΩniejszych, o ile nie
najwaΩniejszå metodå kontrolowanej polimeryzacji wolnorodnikowej. Oryginalna publikacja o niej sta¬a si´ jednå z najcz´ßciej cytowanych na ßwiecie prac chemicznych, wynoszåc
Matyjaszewskiego do naukowej czo¬øwki. Szybko spotka¬a si´ røwnieΩ z uznaniem przemys¬u,
ok. 30 koncernøw chemicznych przyståpi¬o do
utworzonego przez profesora konsorcjum. –
Cz¬onkowie p¬acå rocznå sk¬adk´ w wysokoßci
20 tys. dol., dzi´ki ktørej majå priorytet w dost´pie do wynikøw bada˜ prowadzonych w moim zespole. Z kolei moi studenci jeΩdΩå do tych
firm na praktyki, a nierzadko teΩ im doradzajå –
t¬umaczy Matyjaszewski. Najcenniejszych tajemnic chroniå patenty – 26 ameryka˜skich i 75
mi´dzynarodowych, a kolejnych kilkanaßcie
zg¬osze˜ czeka na rozpatrzenie.

Z Zelowa w ßwiat

Uczåc si´ w liceum ogølnokszta¬cåcym w Zelowie ko¬o Be¬chatowa, Krzysztof Matyjaszewski
nie myßla¬ jeszcze o chemii. O wiele bardziej
interesowa¬a go elektronika. ¸yczliwi odradzili
mu jednak zdawanie na ten kierunek, prognozujåc niepowodzenie. Nie chcåc ryzykowaç, wybra¬ si´ na Politechnik´ Òødzkå na chemi´. Studia sko˜czy¬ jednak w Moskiewskim Instytucie
Petrochemicznym. – Moja babka by¬a bia¬å emigrantkå z Rosji. Chcia¬em zobaczyç jej ojczyzn´.
To, co zobaczy¬em, wyczerpa¬o moje zainteresowanie na wiele lat, ale wrøci¬em do kraju z
dobrym wykszta¬ceniem.
Matyjaszewski rozpoczå¬ prac´ w nowo powsta¬ym ¬ødzkim oßrodku Polskiej Akademii
Nauk, pod kierownictwem wybitnego chemika
prof. Stanis¬awa Penczka. Po habilitacji w 1985
r. przed m¬odym, ambitnym uczonym pojawi¬a
si´ szansa wyjazdu do Stanøw Zjednoczonych.
– Stany otwiera¬y zupe¬nie inne perspektywy.
Po pierwsze, nie brakuje tam pieni´dzy na badania. – Roczny budΩet mojego zespo¬u w Carnegie Mellon to oko¬o milion dolarøw. Prawie
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po¬owa pochodzi z przemys¬u, reszta z røΩnych
funduszy stanowych i federalnych. Po drugie, w
ameryka˜skiej nauce nie ma ßwi´tych krøw – o
pieniådze na kolejne badania walczyç muszå
zarøwno m¬odzi naukowcy jak i zas¬uΩeni noblißci. Taka sytuacja nie pozwala nikomu spoczåç na laurach, a jednoczeßnie otwiera drogi
kariery przed najlepszymi.
CzyΩby p¬ynå¬ ståd wniosek, Ωe w Polsce nie
prowadzi si´ juΩ waΩnych bada˜ naukowych? –
Polska ma doskona¬ych chemikøw o randze
ßwiatowej, ktørzy dysponujå ßwietnie wyposaΩonymi laboratoriami – zapewnia Matyjaszewski. – Ale do prowadzenia nowoczesnych bada˜
potrzeba duΩych pieni´dzy i wspø¬pracy przemys¬u. Skoro polski przemys¬ jest zbyt zacofany,
by inwestowaç w rodzime badania, to moΩe nasi uczeni mogliby sprzedawaç wyniki swojej
aktywnoßci intelektualnej na globalnym rynku?
Teoretycznie przeszkød nie ma, praktyka jest
znacznie bardziej z¬oΩona. Komercjalizacja bada˜ naukowych wymaga duΩych umiej´tnoßci i
dobrej infrastruktury. Nie wystarczy tylko patentowanie wynikøw prac. – Koszt utrzymania patentu mi´dzynarodowego to ok. 250 tys. dol. –
wyjaßnia Matyjaszewski. A gdy dojdzie do jego
naruszenia, liczyç si´ trzeba z procesem, na
ktøry staç bogate koncerny. W razie przegrania
moΩe to zrujnowaç biedny instytut.

Rewolucji nie b´dzie

Pytany, co przyniesie inΩynieria molekularna w
przysz¬oßci, prof. Matyjaszewski niech´tnie podejmuje si´ roli wrøΩki. – W tej chwili w Stanach
Zjednoczonych z pieni´dzy na badania najwi´cej przeznacza si´ na medycyn´ i poszukiwanie
nowych lekøw – wyjaßnia i Ωartem dodaje: – Byç
moΩe wynika to z wieku kongresmanøw decydujåcych o budΩecie. Nie spodziewajmy si´ jednak jakichß wielkich rewolucji, post´p w dziedzinie polimerøw to powolna ewolucja, nieustanne usprawnianie istniejåcych procesøw.
Niewielka zmiana w¬asnoßci najwaΩniejszej
substancji w tuszu do drukarki komputerowej
przek¬ada si´ na korzyßci rz´du milionøw dolarøw. A jak liczyç skutki drobnych usprawnie˜
w¬asnoßci oleju do silnikøw, lakierøw samochodowych, polimerowych warstw przeciw korozyjnych czy porowatych os¬onek lekøw? Z drugiej strony, czy uΩycie katalizatorøw, ktøre så
sto czy tysiåc razy bardziej aktywne i wydajne,
to ewolucja czy rewolucja? W s¬owach dizajnera
makromolekularnego z Carnegie Mellon kryje
si´ przekonanie, Ωe w wyniku Ωmudnej i jednoczeßnie wirtuozerskiej pracy nad udoskonalaniem materii za 10–15 lat ßwiat b´dzie zupe¬nie
inny.
EDWIN BENDYK
Polityka nr 12/2005 r.

Mechanika, dynamika i Unia
(Doko˜czenie z Biuletynu nr 138)

Uszczelnianie gazem

- Nie moglißmy sobie pozwoliç na zakup knowhow. Wszystko, co robimy, opiera si´ na naszych
w¬asnych rozwiåzaniach - podkreßla Antoni Gacek. - Z czasem uda¬o nam si´ osiågnåç poziom
ßwiatowy.
Milowym krokiem na tej drodze by¬ udzia¬ w
realizacji projektu celowego, wspó¬finansowanego przez Komitet Bada˜ Naukowych. We
wspó¬pracy z Politechnikå Òódzkå i krakowskå
AGH powsta¬y w Kozach uszczelnienia gazodynamiczne, których cz´ßci ruchome oddzielone
så od siebie poduszkå gazowå. Opory tarcia stanowiå dzi´ki temu zaledwie 5% w porównaniu
z urzådzeniami o tradycyjnej konstrukcji. Prace
rozwojowe trwajå w Kozach nieprzerwanie. Ostatnio dzi´ki preferencyjnemu kredytowi wysokoßci 1 mln z¬, przyznanemu przez Agencj´ Techniki i Technologii (obecnie zadanie wspierania
firm high-tech przej´¬a Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoßci), opracowano nowy typoszereg zmodernizowanych uszczelnie˜ o tradycyjnej konstrukcji, wciåΩ m. in. ze wzgl´du na
cen´ najpowszechniej stosowanych. Orygina¬
ameryka˜skiego patentu na uszczelnienia gazodynamiczne podziwiaç moΩna w oszklonej gablocie przy wejßciu do firmy. Ochron´ patentowå obj´to te urzådzenia takΩe w krajach UE, Rosji i na Ukrainie. Od chwili, gdy Antoni Gacek
otworzy¬ na nowo rodzinnå firm´, Anga uzyska¬a 42 patenty.
- Najwi´ksza sztuka to dziß jednak nie produkcja, lecz umiej´tnoßç zidentyfikowania potrzeb
klientów i wyjßcia im naprzeciw – uwaΩa Tadeusz Badura, prezes spó¬ki i jej dyrektor generalny, entuzjasta nowoczesnej organizacji i informatyki w zarzådzaniu.
Przed paru laty Anga podj´¬a si´ rozwiåzania problemu znanej firmy austriackiej, dzia¬ajåcej w branΩy spoΩywczej. Ponosi¬a ona znaczne straty z powodu uszczelnie˜ w m¬ynkach do
cukru pudru, które zuΩywa¬y si´ cz´sto juΩ po
pi´tnastu minutach. Urzådzenia skonstruowane w Kozach okaza¬y si´ tak trwa¬e, Ωe Austriacy
przestali je w praktyce kupowaç. Sukces technologów okaza¬ si´ zatem z punktu widzenia
handlowców poraΩkå. Zdaniem prezesa Badury
nie moΩna mówiç tu o niepowodzeniu, poniewaΩ na d¬uΩszå met´ straty zrekompensowane
zosta¬y z nawiåzkå dzi´ki umocnieniu renomy
firmy. Ostatnio Anga, pozostawiajåc w pokonanym polu Francuzów, uzyska¬a prestiΩowy kontrakt na dostaw´ uszczelnie˜ do m¬ynków do
mielenia mi´sa dla wielkiego przedsi´biorstwa
szwajcarskiego.

W pierwszych latach po uruchomieniu produkcji sprzedaΩ Angi kaΩdego roku si´ podwaja¬a. Firma podj´¬a takΩe eksport do Czechos¬owacji (nabywcami by¬y g¬ównie kopalnie) i
zacz´¬a wypieraç stamtåd uszczelnienia z NRD.
Dziß wysy¬a swe wyroby do 18 krajów, a eksport
przekracza 30% wartoßci sprzedaΩy (wynosi
ona obecnie ok. 20 mln z¬ rocznie), choç na dobrå spraw´ rozkr´ci¬ si´ dopiero przed czterema laty. Od tego czasu, mimo niekorzystnych
poczåtkowo warunków, m. in. wysokiego kursu
z¬otego, stanowi¬ i stanowi ko¬o nap´dowe rozwoju firmy. Coroczny przyrost sprzedaΩy o 8 –
10% to w¬aßnie efekt zamówie˜ z zagranicy.
Udzia¬ Angi w rynku krajowym, mimo konkurencji ßwiatowych potentatów, wynosi od d¬uΩszego juΩ czasu 50 – 60%. Firma uczestniczy m.
in. w kompleksowym rozwiåzywaniu problemów ochrony ßrodowiska w hutnictwie (w Hucie Sendzimira, a ostatnio w Hucie Ostrawa).

Europejska wiosna

Jak wspomina Antoni Gacek, kiedy zdecydowa¬
si´ przed laty na kupno pierwszej nowej obrabiarki, stanowi¬a ona w zak¬adzie przedmiot
kultu.
- MoΩna powiedzieç, Ωe si´ do niej modlilißmy przyznaje.
Od tego czasu urzådzenia i obrabiarki wymieniano wiele razy, wybudowano dwie nowe
hale. Ostatnia, o powierzchni 1200 mkw., oddana do uΩytku przed czterema laty odpowiada
wszystkim ßwiatowym standardom przewidzianym dla przemys¬u high-tech. Anga by¬a czwartym przedsi´biorstwem w Polsce, które uzyska¬o certyfikat ISO 9001.
- Jakoßç, organizacja, kultura techniczna Antoni Gacek wymienia czynniki sukcesu. Moja najwi´ksza satysfakcja - to jednak za¬oga i
zespó¬ konstruktorów.
Co roku Anga wydaje tylko na t¬umaczenia
literatury fachowej ok. 40 tys. z¬. Znajomoßç nowych rozwiåza˜, patentów i tendencji na rynku
naleΩy do podstawowych obowiåzków pracowniczych. Firma zatrudnia tylko 30 osób "bezpoßrednio produkcyjnych" oraz 65 inΩynierów i
techników pracujåcy g¬ównie jako konstruktorzy i handlowcy. Przyjmuje si´ do pracy ostroΩnie, ale ci, którzy si´ sprawdzili, mogå liczyç na
stabilizacj´ Ωyciowå i pomoc w rozwoju zawodowym, w tym np. na stypendia na studia. P´d
do wiedzy jest bowiem w Kozach wielki. Jakkolwiek Anga jest czo¬owym przedsi´biorstwem w
okolicy, trudno mówiç, Ωe stanowi jakiß fenomen, który narodzi¬ si´ z niczego. Kozy, såsiadujåce z bielskim i ßlåskim przemys¬em, od da-

4

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – czerwiec 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.kpkottawa.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
J. Leśniak
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
226-8944
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

2 czer
12
18
23
26
10 lip.
13 sier.
14

Impreza

Organizatorzy

Koncert „Songs from our heart” p.M.Knapik i goście
Bierzmowanie: Ks. Tadeusz Nowak, OMI
Parafia Św. Jacka
VII Festiwal Polski
Klub „Białe Orły” i SPK
Film: „Ziarno zroszone krwią”
Koło SPK Nr 8
Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich
Parafia Św. Jacka
Tradycyjny piknik członków SPK i SIP
Koło SPK Nr 8 i SIP
Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego

Kontakt

Telefon

Info.: 824-2125
Sekretariat
L. Pękalski
J. Rudowicz
Sekretariat
P. Nawrot
P. Nawrot
P. Nawrot

831-5395
230-0804
733-2888
728-1375
230-0804
820-7582
820-7582
820-7582

Dom Polski SPK, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.
Gospodarze Domu Polskiego SPK:
pp. Grażyna i Jerzy Daszczyński, tel. 260-0665
KPK apeluje:
W przypadku zauważenia nieścisłej lub nieprawdziwej informacji, szkalującej nasze dobre imię w
mediach, powiadom KPK-Ottawa, tel. (613) 249- 8796 lub wyślij e-mail do kpk@kpk-ottawa.org

SPK Ko¬o
nr 8
oraz
SIP Oddzia¬ Ottawa
zapraszajå cz¬onkøw i ich rodziny na

PIKNIK

Data: 10 lipca 2005 r. (niedziela)
Godz.: 13:00
Miejsce: Farma Pani Marii Ga¬ko

Adres: 3805 Hwy 31 (oko¬o 1 km przed Vernon)
Dojazd: Drogå Hwy 31 (przed¬uΩenie ulicy
Bank), oko¬o 35 km na
po¬udnie od Ottawy. Dojazd z centrum
Ottawy zabiera oko¬o 25 minut.
Pocz´stunek (sa¬atki, kie¬baski, hamburgery,
dociasto, itp.) dostarczone przez SPK i SIP.
Wst´p wolny dla cz¬onkøw SPK i SIP oraz ich
rodzin.
Wiecej informacji: Piotr Nawrot
Telefon: 613 820-7582
E-mail: spk@kpk-ottawa.org
wna znane by¬y z rzemios¬ i warsztatów, zw¬aszcza branΩy elektromaszynowej. Na ok. 10 tys.
mieszka˜ców gminy przypada dziß prawie 1 tys.
zarejestrowanych prowadzåcych dzia¬alnoßç
gospodarczå. Tegoroczna wiosna i bliskie juΩ
wståpienie do UE napawa jednak miejscowych
przedsi´biorców obawå. Od obaw nie jest wolny takΩe Antoni Gacek.
Przygotowania do wståpienia do UE od dawna juΩ wpisane så w strategi´ rozwoju firmy.
Anga od poczåtku korzysta¬a z wszelkich dost´pnych unijnych ßrodków pomocowych. Za poßrednictwem PARP uzyskano w sumie 40 tys.
euro dotacji, m. in. na szkolenia, wdraΩanie systemów jakoßci, ochron´ ßrodowiska i podnoszenie konkurencyjnoßci przez udzia¬ w targach. Oficjalnie juΩ od co najmniej pó¬ roku
wszystko w przedsi´biorstwie jest pod kåtem
integracji zapi´te na ostatni guzik i spe¬nia europejskie dyrektywy. Pewne k¬opoty sprawia jeszcze realizacja przepisów ostatniej, obowiåzujåcej w UE dopiero od lipca 2003 r. dyrektywy
"Atex", dotyczåcej urzådze˜ pracujåcych w warunkach szczególnie wysokiego cißnienia i temperatury. Ten problem powinien wkrótce zostaç
rozwiåzany, ale warunki, w jakich przyjdzie w
Unii dzia¬aç polskim przedsi´biorcom, trudno
wciåΩ przewidzieç.
- Najbardziej obawiamy si´ niekompetencji i
nadgorliwoßci naszych urz´dników - przyznaje

prezes Badura.
Swój nowy dom Antoni Gacek wybudowa¬ i
wyko˜czy¬ dopiero w kilkanaßcie lat po za¬oΩeniu przedsi´biorstwa. Po starej ku≈ni zosta¬y juΩ
tylko fragmenty fundamentu przy drodze i kowad¬o, jeszcze z czasów dziadka. Na kowadle,
jak mówi si´ w firmie, wykuwa si´ przysz¬oßç
przedsi´biorstwa.
- To niby Ωart, ale tradycja dodaje si¬ i mobilizuje - podkreßla Antoni Gacek.
GRZEGORZ ÒYÍ
Rzeczpospolita

W Unii nam si´ podoba

Poparcie dla Unii w ciågu roku wyra≈nie
wzros¬o. Dziß trzech na czterech Polaków
opowiada si´ za integracjå
Na kilka tygodni przed rozszerzeniem
zwolenników Unii by¬o 61%. Zmiana nastrojów w ciågu roku cz¬onkostwa jest bardzo widoczna. Kiedy w lutym 2004 zadalißmy
takie same pytania, integracji sprzeciwia¬o
si´ 28% badanych. Dziß niech´tnych Unii
jest 18% Polaków..
Poprawi¬a si´ takΩe ocena osobistych
korzyßci zwiåzanych z integracjå. Rok temu
niespe¬na po¬owa (45%) badanych oczekiwa¬a, Ωe sytuacja ich i ich rodzin poprawi
si´ po przyståpieniu Polski do Unii. W tej
chwili sådzi tak 68% Polaków. Odsetek
sceptyków zmala¬ w tym czasie niemal
dwukrotnie (z 31 do 17%).

Nie boimy si´ przysz¬oßci

Przed rozszerzeniem najwi´ksza grupa
Polaków (41%) uwaΩa¬a, Ωe nasz kraj wi´cej
na integracji straci, niΩ zyska. Dziß oceny så
lepsze. Co prawda najwi´cej jest takich,
którzy uwaΩajå, Ωe korzyßci i straty si´
równowaΩå (38%), jednak niemal co trzeci
Polak (31%) jest zdania, iΩ nasz kraj zyska¬
na cz¬onkostwie.
Jesteßmy
optymistami
wobec
przysz¬oßci Polski w Unii Europejskiej. Rok
temu niewiele ponad po¬owa (53%)
badanych uzna¬a, Ωe cz¬onkostwo b´dzie
dobre dla Polski. Dziß myßli tak 3/4
badanych.
Kto jest najwi´kszym euroentuzjastå? To
Ωadna niespodzianka - g¬ównie m¬odzi. Im
badani starsi, tym mniejsze poparcie dla
Unii. Wßród osób poniΩej 24 roku Ωycia
zwolenników integracji jest niemal 90%,
wßród badanych, którzy sko˜czyli 60 lat 6

57% Podobnie jest z wykszta¬ceniem - im
wyΩsze, tym wi´ksze wsparcie dla integracji. Cz¬onkostwo w Unii Europeskiej popiera 87% Polaków po studiach i 63% po
podstawówkach.

Euroentuzjaßci w miastach
i na wsiach

Najbardziej proeuropejscy så mieszka˜cy
duΩych miast, powyΩej 200 tys. Oßmiu na
dziesi´ciu Polaków, którzy w nich Ωyjå,
popiera cz¬onkostwo Polski w UE. Nastroje
na wsiach nie så jednak duΩo gorsze, integracj´ popiera 70% ich mieszka˜ców,
sprzeciwia si´ 24%.
Przypomnijmy, Ωe rolnicy i mieszka˜cy
wsi byli najbardziej sceptyczni wobec Unii
Europejskiej, cz´sto nawet si´ jej obawiali.
Rok temu za cz¬onkostwem opowiada¬o si´
53% z nich, a sprzeciwia¬o 30% RównieΩ
wielu polityków t¬umaczy¬o sceptycyzm
wobec Unii zagroΩeniami dla polskiej wsi.
- Poparcie dla Unii Europejskiej ma w
polskim spo¬ecze˜stwie g¬´bokie podstawy.
Ludzie widzå, Ωe nie sprawdzi¬y si´ negatywne zapowiedzi sprzed rozszerzenia komentuje dla "Rzeczpospolitej" prof.
Andrzej Rychard, politolog z Polskiej
Akademii Nauk. - W dodatku bylißmy
ßwiadkami wielu pozytywnych zaskocze˜ np. poprawa sytuacji na wsi. Nie ma si´
zatem co dziwiç tak znacznemu wzrostowi
poparcia dla integracji.
Prof. Rychard pokreßla, Ωe Polacy
bardziej ufajå swojemu oglådowi sytuacji,
niΩ politykom, z których wielu gra na
nutach antyunijnych. - Choç nie moΩna
wykluczyç, Ωe cz´ßç ludzi moΩe zaczåç ulegaç takiej kampanii - zastrzega.
ANDRZEJ STANKIEWICZ
Rzeczpospolita nr 101/2005 r.
Badanie przeprowadzi¬a Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych 22 kwietnia br. na 500-osobowej reprezentatywnej próbie doros¬ych Polaków.

Matematyka pomaga odkryç
fa¬szerstwa
w zeznaniu podatkowym

Nie potrzeba mozolnego ßledztwa i weryfikacji danych wpisanych do formularza
PIT. Wystarczy policzyç, jak cz´sto
wyst´puje w nim cyfra 1.
Nasza codzienna intuicja cz´sto
wprowadza nas w b¬åd. Zjawiska, które
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postrzegamy jako losowe, wcale losowe nie
så. I na odwrót. Matematyczny rachunek
prawdopodobie˜stwa daje zwykle inne
odpowiedzi niΩ nasz potoczny såd o tym,
jak powinno byç w rzeczywistoßci.

Ilu solenizantów, która z bram?

RozwaΩmy choçby pytanie, ile osób musi
si´ zgromadziç na jednej imprezie, aby
prawdopodobie˜stwo tego, Ωe dwie z nich
majå urodziny tego samego dnia roku, by¬o
wi´ksze niΩ 50%? Rok ma 365 dni, intuicyjnie moΩe si´ wydawaç, Ωe zaprosiç trzeba co najmniej 182 osoby (po¬ow´ z 365), tj.
znaleêç dwóch jednoczesnych solenizantów moΩna by¬oby tylko na sporym weselu.
Faktycznie jednak z matematycznego
punktu widzenia wystarczy, aby spotka¬y
si´ tylko 23 osoby. Dzie˜ urodzin powinien
si´ wi´c pokrywaç doßç cz´sto u uczestników nawet niewielkiego spotkania
towarzyskiego lub np. uczniów jednej klasy.
Prosz´ sprawdziç przy najbliΩszej okazji.
Niektóre przyk¬ady naszej fa¬szywej
intuicji majå bardziej praktyczne znaczenie. Swojego czasu modny by¬ teleturniej
"Id´ na ca¬oßç", którego uczestnik pod
koniec gry mia¬ wskazaç jednå z trzech
bram, za którå znajdowa¬a si´ g¬ówna
nagroda. Potem nast´powa¬ dramatyczny
moment. Prowadzåcy teleturniej otwiera¬
jednå z dwóch pozosta¬ych bram - o której
wiedzia¬, Ωe jest pusta - i dawa¬ jeszcze
uczestnikowi moΩliwoßç zmiany pierwotnie
wylosowanej bramy. Wielu pozostawa¬o
przy dotychczasowym wyborze, poniewaΩ
wydawa¬o im si´, Ωe prawdopodobie˜stwo
znalezienia za niå g¬ównej nagrody wynosi
dok¬adnie 50 proc. - bo wciåΩ przecieΩ dwie
bramy pozostawa¬y zakryte - a wi´c nie ma
znaczenia, czy zmieniå zdanie, czy teΩ nie.
Jednak okazuje si´, Ωe z punktu
widzenia rachunku prawdopodobie˜stwa
op¬acalna by¬a zmiana wyboru bramy.
Szansa, Ωe g¬ówna wygrana znajduje si´ za
pierwotnie wybranå bramå, wynosi
bowiem tylko 33,3 proc. (a nie 50 proc.),
natomiast zmiana bramy podnosi prawdopodobie˜stwo wygranej do 66,6
proc.Intuicyjnie wydaje si´ to sprzecznoßciå, ale ma swoje matematyczne uzasadnienie. Nieznajomoßç tego paradoksu zwanego
"Monty Hall" w wielu przypadkach kosztowa¬a uczestników gry utrat´ g¬ównej
wygranej.

Prawo Benforda: bicz na oszustów

Znajomoßç probabilistyki pozwala teΩ ¬atwo
wykrywaç róΩne fa¬szerstwa. "New York Times"
przytacza¬ przyk¬ad dr Theodore Hilla z Georgia
Institute of Technology, który zadawa¬ swoim

studentom Ωmudne zadanie do domu: rzuciç
200 razy monetå i notowaç po kolei, co wypada¬o - orze¬ czy reszka. Zaß nast´pnego dnia
wystarcza¬ mu jeden rzut oka na przyniesione
prace, by wskazaç, który z uczniów si´ nie wysila¬ i wpisywa¬ wyniki rzutów z g¬owy. Intuicyjnie
wydaje si´ bowiem niedorzecznoßciå, by orze¬
(lub reszka) wypad¬ szeßç razy lub wi´cej z rz´du. Tymczasem w rzeczywistym doßwiadczeniu
taka kombinacja jest bardzo prawdopodobna.
Na podobnå "raf´" moΩe wpaßç oszust starajåcy si´ spreparowaç wyniki np. zeznania podatkowego. Jeßli liczby så brane z g¬owy - ale bez
znajomoßci tzw. prawa Benforda - to oszustwo
moΩe byç ¬atwo wykryte przez prosty program
komputerowy.
Laikowi zwykle si´ wydaje, Ωe cyfry od 1 do 9
powinny wyst´powaç w przyrodzie równie cz´sto. Tymczasem prawo Benforda mówi, Ωe niektóre cyfry pojawiajå si´ cz´ßciej niΩ inne w róΩnego rodzaju liczbach, jakie spotyka si´ w
tabelarycznych danych, np. tablicach matematycznych, fizycznych, geograficznych, tabelach
wyników sportowych czy teΩ sprawozdanich
ksi´gowych, zeznaniach p¬atniczych lub podatkowych. Wsz´dzie tam na pozycjach najbardziej
znaczåcych cz´ßciej moΩna spotkaç mniejsze cyfry, np. 1 lub 2. I to niezaleΩnie od tego, w jakich
jednostkach så te dane - metrach, procentach,
dolarach, z¬otówkach etc.
Dostrzeg¬ to przypadkowo w latach 30. zesz¬ego wieku dr Frank Benford, ameryka˜ski
fizyk, kiedy przeglåda¬ w bibliotece tabele logarytmów. ZauwaΩy¬, iΩ strony z logarytmami, które odpowiadajå liczbom zaczynajåcym si´ od
cyfry 1, så duΩo bardziej wytarte, a to znaczy
teΩ, Ωe cz´ßciej przeglådane niΩ inne strony. Doszed¬ do wniosku, Ωe fizycy i inΩynierowie pos¬ugujåcy si´ tymi tabelami w codziennych rachunkach cz´ßciej majå do czynienia z danymi,
w których na pierwszym miejscu wyst´puje cyfra 1. Potem dr Benford znalaz¬ wzór, który wyjaßnia¬ t´ z pozoru dziwnå prawid¬owoßç. Dlatego
w Kalifornii od kilku lat na us¬ugach urz´du
skarbowego pracujå programy komputerowe,
które sprawdzajå, czy dane z zezna˜ podatkowych spe¬niajå zaleΩnoßç danå wzorem Benforda. Oszust doskona¬y - oprócz, rzecz jasna,
znajomoßci ksi´gowoßci i prawa podatkowego powinien wi´c zaznajomiç si´ równieΩ z tym
wzorem. Autor zastrzega jednak, Ωe pisze o tym
wy¬åcznie jako o ciekawostce matematycznoprzyrodniczej w ramach popularyzacji nauki. I
w Ωadnym razie nie zach´ca do prób oszukiwania fiskusa.
Piotr Wo¬owik
Gazeta Wyborcza 05/04/23
Autor jest doktorantem w Instytucie Elektroniki
i Telekomunikacji Politechniki Pozna˜skiej

Zmieniona wizja
wszechßwiata

15 lat temu Hubble zosta¬ umieszczony na
orbicie
25 kwietnia 1990 roku rozpocz´¬a si´
nowa era w badaniach kosmosu.
Ameryka˜ski wahad¬owiec Discovery
wyniós¬ w przestrze˜ pierwszy teleskop
kosmiczny.
Dziß juΩ niewielu chyba pami´ta, Ωe
teleskop powsta¬ w wyniku wspó¬pracy
Ameryka˜skiej Agencji Kosmicznej -NASA
oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej -ESA.
Zaß prac´ rozpoczå¬ dopiero trzy lata po
umieszczeniu go na orbicie. Nazwano go na
czeßç ameryka˜skiego astronoma Edwina
Hubble'a, który stwierdzi¬ w 1929 roku, Ωe
galaktyki oddalajå si´ od siebie z tym
wi´kszå pr´dkoßciå, im dalej si´ znajdujå;
twierdzenie to moΩna by¬o udowodniç
dopiero na podstawie zdj´ç z teleskopu
Hubble'a.
Poczåtkowo nic nie zapowiada¬o
wielkiego sukcesu. Zwierciad¬o trzeba by¬o
wymieniç, poniewaΩ wkl´s¬oßç nie by¬a
taka, jak zak¬adano - uporano si´ z tym
problemem dopiero w 1993 roku dzi´ki jednej z misji wahad¬owców.
Od tego momentu Hubble zaczå¬ regularnie przekazywaç niezwyk¬e obrazy.
Íwiat obieg¬y zdj´cia supernowej gigantycznej eksplozji umierajåcej gwiazdy,
z której powstanie czarna dziura - kosmiczny wir wciågajåcy okolicznå materi´;
wczeßniej astrofizycy jedynie teoretycznie
zak¬adali istnienie takiego zjawiska i takiej
struktury.
Dzi´ki obrazom przekazywanym przez
Hubble'a, przewyΩszajåcym ostroßciå
obrazy
uzyskiwane
za
pomocå
najpot´Ωniejszych
teleskopów
na
powierzchni Ziemi, kosmologowie uzyskali
potwierdzenie teorii o szybkiej ekspansji
wszechßwiata. Hubble umoΩliwi¬ równieΩ
precyzyjne ustalenie jego wieku: 13,7 mld
lat. Potwierdzi¬ istnienie tak zwanej ciemnej, niewidzialnej materii; co wi´cej,
okaza¬o si´, Ωe stanowi ona 80 proc. masy
wszechßwiata. To by¬a prawdziwa astronomiczna rewolucja. Teoretycy podejrzewali istnienie ciemnejmaterii od lat 30.
ubieg¬ego wieku.
Kosmiczny Teleskop Hubble'a zosta¬
nazwany przez dziennikarzy wehiku¬em do
podróΩy w czasie po tym, jak wykry¬ ma¬e
protogalaktyki, które zacz´¬y wysy¬aç swoje
promieniowanie ßwietlne w momencie, gdy
wszechßwiat by¬ w stanie wczesnego
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dzieci˜stwa - mia¬ niespe¬na miliard lat.
Po analizie obserwacji dokonanych
przez Hubble'a astrofizycy zrozumieli, Ωe
proces formowania si´ systemów
s¬onecznych jest czymß absolutnie banalnym w obr´bie ca¬ej Drogi Mlecznej, czyli
naszej galaktyki. W roku 2001 za pomocå
obrazów z tego najstarszego teleskopu kosmicznego rozpoznano po raz pierwszy
atmosfery wokó¬ obiektów poza naszym
uk¬adem planetarnym.
To w¬aßnie Hubble zaobserwowa¬
radykalne zmiany kierunków wiatrów na
Saturnie. Informacje przekazane przez
teleskop umoΩliwi¬y wykazanie, Ωe na
Neptunie istniejå pory roku, na Jowiszu
majå miejsce tajemnicze rozb¬yski, a
powierzchnia Marsa stanowi juΩ dzißwidok
"powszedni".
Niestety, wiele wskazuje, Ωe misja
s¬ynnego urzådzenia dobiega kresu, wyczerpujå si´ baterie, zepsuty jest Ωyroskop
pozwalajåcy na utrzymanie w¬aßciwej pozycji. Coraz cz´ßciej s¬ychaç o tym, Ωe Hubble
przestanie dzia¬aç w 2008, a moΩe nawet w
2007 roku. NASA postanowi¬a nie wysy¬aç
wahad¬owca z misjå naprawy teleskopu mia¬yby tego dokonaç roboty. Taka misja
pozwoli¬aby na jego funkcjonowanie do
roku 2011, czyli do chwili, aΩ zaståpi go
kolejny teleskop kosmiczny dzia¬ajåcy w
promieniach podczerwonych: JWST James Webb Space Tellescope (od nazwiska
drugiego dyrektora NASA, za jego rzådów
realizowany by¬ program Apollo, cz¬owiek
wylådowa¬ na Ksi´Ωycu i ruszy¬y pierwsze
misje mi´dzyplanetarne). NASA usprawiedliwia swojå decyzj´ tym, Ωe wysokie
koszty naprawy - 450 milionów dolarów wywo¬a¬yby oburzenie w Kongresie.
Hubble ma jeszcze szans´; nowy dyrektor NASA Michael Griffin powiedzia¬ 18
kwietnia, Ωe ma zamiar raz jeszcze zbadaç
moΩliwoßç wys¬ania promu kosmicznego z
misjå naprawczå.
KRZYSZTOF KOWALSKI
Rzeczpospolita nr 98/2005 r.

WIEÍCI z KRAJU

◆ Po 22% i w sumie 246 mandatów zdoby¬yby Platforma Obywatelska oraz Prawo i
Sprawiedliwoßç, gdyby wybory odby¬y si´ w
pierwszej dekadzie maja br. PiS zyska¬o od
kwietnia 5%, Platforma straci¬a natomiast
2%.
Po niedawnym wzroßcie w sondaΩach
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traci Samoobrona. Na parti´ Andrzeja Leppera chce g¬osowaç prawie 15% Polaków, o
2% mniej niΩ miesiåc temu. Dwucyfrowy
wynik notuje jeszcze tylko Liga Polskich
Rodzin - 11% (-1). Próg wyborczy przekraczajå Sojusz Lewicy Demokratycznej z 7 i
PSL z 6%.
Poza Sejmem znalaz¬aby si´ Partia Demokratyczna, na którå chce g¬osowaç 4% z
wyborcøw. Nie znalaz¬yby si´ na Wiejskiej
SdPl z 4% oraz Unia Pracy i KPEiR - obie po
3%.
Symulacja podzia¬u mandatów pokazuje, Ωe na w miar´ stabilnå wi´kszoßç - 246
g¬osów - mog¬aby liczyç koalicja PO - PiS. W
opozycji znalaz¬oby si´ 81 pos¬ów Samoobrony, 61 - Ligi Polskich Rodzin, po 36 PSL
i SLD.
SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a PBS 7 i 8
maja br. na 1026 osobowej grupie wyborcøw
◆ Wed¬ug sondaΩu OBOP 25% poparcia
uzyska¬aby Platforma Obywatelska w wyborach do sejmu, gdyby mia¬y one miejsce w
maju br. Jest to taki sam wynik, jak w kwietniu br. Na drugim miejscu plasuje si´ PiS z
19% poparcia (spadek o 1%w stosunku do
kwietnia). Na trzecim miejscu jest Samoobrona, dla której poparcie deklarowao
13% pytanych (wzrost o 3 %). Na kolejnych
miejscach jest LPR – 11% poparcia (spadek
o 5%), SdPl – 7% (wzrost o 2%), PSL i SLD –
po 5% (wzrost po 1%).
Najwi´cej mandatów w nowym parlamencie – 138 uzyska¬aby Platforma. PiS –
111, Samoobrona – 78, LPR – 63, SdPl – 41,
PSL – 14, SLD – 13, mniejszoßç niemiecka –
2%.
Gdy respondenci mieli udzieliç poparcia
dla partii, w grupie których zamiast Unii
Wolnoßci znalaz¬a si´ po raz pierwszy Partia
Demokratyczna demokraci.pl, wyniki róΩni¬y si´ nieco od listy z UW. I tak poparcie
dla PO wynios¬o 24% (w porównaniu z
kwietniem spadek o 2%), PiS – 20% (bez
zmian), Samoobrony – 12% (wzrost o 2%),
LPR i SdPl – po 9% (odpowiednio spadek o
5% i wzrost o 5%, PSL – 8% (wzrost o 2%),
SLD – 3% (bez zmian). UW uzyska¬a 3-procentowe poparcie, demokraci – 4- procentowe.
Bioråc pod uwag´ wyniki z listy uwzgl´dniajåcej PD, podzia¬ mandatów wyglåda
nast´pujåco: PO – 139, PiS – 113, Samoobrona – 64, LPR – 51, SdPl – 50, PSL – 41,

mniejszoßç niemiecka – 2%.
Zdecydowany udzia¬ w wyborach zadeklarowa¬o 31%, o 1% wi´cej niΩ w kwietniu.
"Raczej tak” do wyborów posz¬oby 27%
(wzrost o 6%). Zdecydowanie do wyborów
nie posz¬oby 23% (spadek o 6%). Raczej nie
posz¬oby 13% (spadek o 2%).
◆ Rzåd na dywaniku. W maju br. aΩ 86%
Polakøw ≈le ocenia¬o rzåd Marka Belki. To
jeden z najgorszych wyników tego gabinetu.
Dzia¬ajåcy od roku rzåd tak z¬e oceny
mia¬ w lutym i marcu tego roku - odpowiednio 86 i 87%. Dla porównania: tuΩ po powstaniu ≈le ocenia¬a go nieco ponad po¬owa
Polaków. W maju spad¬ teΩ odsetek pozytywnych ocen dla gabinetu Belki - z 11 do 9%
Odrobin´ zyska¬ za to premier. 24%, tak
samo jak w kwietniu, wystawia Markowi
Belce dobrå ocen´, 59% (o 1% mniej ) - z¬å.
Prezydent na dywaniku. Polacy dzielå si´
niemal po po¬owie w ocenie prezydenta
Aleksandra Kwaßniewskiego. 47% uwaΩa, Ωe
dobrze sprawuje swojå funkcj´, 46%, Ωe robi to ≈le. JuΩ po raz drugi z rz´du prezydent
otrzyma¬ najwyΩszy w historii swojego urz´dowania odsetek z¬ych ocen.
SondaΩ OBOP przeprowadzono mi´dzy
5 a 9 maja br. na 1005-osobowej, reprezentatywnej próbie Polaków powyΩej 15. roku
Ωycia.
◆ Wyßcig do prezydentury. Gazeta Wyborcza przeprowadzi¬a sondaΩ prezydencki
wed¬ug którego bezapelacyjnie prowadzi
Lech Kaczy˜ski z 27% poparciem. Na dalszych miejscach plasujå si´: Zbigniew Religa 16, W¬odzimierz Cimoszewicz 15, Donald Tusk 14, Andrzej Lepper 11 i Marek
Borowski - 9 procent. Gazeta zauwaΩa, Ωe
gdyby lewica wystawia wspólnego kandydata to uzyska¬by on 18%, w przypadku
gdyby by¬ to Cimoszewicz, lub 14% jeΩeli
by¬by to Borowski.
SondaΩ przeprowadzono w pierwszej
dekadzie maja br.
(Uwaga. W. Cimoszewicz oßwiadczy¬, Ωe
definitywnie nie bedzie kandydowa¬ w wyborach prezydenckich.)
◆ Gdy w Polsce rozpoczyna¬a si´ prywatyzacja, czyli w 1990 roku, istnia¬o ponad 8,4
tysi´cy przedsi´biorstw pa˜stwowych. W
ciågu 14 lat zlikwidowano co piåte przedsi´biorstwo, a co czwarte zosta¬o sprywatyzowane.
Z danych na 2004 r. wynika, Ωe w kraju

istnieje nadal 1306 przedsi´biorstw pa˜stwowych, poza tym skarb pa˜stwa jest g¬ównym w¬aßcicielem lub wspó¬w¬aßcicielem
1,8 tys. firm. Co dziewiåty pracownik gospodarki ma etat w firmie z udzia¬em skarbu pa˜stwa.
◆ Produkt krajowy brutto zwi´kszy¬ si´ w
2004 roku o 5,4% poda¬ GUS, korygujåc o
0,1% w gór´ swoje wczeßniejsze szacunki.
Wartoßç PKB wynios¬a 885,3 mld z¬otych,
liczåc w cenach bieΩåcych.
PoniewaΩ w ko˜cu ubieg¬ego roku by¬o
Polakøw 38 174 tysiåce, oznacza to, Ωe na
kaΩdego mieszka˜ca, wraz z niemowl´tami,
przypada¬ PKB o wartoßci 23 192 z¬. W przeliczeniu na euro by¬o to 5115 (przy ßrednim
kursie 4,534 z¬), a na dolary 6347 (ßredni
kurs 3,654 z¬). GUS skorygowa¬ teΩ dane o
ubieg¬orocznym wzroßcie inwestycji oraz
konsumpcji indywidualnej. Wed¬ug najnowszych informacji wydatki inwestycyjne
zwi´kszy¬y si´ o 5,3%, a nie o 5,1%, jak podawano wczeßniej. W 2003 roku inwestycje
jeszcze mala¬y - o 0,2% w stosunku do poprzedniego roku. RównieΩ realny wzrost
konsumpcji indywidualnej by¬ wi´kszy, niΩ
wynika¬o z poprzednich szacunków: nie
3,2, lecz 3,4%.
◆ Inflacja. W kwietniu br. ceny konsumpcyjne by¬y o 3% wyΩsze niΩ rok wczeßniej.
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Ωyczy cz¬onkom i ich rodzinom
przyjemnych i bezpiecznych
wakacji.
Nast´pny numer Biuletynu
ukaΩe si´ we wrzeßniu 2005 r.
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KOMUNIKAT KPK OKRĘG STOŁECZNY Z DNIA 20.05.2005
W przypadku zauważenia nieścisłej lub nieprawdziwej informacji, szkalującej
nasze dobre imię w mediach, powiadom KPK-Ottawa, tel. (613) 249- 8796 lub
wyślij e-mail do kpk@kpk-ottawa.org
•

Canadian Broadcast Standards Council wydał decyzję w sprawie protestu i
skargi wniesionej przez KPK i Ambasadę R.P na użycie w programach CTV 8
listopada 2003 i 30 kwietnia 2004 sformułowań określających getto i obóz
koncentracyjny jako polskie.
Decyzja przyznaje rację naszym zarzutom i nakłada na CTV obowiązek
ogłoszenia komunikatu o naruszeniu przez tą stację obowiązujących zasad etyki
dziennikarskiej.
www.cbsc.ca/english/cbscdocs/prs/2005/whatnew050516.htm

•

Executive Director of American Jewish Committee wydał również następujące
oświadczenie, dostępne w całości na stronie internetowej:
www.ajc.org/InTheMedia/PressReleases.asp?did=1499
Cytat z powyższej strony:
“……. We would also like to remind those who are either unaware of the facts or
careless in their choice of words, as has been the case with some media outlets,
that Auschwitz-Birkenau and the other death camps, including Belzec, Chelmno,
Majdanek, Sobibor and Treblinka, were conceived, built and operated by Nazi
Germany and its allies. …… The camps were located in German-occupied
Poland, the European country with by far the largest Jewish population, but they
were most emphatically not "Polish camps." …... ”

•

Komisja Informacji KPK Okręg Stołeczny informuje, że na witrynie KPK Okręg
Stołeczny www.kpk-ottawa.org można znaleźć informacje, które mogą interesować ogół Polonii:
*

Listę stypendiów fundowanych przez organizacje Polonijne dla młodzieży
Polonijnej

* Emerytur i rent z Polski dla osób które przepracowały tam określony czas.
Podane są kontakty pozwalające na zaznajomienie się z przepisami

• Komisja Finansowa KPK Okręg Stołeczny informuje, że opracowała wstępne
zestawienie kilkudziesięciu programów federalnych, prowincjonalnych (Ontario) i
miejskich (Ottawa i Gatineau), które mogą oferować pomoc finansową dla
organizacji KPK jak i dla grup nie należących do KPK. Zestawienie zawiera opis
programu, przeznaczenie i kontakty administracyjne. Kopie zestawienia mogą
być otrzymane przez e-mail : zaborowski@sprint.ca . Dodatkowe informacje jak i
pomoc w spełnieniu wymagań można otrzymać od p. S. Zaborowskiego (613)
226-3747 dla programów federalnych, a dla programów prowincjonalnych i
miejskich od p. E. Poznańskiego (613) 224-0951.

