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CETA in effect since Sep 21, 2017
Oddział zawiązał się w dniu 9-go listopada, 1991 roku w siedzibie Le-

gionu Polskiego w Kitchener. Osoby obecne na zebraniu założycielskim:
Agnieszka Anuszkiewicz, Kazimierz Anuszkiewicz, Krystyna Bagadz-
ińska, Grażyna Bulik, Jerzy Bulik, Piotr Gralewski, Ryszard Lisowski,
Bożena Niemkiewicz, Wiesław Niemkiewicz, Wanda Osika, Józef Osika,
Bohdan Ryżycki, Barbara Ryżycka, Zbigniew Szymkowiak, Ryszard
Wiśniewski.

Wybór nazwy Oddziału. Rozpatrywano „Kitchener” i „Waterloo”;
przyjęto nazwę „Oddział Kitchener”, trochę przypadkowo, bez specjal-
nego uzasadnienia, jako że nie było specjalnych racji „za” i „przeciw” w
odniesieniu do tych obydwu nazw, poza tym, że Kitchener, jako większy
ośrodek miejski niż Waterloo wydawał się „ważniejszy” .

Osoby, które były członkami Zarządu w okresie minionych 25-u lat:
Krystyna Bagadzińska, Jerzy Bulik, Piotr Gralewski, 

CETA covers virtually all sectors and aspects of Canada-EU trade in order to
eliminate or reduce barriers. CETA addresses everything from tariffs to product
standards, investment, professional certification and many other areas of activity.
The agreement’s broad scope—including improved access to EU markets for
goods and services; greater certainty, transparency, and protection for investments;
and new opportunities in EU procurement markets—translates into real benefits
for Canadians and contributes to Canada’s long-term prosperity.

Prior to CETA’s entry into force, only 25 percent of EU tariff lines on Canadian
goods were duty-free. On the day that CETA entered into force, 98 percent of EU
tariff lines became duty-free for Canadian goods, and an additional one percent
will be eliminated over a seven-year phase out period. Tariff elimination will pro-
vide enhanced export opportunities into the EU market for Canadian producers,
processors, and manufacturers, as well as for agricultural and agri-food products,
fish and seafood, forestry goods, and the full range of industrial goods.

100 Anniversary of Blue Army 
in Niagara-on-the-Lake

The Polish Army in France, often known
as Haller's Army or the Blue Army, was an
army of over 80,000 soldiers. The Polish-Ame-
rican volunteers, organized in 1917 to fight for
Poland's freedom and independence closed in
February 1919 when the 73rd and last draft  of
total of 22,000 Polish soldiers left Kosciuszko
camp. The creation of the Polish Army in Ca-
nada was possible with the help of the Cana-
dian government under leadership of  PM. Sir
Robert Borden and with the support of Cana-
dians. Canadians, not only those of Polish de-
scent, provided the volunteers with

25-lecie Oddziału Kitchener

Tadeusz Kosciuszko – A Man of VisionJPII Day - wkótce największa parada w Toronto
On September 18 in the heart of Warsaw Ambassador Jones helped of-

ficially open the innovative outdoor exhibition Tadeusz Kosciuszko – A
Man of Vision.  Designed by the Museum of Polish History and proudly

supported by the US
Embassy, the exhibition
was open to the public
24 hours through the end
of September at the
Krakowskie Przedmi-
escie near the Plac
Zamkowy in Warsaw.
Ambassador Jones
hailed the originality and
focus 

W czasie podniesienia papieskiej flagi przed ratuszem Toronto z okazji
uczczenia Dnia Jana Pawła II pośród wielu mówców wystąpił prowincjal księży

oblatów ks. Marian
Gil, zapraszając wszy-
stkich zebranych do
licznego udziału w
przysz-łych paradach,
w których wezmą
udział parafie ka-
tolickie, dając tym
duże szanse, aby Pol-
ska Papieska Parada
stała się najliczniejszą
w mieście. 
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THIS PAINTING, CALLED “FATHERS OF CONFEDERATION” is based on

the original, “Meeting of the Delegates of British North America.” str. 5
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ASSOCIATION
OF POLISH ENGINEERS 

IN CANADA

Founded in 1941
Incorporated in 1944

Branches

EDMONTON, AB
Jolanta Wandzel-Mrugala
j_wandzel@yahoo.comz

HAMILTON, ON
Andrzej Felińczak, tel.: (905) 578-6584

KITCHENER, ON
Jerzy Bulik, tel.: (519) 747-1402

MISSISSAUGA, ON
Sławomir Basiukiewicz

Tel.: (905) 602-5814
MONTREAL, QC
Krzysztof Rosiak 

rosiak.kris@gmail.com 
OTTAWA, ON

Bogdan Gajewski tel.: (613) 259-5015
TORONTO, ON

Krystyna Sroczyńska tel: (416) 486-7346

Jerzy Bulik (Kitchener) chairman
Andrzej Sochaj (Mississauga)      vice chairman
Janusz Majerski (Toronto)  secretary
Stanisław Kulina (Mississauga)   audit
Andrzej Felińczak (Hamilton)     audit
Maria Świętorzecka  (Toronto)    audit
Jolanta Wendzel (Edmonton)
Sławomir Basiukiewicz (Mississauga)
Krzysztof Rosiak (Montreal)
Bogda Gajewski (Ottawa)
Marzena Bachtin (Toronto)
Jan Cytowski (Toronto)
Janusz Niemczyk (Toronto)
Krzysztof Kluczewski (Toronto)
Genadij Makarewicz (Toronto)  
Zbigniew Pieciul (Toronto)
Krystyna Sroczyńska (Toronto)
Hieronim Teresiński (Toronto)
Maciej Zaremba (Toronto)

Board of Directors

Od redakcji
Biuletyn NewLink 2017 został przygotowany na Walny Zjezd, który odbędzie się 25 listopada br. Mi-

jający rok jest wypełniony wieloma rocznicami dającymi powody do radości i dumy z osiągnięć inży-
nierskich w Polsce i na świecie. Zasługi Polaków na kontynencie amerykańskim stają się coraz bardziej
znane dzięki rosnącemu zainterresowaniu rozwijającego się ekonomicznie kraju. Dużym wydarzeniem
była wizyta Prezydenta USA Donalda Trumpa i przemówienie pod pomnikiem Bohaterów Powstania
Warszawskiego 1944.Pobyt wojsk amerykańskich w Polsce i wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w USA
w tym w najstarszej i najważniejszej Akademii Wojskowej w West Point przypomniała ogromne zasługi
polskiego generała Tadeusza Kosciuszki, który przyczynił sie do powstania tej wyjątkowo ważnej dla
obronności Stanów Zjednoczonych placówki.

W tym roku mija 100 lat od utworzenia w Kanadzie w Niagara-on-the-Lake obozu szkoleniowego dla
tworzącej się z polonijnych rekrutów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Niebieskiej Armii generała
Hallera, która odegrała znaczącą siłę w tworzeniu niepodległego Państwa Polskiego w 1918-1920 roku.
Szefem obozu w Niagra-on-the-Lake był płk. A. D. LePan, wielki przyjaciel polskich inżynierów. 

Zamieszczamy zdjęcia gości (m.in. płk. LePan) i załozycieli Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w
Kanadzie z 4-go Walnego Zjazdu w Toronto w 1944 w hotelu Royal York, z czasu inkorporacji STP.

Obecnie nie  tylko historia polityczno-wojskowa, czy kutlturowa jest ważna we współczesnym świe-
cie - w kampusach uniwersyteckich powstają oddziały muzealne pokazujące dokonania techniczne kra-
jów, regionów lub uczelni. Takie muzeum na Uniwesytecie York w Toronto pod nazwą “The Link”
założył nasz rodak, prof. Zbigniew Stachniak, o czym piszemy dość obszernie w naszym biuletynie. 

Hieronim Teresinski prezes
Jan Cytowski wiceprezes
Genadij Makarewicz skarbnik
Janusz Niemczyk sekretarz
Slawomir Basiukiewicz sponsorstwo
Maria Świętorzecka Członkowstwo

New Link
Zbigniew Pieciul Webmaster

Marzena Bachtin Zatrudnienie
Jerzy Bulik New Link

Head Office
206 Beverley Street

Toronto, Ontario M5T 1Z3
Tel.: 416-486-7346
www.polisheng.ca

Editorial Committee
Maria Świętorzecka, Jerzy Bulik,  

Hieronim Teresiński,

Krystyna Sroczyńska

Head Executive Board Officers:

www.polisheng.ca
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25-lecie Oddziału Kitchener
Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Ryszard Lisowski, Wojciech Mioduszewski,
Paweł Nawrocki, Annabella Newman, Grzegorz
Rąbalski, Bohdan Ryzycki, Anna Sagatowska,
Zbigniew Szymkowiak.  Nieprzerwanie od mo-
mentu powstania Oddziału pełnią swoje funkcje:
prezes - Jerzy Bulik i wiceprezes - Ryszard
Lisowski.

Członkowie, którzy zmarli w okresie istnienia
Oddziału: Krystyna Bagadzińska, Kazimierz
Anuszkiewicz, Halina Szybiak, Andrzej Szybiak.

Od początku główną formą działalności Oddzi-
ału były comiesięczne spotkania z prelekcjami.
Wyłaczając przerwę letnią i miesiące, w których
organizowane były inne imprezy, średnio odby-
wało się 6 prelekcji w roku, co w okresie 25-u lat
daje liczbę ok 150 prelekcji. Tematyka prelekcji
poza zagadnieniami nauki i technika obejmowała
wiele innych dziedzin, jak np. zdrowie, historię,
relacje z podróży itp.

Prelegentami byli członkowie Oddziału i osoby
z zewnątrz jak np. profesorowie miejscowych uni-
wersytetów, biznesmeni, przedsiębiorcy itp. Nie
sposób wymienić dziesiątków prelegentów, którzy
prezentowali swoją wiedzę i doświadczenie na
forum zebrań Oddziału przez minione 25 lat -
bardzo im za to dziękujemy.

Zebrania Oddziału były zawsze otwarte i mogły
w nich uczestniczyć wszystkie osoby zaintere-
sowane prelekcjami. Średnia frekwencja na
prelekcjach wynosiła od 15-u do 20-u osób.

Poza prelekcjami stałymi pozycjami w pro-
gramie działalności Oddziału stały się z czasem
dwa pikniki i spotkanie noworoczne. Piknik odby-
wający się przy końcu czerwca pod hasłem „Za-
kończenie sezonu, powitanie lata” i piknik
odbywający się w drugiej połowie września pod

hasłem „Zakończenie lata- rozpoczęcie sezonu”.
Pikniki te odbywały się w tych samych miejscach;
czerwcowy - u Ali i Leszka Pitków, wrześniowy -
u Zuzanny i Witka Majewskich. Dziękujemy im za
udzielaną nam gościnę. 

Spotkanie noworoczne, odbywane w restauracji
Black Forest w Conestogo, w drugiej połowie sty-
cznia szybko zdobyło sobie popularność i gro-
madziło poza człokami Oddziału wielu
sympatyków, którzy chcieli wspólnie z nami witać
Nowy Rok. Zanim ustałiła się tradycja spotkań sty-
czniowych w restauracji Black Forest, spotkania
noworoczne odbywały sie w domach członków
Oddziału. Odbyły się trzy takie spotkania, a gospo-
darzami ich byli kolejno: Krystyna i Jerzy Kulik,
Marise i Edward Twatrduś, oraz Wanda i Janusz
Osika. Dziękujemy im za przyjęcie nas w swoich
progach.

Po drodze do dzisiejszego jubileuszu wypadały
kolejne „okrągłe” jubileusze: 5-lecia, 10-lecia itd.
Pierwszy z nich. Jubileusz 5-lecia, obchodzony był
w nieistniejącej już obecnie restauracji „Charlie”
na ulicy Charle’s. Drugi, Jubileusz 10-lecia, cele-
browany był w domu Marysi i Romana Karczmar-
czyków. Dziękujemy gospodarzom za ugoszczenie
nas, a kol. Grzegorzowi Glince za sprowadzenie
„Kujawiaków”, którzy wystąpili na tym spotkaniu.
Jubileusze 15-lecia i 20-lecia świętowane były w
restauracji Black Forest. 

Działalność Oddziału zawierała także różne
akcje skierowane do środowiska lokalnej Polonii,
a również i lokalnej społeczności kanadyjskiej.

Oddział był inicjatorem i realizatorem wystaw
polskiej grafiki, plakatu i architektury w rotundzie
ratusza Kitchener.

Oddział współpracował z lokalną polską szkołą
im. Sir Kazimierza Gzowskiego. Wspólnie ze
szkołą organizowane były konkursy dla uczniów

popularyzujące sylwetki wybitnych Polaków,
będących albo pionierami pewnych dziedzin, albo
mających światowej klasy osiągnięcia w obszarach
swojej działalności. Niektórzy z tych Polaków
występujący w konkursach to: Kazimierz Gzowski
(budowniczy dróg i mostów w Ontario), Ignacy
Łukasiewicz (światowy pionier przemysłu
naftowego), Frank Piasecki (światowy pionier
techniki helikopterowej), Mieczysław Bekker
(twórca pojazdu księżycowego „Rover”).

Oddział uruchomił liczącą kilkaset adresów
emailowych sieć informacyjną, obejmującą
członków lokalnej społeczności polonijnej. Dzi-
ałalność ta została następnie przekazana do
Zarządu Okręgu KPK. 

Członkowie Oddziału angażowali się aktywnie
w działalność różnych lokalnych organizacji
polonijnych, jak np.: Zarząd Główny i Zarząd
Okręgu KPK, Klub żeglarski Bieli i Czerwieni, Ze-
spół  Taneczny „Kujawiacy”, Radio „PolMyśl”,
Drużyna Harcerska; często piastowali tam
odpowiedzialne funkcje.

Trudny do ujęcia dorobek 25-lecia Oddziału
polega na tym, że na stworzonym przezeń forum
zawiązały się nie tylko znajomości, ale i przyjaźnie
– cała sieć powiązań personalnych, obejmująca nie
tylko członków organizacji, ale szerokie grono
członków lokalnej polskiej społeczności. A jak
wiadomo poczucie przynależności do jakiejś grupy
ma dla każdego człowieka bardzo istotne znacze-
nie. Dzięki temu, tj. dzięki istnieniu i działalności
naszego Oddziału Stowarzyszenia, życie wszyst-
kich nas, zarówno członków jak i osób nieformal-
nie związanych ze Stowarzyszeniem stało się
ciekawsze i pełniejsze.

Jerzy Bulik

Uroczysty Bankiet z okazji 25-lecia Oddziału Kitchener
Szanowni Państwo ! Drodzy Goście ! 
Koleżanki i Koledzy !
25 lat temu, w tym samym bu-

dynku, w którym znajdujemy się
dzisiaj, na hasło „Stowarzyszenie In-
żynierów Polskich w Kanadzie” ze-
brała się grupa osób i zawiązała
tutejszy Oddział tej organizacji.
Chciałbym szczególnie podkreślić,
że kiedy kierowałem wtedy do
poszczególnych osób propozycję
powołania Oddziału Stowarzyszenia
na naszym terenie, nikt mnie nie za-
pytał: „Co ja będę z tego miał, że
wstąpię do tej organizacji”. Myślę,
że członkom założycielom należy
się szacunek i uznanie za postawę, jaką wtedy
zademonstrowali. Jest wśród nas kilka osób, które
uczestniczyły w zebraniu założycielskim; chci-
ałbym je prosić o powstanie, a wszystkich Państwa
- o uhonorowanie ich oklaskami.

W ciągu minionych 25-u lat niektórzy z naszych

członków odeszli na zawsze; proszę o uczczenie
ich pamięci chwilą ciszy. Dziękuję. 

Nie jest moim zamiarem, aby zabierać Państwu
czas na omawianie działalności naszego Oddziału
w okresie minionego ćwierćwiecza. Zebraliśmy
się tu, aby spędzić miło czas, a nie wysłuchiwać
suchych sprawozdań. Dla zainteresowanych
przegląd naszej działalności dostępny jest do

wglądu na ulotkach rozłożonych na stołach. Chci-
ałbym natomiast wykorzystać dzisiejsze spotkanie,

aby podziękować wszystkim, którzy
wnieśli swój wkład do 25-letniego
dorobku naszej organizacji.

Dziękuję członkom kolejnych
Zarządów za ich pracę, zaangażowanie
i bezinteresowność. Mam tu na myśli
to, że nie tylko poświęcali swój czas i
energię, ale ponosili również koszty fi-
nansowe związane z ich działalnością,
żeby wymienić tylko koszty benzyny i
zamiejscowych rozmów telefon-
icznych. Szczególne uznanie należy się
tu kol. Ryszardowi Lisowskiemu, który
pełni funkcje wiceprezesa nieprzer-

wanie od momentu naszego powstania.
Dziękuję wielu dziesiątkom prelegentów, którzy

dzielili się z nami swoja wiedzą i doświadczeniem
i to absolutnie bezinteresownie. To dzięki nim
nasze comiesięczne spotkania zyskiwały
szczególną treść i charakter. str. 4
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Dziękuję członkom, jak również osobom nie
związanym formalnie z naszą organizacją za pozy-
tywny odzew na inicjatywy zarządu, za akwne
uczestnictwo w działalności organizacji. Dzięki
Waszej obecności na imprezach Oddziału, dzięki
Waszej aktywnej obecności nasz organizacja była
żywym organizmem, a nie tworem mającym
zarząd, ale istniejącym tylko na papierze i w ofic-
jalnych wykazach.

Wszelka działalność musi odbywać się gdzieś.
Tu słowa podziękowania kieruje do osób, które
użyczały podwoje swoich domów i ogrodów na
nasze imprezy; wymieniam w kolejności alfabety-
cznej: Marysia i Roman Karczmarczyk, Krystyna
i Jerzy Kulik, Zuzanna i Wiek Majewski, Wanda i
Ziutek Osika, Ala i Leszek Pitek oraz Marise i Ed-
ward Twarduś. Dzięki za goszczenie nas.     

Szczególne słowa podziękowania kieruję tu do
Polskiej Placówki Legionu, która od początku
naszego istnienia użyczała nam swoje gościnne
progi. Dzięki Polskiemu Legionowi nie czujemy
się bezdomni i mamy miejsce, z którym się
utożsamiamy. Nasz dzisiejsze spotkanie w tym bu-
dynku stało się możliwe w ogólności dzięki przy-
chylności Legionu, a w szczególności dzięki panu
Władysławowi Magrowi. Bardzo dziękujemy. 

Kończąc moje wystąpienia dochodzę do
naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuje Komite-
towi Organizacyjnemu Jubileuszu z przewod-
nicząca koleżanką Marią Pruchnicki –
Karczmarczyk. Dziękuję bardzo wszystkim
Państwu za Waszą obecność, za to, że zechcieliś-
cie przyjść i cieszyć się razem z nami naszym
Świętem. Życzę miłego wieczoru i dobrej zabawy!        

Jerzy Bulik

c.d. ze str. 3

Our bulletin NewLink 2016 was presented this year at the CNE on the display prepared by National
Ethnic Press and Media Council of Canada. We were in the centre of POLAND section on the main
wall in the right top row. Very visible! Every year the NEPMCC is presenting great Canadian ethnic mo-
saic in printed publications from all over Canada in almost all languages used in our country

The President of NEPMCC Thomas Saras in the middle is surraunded by board members.

For the nearly forty percent of the Canadian population that his mother tongue is neither English or
French, the Ethnic Press of the Country performs a unique function within the boundaries of the Cana-
dian mass media. Generally, its purpose is to inform its readers in a language more readily understood
than the official languages of the Country.

There are four hundred newspapers and magazines today published all over Canada, serving more than
twelve million Canadians from all over the world, which made Canada their home.

The National Ethnic Press and Media Council of Canada is a non-profit organization whose mission
is to promote and integrate the economic, social, and cultural interests of ethnic communities into the
mainstream of Canadian society. Over the last twenty-six years, the NEPMCC has built a strong mem-
bership that today stands at more than 800.

NEW LINK at the Canadian National Exhibition

The men shown here helped make the final
agreement that created Canada. After years of po-
litical debate, there were three historic meetings in
Quebec City, Charlottetown and London, England
to decide the future creation of Canada.The artist,
Robert Harris, worked mostly from photographs
of the men. Canadian Confederation was the
process by which the British colonies of Canada,
Nova Scotia, and New Brunswick were united into
one Dominion of Canada on July 1, 1867. Upon
confederation, the old province of Canada was di-
vided into Ontario and Quebec; along with Nova
Scotia and New Brunswick, the new federation
thus comprised four provinces.Over the years
since Confederation, Canada has seen numerous
territorial changes and expansions, resulting in the
current union of ten provinces and three territo-
ries. The ten provinces are Alberta, British Co-
lumbia, Manitoba, New Brunswick,
Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, On-
tario, Prince Edward Island, Quebec, and
Saskatchewan.The three territories are Northwest
Territories, Nunavut, and Yukon, which govern the

rest of the area of the former British North Amer-
ica. Together, the provinces and territories make
up the world's second-largest country by area. 

The federal government is spending half a bil-
lion dollars to commemorate the 150th anniver-
sary of Confederation – with everything from a
cross-country RV tour to a Parliament Hill extrav-
aganza marking the occasion.

The largest share of the money – $300-million –
is being delivered by regional development agen-
cies through the Canada 150 Community Infra-
structure Program. The previous Conservative
government created that fund to fix up public fa-
cilities and for community infrastructure, culture
and recreation. It was given a $150-million budget
shortly before the 2015 election. 

The federal government spent $100-million for
centennial commemorations in 1967 (about $779-
million in today's dollars), which included the con-
struction of buildings such as the National Arts
Centre in Ottawa. 

Info from Wikipedia and Chris Hatney “Globe
and Mail”  article published Jan 4, 2017.

Voluntary  
Service 

Laureat nagrody VSA, Janusz Niemczyk (na zdję-
ciu u góry) oraz Skarbnik SIP Genadij Makarewicz
(na zdęciu obok, w środku w środku), wśród
posłów z dzielnicy Etobicoke Lakeshore, Peter
Milczyn MPP (z lewej) i Etobicoke Centre) Yvan
Baker MP (z prawej).

Co roku w Ontario wręczane są Volunteers Service
Awards (VSA) czyli nagrody za dzialalność
społeczną. Nagrody te przyznawane są przez Min-
istry of Citizenship and Immigration prowincji On-
tario. Nagrody VSA mogą być przyznane danej

c.d. ze str. 1
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Blue Army in Canada

osobie w odstepach 5-letnich. 
Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne.
Uroczystości odbywają się w kwietniu w wielu
miejscowościach Ontario i w dzielnicach miasta
Toronto. Nagrody wręczają miejscowi posłowie
do parlamentu prowincjonalnego.

Nagrody z nominacji SIP otrzymali w tym roku: 
Sławomir Basiukiewicz, 20 lat działalności, Jerzy
Bulik, 25 lat, Jan Cytowski, 30 lat, Gienadij
Makarewicz, 25 lat, Janusz Niemczyk, 5 lat,
Zbigniew Pieciul, 10 lat.

Ś.P. Jacek Zlahoda

W środę 8 marca 2017
zmarł nasz Kolega Jacek Zla-
hoda, niezwykle oddany, dłu-
goletni członek
Stowarzyszenia Inżynierów
Polskich, pełniący różne
funkcje na przestrzeni lat, os-
tatnio członek Komisji Rewiz-
yjnej Oddziału Toronto SIP.

Jacek był bardzo wycieńczony i wyniszczony tr-
wającą od dawna chorobą serca, leczeniem i
ubocznymi skutkami. Jego ostatnie lata były
nieustannym cierpieniem. Mial trudności z mówie-
niem, chodzeniem, nie mógł jeść, niewiarygodnie
wychudł i był bardzo słaby. Przez ostatnie dni
męczyło go przeziębienie, gorączka i kaszel.

Zmarł w domu, spokojnie, w ramionach żony
Anety.

Żegnaj Drogi Jacku !

  
 

Awards
VSA

of the exhibit, commenting that it’s “A fantastic
exhibition that brings together Tadeusz
Kosciuszko’s silhouette, his dedication to the idea
of freedom and his accomplishments.”

Ambassador Jones joined Polish
History Museum Director Robert
Kostro and other dignitaries at the
opening, including Senator Anna
Marie Anders, Wojciech Kolarski
of the Presidential Chancellery, and
the Ambassadors of France and
Switzerland.

Held in the bicentennial year of
Kosciuszko’s death, the exhibition
provided visitors with an unparal-
leled opportunity to learn more
about Kosciuszko’s fascinating life,
his devotion to the ideal of free-
dom, and military engineering ex-
ploits.  The exhibition has been made virtually
available on the Google Arts & Culture platform
at www.wystawy.muzhp.pl.

“He is the purest son of liberty I have ever
known, and not just for the wealthy and high-born”
– Thomas Jefferson, future third President of the
US, wrote about Kościuszko in 1798.

Before meeting Tadeusz (Thaddeus, in English)
Kościuszko during an inspection of the fortifica-
tions at West Point, George Washington had a hard
time remembering the Polish patriot’s name and
spelled it at least 11 different ways in correspon-
dence. After that day at West Point, however,
Washington was so impressed with the Polish en-
gineer’s plans that he never again got Kościuszko’s

name wrong.
Kościuszko encouraged Thomas Jefferson to es-

tablish a military academy to train officers – a plan
the third president made a reality with the creation

of the United States Military
Academy at West Point. Since
1828, a monument to Koś-
ciuszko has stood at West Point,
overlooking the river he de-
fended.

President Donald Trump said
in Warsaw this year: “Our two
countries share a special bond
forged by unique histories and
national characters.  It’s a fel-
lowship that exists only among
people who have fought and
bled and died for freedom.”

“The signs of this friendship
stand in our nation’s capital.  Just steps from the
White House, we’ve raised statues of men with
names like Pułaski and Kościuszko.”

understanding, encouragement, hospitality and so-
metimes even material assistance. The Canadian
government provided the Polish Army with the
necessary military facilities and Canadian Army
officers as instructors.

On January 3, 1917, 23 Falcons arrived at the
training school in Toronto and were met by Lt.
Colonel A.D. LePan and were accepted into the
School of Infantry, Military District No. 2. “The
Engineering Building (University of Toronto) was
used by the School of Infantry under Colonel
LePan until the spring of 1917, when the training
of Polish soldiers expanded so rapidly that most
of the school was moved out of the city.

When newly promoted army officers became
available, the Polish Army Camp in Niagara-on-
the Lake was established (September 28, 1917)
with Lt.-Col. A.D. LePan as Commandant, Polish
Army Camp, Niagara-On-the Lake, Ontario. The
LePans moved from Toronto to Niagara-On-the
Lake and their lives revolved very much around
the Camp activities. On November 21, 1917,
when the Camp was visited by Ignace J. Pade-
rewski, a Polish statesman, world’s most famous
pianist of the time and well known composer. Fol-
lowing the official part of the visit Paderewski and
his spouse were invited by Col. LePan to attend a
small gathering at his home. Col. LePan’s children
were introduced to the distinguished guests. They
were allowed to mingle with the adults and listen
to the piano music played by Paderewski. For one
of the boys, Arthur, who was six at that time, the
lasting impression from that evening which ac-
companied him throughout his entire life was that
he sat on Paderewski’s knees.

In April 1918, a burial plot in St. Vincent de
Paul’s cemetary was set aside for Polish soldiers,
where 26 men were burried. Most of them died
due to the Spanish flue epidemic. Annuly there are
celebrations commemorating the Haller’s Army
freedom fighters..

During the Second World War, when Poland fell
victim to the Nazi-Soviet invaders, the Polish go-
vernment in exile residing in Great Britain, nego-
tiated with the Canadian government the
recruitment and military training of volunteers to
the Polish Armed Forces (among Canadians of Po-
lish descent). One summer day in 1941, shortly
after the Canadian-Polish military agreement had
been signed, the representatives of the Polish Mi-
litary Mission knocked on Col. LePan’s doors
asking for assistance. Not on active military duty
anymore, he could not help much with the mili-
tary training aspect of the undertaking. Using, ho-
wever, his family’s influence and name
recognition in the Owen Sound area he helped to
find a suitable location for military barracks and
military training grounds. This is how the Tade-
usz Kosciuszko Polish Army Training Camp in
Owen Sound had been established.

http://www.electronicmuseum.ca/poland-and-
niagara-on-the-lake/ 

Tadeusz Kosciuszko a Man of Vision
c.d. ze str. 1

Dwa pikniki: wiosenny i jesienny
odbyły się w Parku Paderewskiego – na świeżym
powietrzu, bez względu na pogodę – jest kuchnia,

zadaszenie, dużo miejsca, boiska sportowe. O rga-
nizatorami byli Odziały Toronto i Mississauga
przy wsparciu ZG i Placówki 114 SWAP.
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ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS - BANQUET, R       

Od wielu lat redakcja NewLink podejmowała próby odnalezienia zdjęcia
z walnego zjazdu w Toronto w Royal York Hotel, którego jedynie ponu-
merowana fotokopia była dostępna w biurze ZG SIPwK. W 2016 roku Archi-
wum Kanadyjskie przesłało  nam skan zdjęcia emailem. Oryginał znajduje
się w Ottawie w zdeponowanych archiwach SIPwK.

Niestety nie zachował się spis osób, które znajdują się na zdjęciu. W ra-
mach obchodów Jubileuszu 75-lecia naszej organizacji podejmujemy wysiłek
identyfikacji poszczególnych osób. 

Zapewne są gdzieś materiały i osoby, które pomogłyby w rozpoznaniu
wielu dawnych członków. Udało się np. ustalić, że przy stole honorowym z
numerem 5 w I-szym rzędzie stołów od stołu honorowym jest Mieczysław
Bekker - słynny twórca pojazdu Księżycowego.

Korzystając z internetu umieścimy  indiwidualne powiększone zdjęcia
uczestników tego zebrania, aby szerzej zwrócić się z apelem o pomoc w iden-
tifikacji osób z tego zdjęcia  do obecnych i byłych członków Stowarzyszenia
i ich rodzin, a także historyków zajmujących się zagadnieniami polonijnymi
w kraju i na świecie. Biogramy będziemy publikować w miarę ich pozyski-
wania.  Informacje prosimy przesyłać na email: swietor@infopol.com ze
wskazaniem “współrzędnych” osoby wg poniższego opisu.

Stół honorowy SH po prawej stronie pod ścianą:- od lewej do prawej: 
SH1. Józef Pawlikowski, 2. Eryk Kosko, 3. Jerzy Meier, 4. Pańkowski, 5.

Józef ZN Polaków, 6. Mieczysław Kurman, 5. Col. Arthur D’Orr LePan re-
tired Commander of the “Camp Kosciuszko”, 6. ..., 7. ..., 8. ..., 9. ..., 10. Le
Pain, 11. ..., 12. ..., 13. ...., 14, ..., 15. ..., 16. ...., 17. ..., 18. Roman
Nowakowski Prezes ZG Kadencji 1943/44. 19. Rościszewski Antoni prezes
ZG S.T.P. kadencja 1944/45.

1-szy rząd stołów po prawej: od tylnej ściany stoją: S1 ..., S2 ..., S3 ...; 
Stół numer I: I1 ..., I2 ...., I3 ..., I4 ..., I5 ..., I6 ..., I7 ..., I8 ...;
stół numer II: I1 ..., II2 ..., II3 ..., II4 ..., II5 ..., II6 ..., II7 ..., II8; 
Stół III:  III1 ..., III2 ..., III3 ..., III4 ..., III5 ...; 
Stół IV:  IV1 ..., IV2 ..., IV3 ..., IV 4 ..., IV5 ...; 
Stół V z przodu: V1 ..., V2 ..., V3 ..., V4 ..., V5 - Mieczysław Bekker.
2-gi rząd 5-ciu stołów z lewej, od tylnej ściany sali: 
stoją od lewej: SL1 - kelner, SL2 ...; 
SL3 ..., SL4 ..., SL5 ... (trzej z Koła Rzemieślników)
SL6 ..., SL7 ..., SL8 ... (trzej od stołu IL)
stół IL - I1 ..., I2 ..., I3, ... I4 ..., I5 ...; 
stół IIL - II1 ..., II2 ..., II3 ..., II4..., II5 ..., II6...; 
stół IIIL - III11 ..., III2 ...; III3 ..., III4, ..., III5 ..., III6; 
stół IVL - IV1 ..., IV2 ..., IV3 ..., IV4 ..., IV5 ..., IV6...;
stół VL: V1 ...,V2..., V3..., V4...,V5 ..., V6 .... 
Poniżej jest powiększone zdjęcie Kol. Jerzego Meiera (stół honorowy,

SH3), z pierwszej grupy 246 członków Stowarzyszenia Techników Polskich
w Kanadzie, którzy przybyli z Anglii w czasie II wojny świa-
towej. 

J. Meier został wyróżniony przez władze kanadyjskie
poprzez nadanie obywatelstwa kanadyjskiego w pierwszej
takiej ceremonii po wprowadzeniu historycznej ustawy o
obywatelstwie. kanadyjskim.  Ustawa z 1 stycznia 1946 roku
ustanawiała obywatelstwo kanadyjskie niezależnie od bry-
tyjskiego. 

Dopiero w 1976 roku zniesiono preferencyjne obywa-
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     UET, ROYAL YORK HOTEL, TORONTO APRIL 15, 1944

telstwo brytyjskie, uznając podwójne lub wielokrotne obywatelstwo, wychodząc z założenia, że wieloetniczność stanowi siłę kanadyjskiego społeczeństwa. 
Na archiwalnym zdjęciu z 1947, sprzed budunku Sądu Najwyższego zrobionego w Ottawie Jerzy Meier jest w otoczeniu Plestyńczyka, Szwajcara, Niemca, Ros-

janina, Norweżki, Szkota, Rumuna, Jugosławianian, Ormianina i bardzo eleganckiej Polki Mrs. Heleny Sawickiej.  Archiwalne zdęcie wykonał Chris Lund/National
Film Board of Canada/Library and Archives Canada/PA-129262. Opis tej pierwszej ceremonii nadania obywatelstwa kanadysjskiego można znaleźć na stronach Sen-
atu Kanady: https://sencanada.ca/en/about/brochure/parliamentary-treasures/canadian-society-e
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In 2018, York University Computer Museum is
planning to open a world-class permanent com-
puting exhibition THE LINK at the Lassonde
School of Engineering at York University. THE
LINK will be a free access, in-
teractive, and permanent com-
puting and information
technology exhibition. This
world-class installation will
showcase and celebrate Cana-
dian contributions to comput-
ing and information
technologies. It will link our
technological heritage with the
digital future and tell the story of technology’s role
in shaping Canadian society, its aspirations and
values. And through this link to inspire and moti-
vate future scientists and engineers to follow in the
footsteps of the Canadian scientists and technol-
ogy pioneers, the exhibition will lead the conver-
sation on technology’s role in modern society. 

The Lassonde School of Engineering was estab-
lished in 2011 backed by funding from founding
donor, entrepreneur and philanthropist Pierre Las-
sonde, the Government of Ontario, and York Uni-
versity. Currently, the school has over 130 faculty
members in four academic departments, offers 11
programs, and is home to over 2,800 undergradu-
ate and graduate students. 

The new Bergeron Centre for Engineering Ex-
cellence — a $115 million zero-lecture hall cre-
ative space that hosts the Lassonde School of
Engineering — officially opened in 2016. 

Programs include:  Civil Engineering Mechani-
cal Engineering Electrical Engineering Computer
Engineering Software Engineering Geomatics En-
gineering Space Engineering Computer Science
Computer Security Digital Media Earth & Atmos-
pheric Science 

Between now and 2050 humanity will face great
challenges: climate change, access to clean water
and energy, and cyber security, to name just a few.
Opportunities will be even greater in areas such as
big data, artificial intelligence, nanotechnology,
and ever evolving and expanding wireless and in-
formation technologies. 

What do all these challenges have in common?
They are complex, they are borderless and they
transcend traditional divides. To solve these big
problems and to seize these enormous possibili-
ties, the world needs engineers who are more than
just technical experts. 

Employers too are increasingly seeking gradu-
ates with more than just theoretical knowledge. At

the same time, students facing unpredictable ca-
reer paths expect to develop breadth and depth of
knowledge that sets them apart in the global mar-
ket for talent. 

The world needs a different
kind of engineer, employers
want a different kind of engi-
neer, and students expect a dif-
ferent kind of engineering
education to prepare them for
the challenges and opportuni-
ties that they will face in the
next 50 years. 

What is a Renaissance Engineer?
The Lassonde School of Engineering has been

created to be the home of the Renaissance Engi-
neer: a place where students are free to explore
their passions and gain different perspectives from
the world around them. 

York University  with more than 54,000 stu-
dents, 11 Faculties, 5,000 courses, 28 research cen-
tres and nearly 300,000 alumni, York University is
much more than just Canada’s third-largest Uni-
versity. We are also one of Canada’s leading hubs
for interdisciplinary research and innovative teach-
ing, opening our students’ minds through a com-
prehensive and cross- curricular academic
education and a diversity of perspective and expe-
rience. 

Renaissance Engineers How are we different?
think in big systems not little silos design with
people in mind embrace ambiguity 

The School is creating a different kind of learn-
ing experience built on three founding principles: 

1) Renaissance Curriculum | engineering + law
+ business 

Lassonde students experience a broad “Renais-
sance” curriculum with integrated courses in law
and business taught in partnership with the
Schulich School of Business and Osgoode Hall
Law School. 

2) Flipping the Classroom | $115 million home
with zero lecture halls 

Lassonde is flipping the classroom so that stu-
dents can watch lectures online anywhere, anytime
and come to class to solve problems together. 

3) 50:50 Challenge | achieving a gender balance 
Lassonde has set a challenge to be the first en-

gineering school in Canada to reach a 50:50 gen-
der balance. 

Narratives & Artifacts
The LINK will use historical artifacts from the

YUCoM’s extensive collection, still images, and
interactive multimedia displays to offer several
narratives of pioneering work on computing in
Canada. 

The exhibition will be organized around several
narratives about our Canadian computing heritage
and the role of Canadian men and women in ad-
vancing computing and information technologies
world-wide. Although the exhibit is designed to be
a permanent installation, the history of computing
threads will be changing over time, showcasing
new stories and new technological solutions to nar-
rate them. 
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For its launch, the exhibition will focus on three
themes: personal computing, software, and net-
working and wireless communication technolo-
gies. The following pages expound on these
themes in greater detail. 

Architecture 
The exhibition will be located in the lobby of the

Lassonde Building on York’s Keele campus. 
The exhibition will consist of two integrated sec-

tions: the artifact section and the interactive dis-
play section. The artifact section will display
historically significant hardware and software in
specially designed display hardware (cabinets).

The interactive display section will be built around
interactive digital display hardware such as digital
walls, multi-touch displays, and head-mounted
augmented reality displays. This section will be
used for, among other purposes, interactive self-

guided navigation through the exhibition, screen-
ing historical material (images, videos) as well as
for interacting with some of the Canadian-de-
signed systems and software using the artifacts’
emulators. It will also be used to promote our
sponsors (this is further discussed in the Sponsor-
ship Opportunities section). Both the artifact and
interactive display sections will be integrated in
several ways from the design of content to the ex-
tension of the use of augmented reality gear into
the artifact section of the exhibition. The techno-
logical sophistication and unique content of the
proposed displays would make the exhibition one
of the most innovative high technology presenta-

tions by a Canadian university. 
The exhibition will enhance the learning experi-

ence of all York students; it will provide computer
science, engineering, and digital media students

with an opportunity to work and experiment with
the newest digital display technologies through
their involvement in projects related to the content
development, maintenance and continuous en-
hancements of the exhibition. 

The exhibition will also become a significant
part of the Lassonde School’s outreach program
offering visiting high-school students a unique
learning experience. 

Sponsorship opportunities are available: 

PRESENTING CORPORATE 
SPONSOR  $250,000 
SUPPORTING CORPORATE 
SPONSOR $100,000 
EXHIBIT PATRON $50,000 

COMPUTING EXHIBITIONS ELSEWHERE 
Several top American universities have suc-

cessfully enhanced their students’ focus by creat-
ing social hubs and social spaces (complete with
dedicated exhibitions and installations) that show-
case engineering artifacts and narrate innovation
and technological creativity. These hubs inform,
motivate, and inspire. Dedicated technology ex-
hibits and museums at Harvard, MIT, Purdue and
Stanford can serve as examples 

The ‘Because Dreams Need Doing’ permanent
and interactive exhibition installed in the Neil
Armstrong Hall of Engineering at Purdue Univer-
sity has successfully demonstrated that technology
and engineering exhibits could be powerful out-
reach tools. 

At MIT, dedicated exhibition spaces and public
programs illustrate the school’s history. It inspires
people of all ages about the possibilities and op-
portunities offered by science 

Zbigniew Stachniak is an associate professor in
the Department of Electrical Engineering and
Computer Science at York University. His main
research areas are artificial intelligence, history of
computing, and history of mathematics. He is an
author of several books on these subjects. Since
2002, he has been curating the York University
Computer Museum. 

STP znaczek Stowarzyszenia
ZG SIPwK proponuje odnowić wydanie znaczka

Stowarzyszenia, zmieniając dolna literę “T”
na literę “I”, aby obec-
na nazwa była właś-
ciwie prezentowana
w aktualnym forma-
cie. 

Liczymy na po-
parcie Koleżanek i 
Kolegów w czasie
Walnego Zebrania,
na którym zawniosku-
jemyo zatwierdzenie 
budżetu i proponowanego 
wzoru historycznie spójnego.

HARVARD MIT
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DOUG SCHMIDT, WINDSOR STAR, published
on: October 23, 2017

It stands three storeys tall, is made up of about a
half-million pounds of steel and electronic gad-
getry and uses an 800-ton press to turn a flat strip
of ultra-high-strength metal into a machine part for
anything from a car to a washing machine.

“This is going to be the future of metal-form-
ing,” said Ted Polewski, president of Eagle Press
& Equipment Co. Ltd. of Oldcastle.

Eagle Servo Press technology, the first of its
kind in Canada, “is turning the mechanical press
into a piece of CNC machinery,” he added.

Despite its immense size, the new stamping
press, packed with computer software and elec-
tronic controls, is a compact design, as such ma-
chines go, and is a lower-maintenance and greener
version of the conventional presses built by Eagle
Press, already the supplier of some of the biggest
customized stamping presses in North America.

It was a bittersweet moment last week as some
of the first manufactured pieces were being pro-
duced by the new machine, which, unlike its pred-
ecessors, only needs to run when the press is in
motion, making for more flexibility, efficiency and
hydro savings.

Ed Polewski, one of the three brothers who took

over the company started by their father, Ted. Sr.,
and his brother, Victor, in 1959, died earlier this
year of stomach cancer. Ed, 57, ran the engineering
group that developed the next-generation press
from its inception stage three years ago.

“He never got to see it — he died when it was
just starting to be assembled,” said Ted, who now
presides over Eagle Press on O’Neil Street with his
younger brother, Mark.

The company is hosting an open house this week
for clients, both existing and potential, to show-
case its new high-tech product. Ted Polewski said
the assembly process had barely begun on the first
of the new stamping presses when word got out

and it already had a purchaser.

Selling price? About $2.8 million.

“We’re the only ones in Canada who can do
what we do,” said Polewski. He anticipates big de-
mand for the new stamping press, and that it as-
sures the future of the company’s approximately
60-strong local workforce in a competitive indus-
try. Even among its global competitors, he said,
“We believe we have better technology.”

The majority of Eagle Press’s business is in the
automotive sector, but it also has clients in HVAC,
appliance, aerospace and other manufacturing in-

Local stamping firm builds $2.8M
game-changer of a press machine

dustries, “a lot of them global,” said Polewski.
As ginormous as it appears — it will take at

least five transport trucks to deliver just the disas-
sembled main press to its new owner — the new
800-ton servo press is a junior next to a 1,200-ton
stamping press being assembled next to it on the
giant Eagle shop floor. And both of those don’t
come close to the 3,500-ton record-sized unit built
in 2010 for a Volkswagen supplier in Tennessee,
which weighed in at close to two million pounds.

Polewski family in the
press

In the article “Polish pride” written by Craig
Pearson, published in Windsor Star on May 12,
2008, after the opening of an exhibition com-
memorating 100 years of Polish community in
Windsor, we can find Mark Polewski’s remarks. 

Mark Polewski emphasized how “ The Polish
community has formed us”. His grandparents set-
tled in Windsor in 1949. “It has been instilled in us
all the values that we’ve been raised with, through
our parents, through the Polish church, through the
Polish community”.

Polewski works with the family business Eagle
Press, started by his father in 1959 as White Eagle
Tool & Die – named after the bird that graces the
Polish national emblem.

Eagle Press & Equipment Co. is a privately
owned Ontario Corporation with experience in
press machinery manufacturing means that cus-
tomers can be assured that their investment in an
Eagle Press is a sound one.

Eagle designs and manufactures a complete line
of state-of-the-art metal, plastic and composite
forming equipment at its modern engineering and
production facility located minutes from the De-
troit, USA and Windsor, Canada border crossing
and the NAFTA super highway.
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Cyclone Manufacturing specialized in structural aerospace products
Cyclone Manufacturing was founded in 1964

and entered into Aerospace business in 1978. It is
privately owned and operated by Andrew Sochaj
since 1990. The company is vertically in-
tegrated (machining, fabrication, assembly
& processing). It is a tier 1 & 2 Supplier to
major OEMs and System Integrators. Cy-
clone has OEM approvals with Airbus,
Bombardier, Boeing, Embraer, Lockheed
Martin, IAI. With controlled processes and
surface treatment approvals (NADCAP) it
operates in five facilities – 400,000 SQ FT
(37,000 SQ M) in Canada & Poland. Cyclone Mfg.
has five-axis CNC capability up to 480”(12.2m) x
84”(2.1m)x 24”(0.6m), 108 CNC Machining Cen-
ters (55) 5-AXIS with sheet metal fabrication,
CNC tube bending & welding capability. 

On September 24, 2014, Andrew Sochaj won a
public tender for the purchase of a old roller bear-
ing factory building in Krasnik, Poland. The sign-

ing ceremony took place in the presence of Mr.
Miroslaw Wlodarczyk, Mayor of Krasnik and
other distinguished guests from local government.
Cyclone Polska Sp.z.o.o was established in No-
vember 2014 by Andrew Sochaj and Mr. Bogdan

Adamkowski was appointed as President of the
new formed company. The purpose of the com-
pany is to establish a vertically integrated aero-

space manufacturing facility to support the
local and global aerospace industry. Facil-
ity officially opened on May 23, 2016

Cyclone Manufacturing specializes in
manufacturing of small to large structural
aerospace components and assemblies:
Wing Structures – Wing Box Ribs, LE &
TE Ribs, Spars and Wing Skins; Flight
Control Surfaces – Trailing Edge Shrouds,

Actuator Fittings, Winglet, Spoiler and Aileron
Structural Machined and Sheet Metal Compo-
nents; Aerostructures – Frames, Bulkheads,
Longerons, Fittings, Beams; Assemblies – Doors,
Hinge, Fitting and other structural Assemblies 
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W sobotę 14 stycznia 2017 r. członkowie Sto-
warzyszenia Inżynierów Polskich Oddziału
Toronto, wraz z kolegami z innych oddziałów i
gośćmi, spotkali się na „Opłatku” w domu SPK.
Na świąteczne ucztowanie każdy przyniósł coś w
darze na wspólny stół. 

Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości
aktywnie uczestniczących w życiu polonijnym, ale
gościem honorowym było nowonarodzone
Dzieciątko Boże, któremu oddano chwałę poprzez
modlitwę, łamanie się opłatkiem i przepiękne
kolędowanie.
Modlitwę przed opłatkiem odmówił prezes Kon-

gresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń.
Chór „Novi Singers” i z nimi przy fortepianie
Maestro Maciej Jaśkiewicz, przynieśli w darze
muzykę i śpiew. Na akordeonie grała Teresa
Mazurek, na skrzypcach Mariola Frąckowiak.
Muzyka i śpiew i wesoła nieprzerwana uczta

wypełniły całe spotkanie. Na stolach bylo jedzenia
i picia w bród, a także moc słodyczy, w tym
piernik przywieziony przez Marysię wprost na stół
od warszawskiego Bliklego.

Torontoński chór „Novi Singers”, powołany
przez Maestro Macieja Jaśkiewicza, powstał we
wrześniu 2014 roku. Od pierwszego koncertu chór

odnosi ogromne sukcesy i wywołuje spontaniczne
owacje. „Novi Singers” śpiewają pieśni trady-
cyjne, religijne, patriotyczne i lekkie piosenki w
języku polskim. Sięgają też po utwory
nowoczesne i międzynarodowe. Chór nieustannie
rośnie i wzbogaca swój różnorodny repertuar.
Teresa Mazurek i Mariola Frąckowiak uświetniły

i uprzyjemniły spotkanie muzyką świąteczna,
wplatając tu i tam wesołe melodyjki z dawnych
lat. Ten znakomity duet akordeon i skrzypce znany
jest w świecie polonijnym od wielu lat.
Dzięki kolędom w wykonaniu znakomitych artys-
tów i bogatemu kulinarnemu wkładowi wszyst-
kich uczestników, tegoroczny opłatek zdobył
miano najlepszego. Cieszy to organizatorów
Opłatka, szczególnie na zakończenie ju-
bileuszowego roku 75-lecia SIP.

Krystyna Sroczyńska
Fot.: K. Babiarz, L. Dżbik, J. Ferens, M. Ś.

Życzenia  Wesołych Świąt  Bożego Narodzenia  oraz
S z c z ę ś l i w e g o  N o w e g o  R o k u  2 0 1 8

składają
Członkom i Sympatykom naszej Organizacji 

Rada Dyrektorów oraz Zarząd Główny SIPwK

Opłatek z kolędami styczeń 2017

Jako podsumowanie 75-lecia działalności  Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie   postanowi-
liśmy  zebrać  i udostępnić na web  site  SIP  wszystkie numery  “The New Link” oraz “Bulletin/Biuletyn STP”,
które się do tej  pory  zachowały w  różnych  zbiorach. Można tam znaleźć  wiele  informacji o działalności
Stowarzyszenia oraz  sukcesach zawodowych inżynierów polskich, którzy należeli do SIP.  Sporo  numerów
przechowywaliśmy w  biurze SIP,  trochę miałem w swojej bibliotece, kilka dalszych  dostarczyli Sławek Ba-
siukiewicz, Maria Świętorzecka oraz Jerzy Bulik. 

Skanowanie  zapewnił Andrzej  Sochaj a całość umieścił na web site SIP  Zbigniew  Pieciul.  Wielkie dzię-
ki dla nich.  Kolekcja biuletynów jest dalece niekompletna, szczególnie jeśli idzie o lata 70-te i  wcześniejsze,
więc, jeśli  ktoś ma w swoich zbiorach dawne wydania “The New Link” lub “Bulletin/Biuletyn STP”, to
bardzo proszę przejrzeć, czy może są tam numery,  których wciąż brak w naszym  archiwum. Numery
zwrócimy  po skanowaniu  a  nasz zbiór na web site www.polisheng.ca/newlink.html uzupełnimy.  

Hieronim Teresiński, prezes Zarządu Głównego SIPwK

APEL PREZESA 
Archiwum on-line
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