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Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Pol skich w Ka na dzie
jest jed ną z naj star szych i pre sti żo wych or ga ni za -
cji w Kon gre sie Po lo nii Ka na dyj skiej. Człon ko wie
SIP OT, któ rzy przez wie le mi nio nych lat pel ni li
funk cje w SIP, za rów no w Od dzia le To ron to jak i w
Za rzą dzie Głów nym oraz w Ko mi sji Re wi zyj nej peł -
nia obec nie funk cje w za rzą dzie KPK OT.

Hi sto ria Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Pol skich się ga pierw szych
lat II -giej Woj ny Świa to wej, kie dy po za koń cze niu kam pa nii wrze -
śnio wej wie lu pol skich in ży nie rów zna la zło się po za gra ni ca mi kra -
ju. Ka na da roz bu do wy wa ła swój prze mysł obron ny i szcze gól nie
moc no od czu wa ła brak wy szko lo nej ka dry tech nicz nej. Ze bra nie w
Ot ta wie, z dnia 15 czerw ca 1941 z udzia łem 29 człon ków przy by -
łych z Wiel kiej Bry ta nii, za pi sa ne jest w kro ni ce Sto wa rzy sze nia ja -
ko I Wal ny Zjazd wy zna cza ją cy utwo rze nie sa mo dziel ne go
Sto wa rzy sze nia Tech ni ków Pol skich STP w Ka na dzie z nie za leż -
nym Za rzą dem i Ko mi sją Re wi zyj ną. Na XLII Wal nym Zjeź dzie w
Ot ta wie, w paź dzier ni ku 1996 r. zmie nio no do tych cza so wą pol ską
na zwę STP na SIP, Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Pol skich w Ka na -
dzie, co od po wia da ofi cjal nej an giel skiej i fran cu skiej na zwie. Pol -
scy in ży nie ro wie, mi mo wie lu trud no ści, dzię ki zna ko mi tym
kwa li fi ka cjom za wo do wym, od da li du że za słu gi dla prze my słu ka -
na dyj skie go, co pod nio sło opi nie władz ka na dyj skich o Po la kach.
O hi sto rii Sto wa rzy sze nia na prze strze ni nie mal 69 lat, prze czy tać
moż na na stro nie in ter ne to wej www.po li sheng.ca.

Ak tu al nie SI PwK po sia da 8 od dzia łów i sku pia kil ku set człon -
ków. O ce lach Sto wa rzy sze nia mó wi sta tut, ale naj le piej moż na je
okre ślić w sło wach nie for mal nych: my slą prze wod nią jest tra dy cja,
przed mio tem dzia ła nia sa spra wy no we. Wie lu czlon ków pa mie ta -
ło in ży nie rów, za ło ży cie li tej pięk nej or ga ni za cji, kie dy naj szla chet -
niej sze ce le osią ga ne by ly w zgo dzie i jed no ści. Dziś, po dob nie jak
w mi nio nych la tach, SIP stoi przed ko niecz no ścią wy pra co wa nia ta -
kiej dzia łal no ści, któ ra speł nia ła by ocze ki wa nia człon ków i od po -
wia da ła sy tu acji, w któ rej się obec nie znaj du ją.

SIP wy da je ma ga zyn "The New Link". Dla tych, któ rzy go nie
otrzy mu ją w bo ga tej sza cie gra ficz nej, jest on na stro nie in ter ne to -
wej SIP. Sie dzi bą za rów no Za rzą du Głów ne go jak i Od dzia łu To -
ron to jest dom SPK przy 206 Be ver ley St, gdzie od by wa ją się
spo tka nia, od czy ty i im pre zy. Za in te re so wa ni przy na leż no ścią do
Sto wa rzy sze nia mo gą otrzy mać tam in for ma cje i wy peł nić de kla ra -
cje człon kow skie. O wa run kach przy na leż no ści moż na prze czy tać
tak że na stro nie in ter ne to wej. Od dział To ron to peł ni dy żu ry w każ -
dy czwar tek wie czo rem.

Szcze gól ne zna cze nie ma współ pra ca z fir ma mi ka na dyj ski mi.
W ostat nich kil ku la tach pro wa dzo ne by ły kon fe ren cje z udzia łem
zna nych firm. Wspo mnieć moż na "In ve sti ga ting Sa fe ty Cul tu re In
The Che mi cal And Pe tro leum In du stries in On ta rio"  i bar dzo in te -
re su ją cą "Mi ni Kon fe ren cje O Ener giach Od na wial nych". Pro wa -
dzo ne są też od czy ty na in ne te ma ty, np. od czyt o pra wie
spad ko wym w Ka na dzie i w Pol sce. Wspól nie zor ga ni zo wa ny ostat -
nio z Pol skim In sty tu tem Na uko wym w Ka na dzie PINK, wy kład
"Astro no mem być", któ ry wy gło sił prof. Sła wo mir Ru ciń ski, przy cią -

gnął sze ro kie gro no słu cha czy, a licz ba za da wa nych py tań świad -
czy ła o du żym za in te re so wa niu. W rocz ni cę sta nu wo jen ne go w
Pol sce, w grud niu wy świe tlo ny byl film pt. "Więź niar ki", na któ ry za -
pro szo na zo sta ła jed na z bo ha te rek pa ni Jo lan ta Hop pe, za miesz -
ka ła w Lon don On. W cza sie fil mu trwa ją ce go 93 mi nu ty nie
za sze le ścił pa pie rek, nie prze su nę ło się krze sło, a po wy świe tle niu
na sta pi ła dłu ga dys ku sja z bo ha ter ką fil mu. Cie ka wym wy da rze -
niem był po kaz pi sa rza, po ety i po dróż ni ka Krzysz to fa Ka sprzy ka
p.t. "Ob li cza La bra do ru".

By wa ły zna ko mi te ba le, któ re nie gdyś olśnie wa ły Po lo nij ny
świat. Kon fe ren cje, od czy ty i spo tka nia to wa rzy skie, ta kie jak pik -
nik z pie cze niem pro sia ka, "Wi ne and Che ese Par ty" ogła sza ne są
w biu le ty nach i w pol skich me diach i są otwar te dla wszyst kich.

Spo tka nie z opłat kiem mia ło miej sce dnia 25 stycz nia o go dzi -
nie 14:00. Ca ły za rząd włą czył się do przy go to wań, a pro wa dzi li ko -
le dzy: Hie ro nim Te re siń ski, An drzej Woj ta la, Ja cek Zla ho da i in ni.
Du szą zdal nie uczest ni czy li, po przez wy mia nę ko re spon den cji w
okre sie przy go to wań, ko le dzy: Jan Je kie łek, Jan Cyl ke, Hen ryk Ra -
ston, Emil Broś i Ta de usz No wak, któ rzy nie mo gli być na opłat ku.

Spo tka nie trwa ło po nad 3.5 go dzi ny. Na po cząt ku by ła mo dli -
twa z o. Ja nem Wą do łow skim OMI pro bosz czem pa ra fii Św. Sta ni -
sła wa Kost ki i ła ma nie sie opłat kiem. Oj ciec Jan już od kil ku lat
przy cho dzi na Opła tek SIP OT i ma my na dzie ję, że do brze się z na -
mi czu je, tak jak my z nim.

Spo tka nia opłat ko we SIP OT wy glą da ją mniej ofi cjal nie niż w
wie lu or ga ni za cjach. Nie ma for mal nych prze mó wień, ani ofi cjal -
nych go ści ho no ro wych. Wszy scy uczest ni cy na tych miast znaj du -
ją tu swo ich ko le gów i zaj mu ją z ni mi sto ły. Na wspól nym sto le
zna la zło się du żo do brych dań przy nie sio nych przez uczest ni ków.
Pół mi sek z ró żo wym ło so siem w pla ster kach znik nął szyb ko. Po -
dob nie w mig po szło moc pie ro gów. By ły sa łat ki, owo ce i słod kie
wy ro by, oraz ka wa i wi no.

Od kil ku lat, go ściem na spo tka niu opłat ko wym SIP jest ulu bio -
na i po dzi wia na przez wszyst kich człon ków, Mał go rza ta Maye, któ -
ra spę dzi ła z na mi ca łe pięk ne po po łu dnie, uświet nia jąc je swo ją
obec no ścią. Mał go sia wy two rzy ła nie po wta rzal ny kli mat opo wie ści
zi mo wej. Sie dzia ła i ga wę dzi ła o każ dej ko lę dzie, któ rą śpie wa ła
wspól nie ze wszyst ki mi. Kie dy mro zem na sa li lek ko po wia ło, kon -
ty nu owa ła śpiew i ga wę dę fu trem okry ta. To by ło bar dzo na stro jo -
we, a Mał go sia już te raz pla no wa ła, jak to zro bi na dru gi rok.

Spo tka nia opłat ko we, to czas ma gicz ny w or ga ni za cjach. Cza -
sem w co dzien nym dzia ła niu nie umie my w po ko jo wy spo sób roz -
strzy gnąć pro ble mów. W cza sie Świąt Bo że go Na ro dze nia zni ka ją
gnie wy i ura zy i zgo da zwy cię ża. Oby zgo da, któ ra za pa no wa ła przy
dzie le niu się opłat kiem prze trwa ła przez ca ły rok 2009 we wszyst -
kich or ga ni za cjach. Mot tem niech bę dzie na pis umiesz czo ny na
"Do mu Go tyc kim" w Pu ła wach: "Oby od tąd zwy cię stwa na sze za -
trzeć mo gły pa mięć klęsk do zna nych."

Kry sty na Sro czyń ska 
(KPK OT - Ko mi sja In for ma cji) 
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W dniu 14 ma ja w Kon su la cie RP w To ron to mia ło miej -
sce spo tka nie z pro fe so ra mi z Aka de mii Gór ni czo Hut -
ni czej w Kra ko wie prze by wa ją cy mi na wi zy cie ro bo czej
w Ka na dzie. Spo tka nie zor ga ni zo wał Kon su lat a pro wa -
dził Kon sul Ge ne ral ny, pan Ma rek Cie siel czuk. Na spo -
tka nie przy by li po lo nij ni biz nes me ni, in ży nie ro wie i
lu dzie zwią za ni z kul tu rą i na uką w tym licz na gru pa
człon ków SIP w licz bie oko ło 20 osób. Głów na sa la kon -
su la tu nie mo gła po mie ścić wszyst kich osób na usta -
wio nych krze słach i cześć mu sia ła uczest ni czyć w
spo tka niu na sto ją co.

Gru pie pro fe so rów prze wod ni czył prof. dr hab. inż. An to ni Taj -
dus, rek tor AGH. W skład ze spo łu wcho dzi li też:

• prof. dr hab. inż. Je rzy Lis, Pro rek tor ds. Współ pra cy i Roz wo ju, 
• prof. dr hab. inż. Ja nusz Ko wal, dzie kan Wy dzia łu In ży nie rii Me -

cha nicz nej i Ro bo ty ki AGH, 
• prof. dr hab. inż. An to ni Ka lu kie wicz, Kie row nik Ka te dry Ma szyn

Gór ni czych, Prze rób czych i Trans por to wych AGH, 
• eme ry to wa ny prof. dr hab. inż. Zyg munt Ko len da, pre zes kra -

kow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Wspól no ta Pol ska. 

Spo tka nie otwo rzył Kon sul Ge ne ral ny wi ta jąc pro fe so rów i przy -
by łych człon ków po lo nij nej spo łecz no ści i po krót kim wstę pie prze -
ka zał głos Rek to ro wi.

Rek tor w swym dłuż szym wy stą pie niu za po znał ze bra nych ze
skła dem ze spo łu z AGH i ce la mi wi zy ty w Ka na dzie. Na stęp nie, w
for mie b. bez po śred niej ga wę dy, opi sał hi sto rię po wsta nia i stan
obec ny AGH.

AGH (Uni ver si ty of Scien ce and Tech no lo gy) im Sta ni sła wa Sta -
szi ca, po wsta ła w 1919 ro ku po od zy ska niu nie pod le gło ści przez
Pol skę i w tym ro ku świę tu je swo je 90 le cie po wo ła nia. Krot ko opi -
sał dzie je po wsta nia, któ re się ga ją 1913 ro ku, jesz cze w cza sach,
gdy Kra ków był pod za bo rem au striac kim. Nie mniej otwo rze niu wte -
dy Aka de mii zwa nej Aka de mią Gór ni czą prze szko dzi ła I Woj na
Świa to wa. Do pie ro po jej za koń cze niu i od zy ska niu przez Pol skę
nie pod le gło ści w dniu 8 kwiet nia 1919 r., uchwa łą Ra dy Mi ni strów
zo sta ła po wo ła na do ży cia Aka de mia Gór ni cza w Kra ko wie. Otwar -
cia jej do ko nał Mar sza łek Jó zef Pił sud ski w dniu 20 paź dzier ni ka
1919 r. w au li Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

W cza sie II woj ny Swia to wej Niem cy za ję li bu dyn ki Aka de mii i
nie po zwo li li na jej dzia ła nie a pod ko niec woj ny bu dyn ki zo sta ły

ogra bio ne i do syć moc no znisz czo ne. Nie mniej po nie waż Kra ków
ja ko jed no z pierw szych więk szych miast do cze ka ło się wy zwo le -
nia, Aka de mia szyb ko po wró ci ła do swej dy dak tycz nej i na uko wej
dzia łal no ści i do te go po ma ga ła in nym uczel niom w zbu rzo nym kra -
ju sta wać na no gi.

AGH opu ści ło już 161 tys. ab sol wen tów. Rocz ny bu dżet Uczel -
ni wy no si 600 ml zł z te go po ło wa jest z EU. Wg. Rek to ra uczel nia
na le ży do czo łów ki uczel ni tech nicz nych w Po lce wraz z Po li tech -
ni ką War szaw ską i Wro cław ską. Nie mniej w ran kin gu świa to wym
nie zaj mu je wy so kie go miej sca, bo wiem w prze szło ści na ukow cy
uczel ni ma ło pu bli ko wa li w pra sie za chod niej wsku tek zna nych
ogra ni czeń w PRLu. Uczel nia nie chce zmie nić na zwy, choć gór -
nic two te raz to tyl ko dwa kie run ki na 44 ofe ro wa ne na uczel ni.

Rek tor zde fi nio wał trzy naj istot niej sze kie run ki dla współ pra cy
z Po lo nią i jej po mo cy dla Kra ju:

• Ener ge ty ka • Po moc szkol nic twu • Współ pra ca z uczel nią 
Ener ge ty ka w kra ju jest w po waż nym za gro że niu. Opar ta jest

głów nie na elek trow niach ciepl nych, w tym w 50% na wę glu. Wsku -
tek wal ki z emi sją CO2 nie moż na jej da lej ba zo wać na wę glu jak i
na ga zie czy ro pie naf to wej. Bo bę dzie my pła cić du że ka ry za prze -
kro cze nie li mi tów na tą emi sję na rzu co nych przez Unię Eu ro pej ską.
Je dy ną al ter na ty wą dla Pol ski jest ener ge ty ka ją dro wa. Nie ste ty nie
ma ona uzna nia w ochach rzą dzą cych jak i spo łe czeń stwa. Tym
bar dziej, że uda ło się prze su nąć wpro wa dze nie tych kar na sze reg
lat (po 2020 ro ku), więc po li ty ków ener ge ty ka ją dro wa prze sta ła in -
te re so wać. Wsku tek du żych błę dów po peł nio nych przez obec ny
rząd jak i po przed nie w róż nych ob sza rach, na wet elek trow nie wę -
glo we są za gro żo ne w do sta wach wę gla. Wsku tek zna nej nam po -
li ty ki gór nic twa, Pol ska ogrom ny eks por ter wę gla daw niej, te raz ma
po za my ka ne licz ne ko pal nie i w ub. Ro ku na wet mu sia ła spro wa -
dzać 10 mln ton wę gla z Ro sji.  

Je go Ma gni fi cen cją Rek tor Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w
Kra ko wie prof. dr. hab. inż. An to nim Ta dj duś

Pro fe sor mó wił, że pol skie uczel nie tech nicz ne nie gdyś prze -
wyż sza ły znacz nie wszyst kie in ne po zio mem. 

Prze�ma�wia�rek�tor�AGH,�prof.Taj�duś

Mó wił o sy tu acji pa nu ją cej obec nie w pol skim szkol nic twie i Edu -
ka cji i kło po tach z te go wy ni ka ją cych dla sa mej AGH. Twier dził, że
szko ły po pro stu nie przy go to wu ją ucznia, aby mógł spro stać wy -
mo gom aka de mic kim, w związ ku z tym Pro fe so ro wie or ga ni zu ją

Spotkanie z profesorami AGH
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spe cjal ne kur sy do kształ ca ją ce z ma te ma ty ki dla mło dzie ży szkol -
nej. 

Jak mó wił Rek tor, ener ge ty ka to krwio obieg kra ju. Mu si być wła -
sna i nie uza leż nio na od ob cych państw. Tym cza sem już na wet fir -
my nie miec kie za czy na ją bu do wać i nad zo ro wać elek trow nie w
Pol sce a ta kie kra je jak Ukra ina ma ją na wet 70% mo cy elek trow ni
do wy sy ła nia na eks port. Na wet Niem cy te raz ma ją nad wyż ki ener -
ge tycz ne i moż li wo ści eks por tu. To wszyst ko jest ku szą ce dla po li -
ty ków gdyż nie mu szą bo ry kać się z ogrom ny mi in we sty cja mi
zwią za ny mi z bu do wą elek trow ni ją dro wych, a da le ko wzrocz no ści
u nich nie wi dać ani tro ski o przy szłość kra ju. Rek tor wi dzi tu du żą
ro lę Po lo nii w prze ko ny wa niu po li ty ków i opi nii kra jo wej do ener ge -
ty ki ją dro wej po przez od czy ta, spo tka nia, se mi na ria i wi zy ty obu -
stron ne. Tym bar dziej, że spo ro z nas pra cu je tu w Ka na dzie w
ener ge ty ce ją dro wej i są du że do świad cze nia z nią zwią za ne, cze -
go pol scy na ukow cy i in ży nie ro wie zu peł nie nie ma ją. 

W szkol nic twie też po ja wia się du żo pro ble mów i są po waż ne
za gro że nia dla ra cji na ro do wych. Ja kiś czas (oko ło 10 lat) te mu
znie sio no ma te ma ty kę, ja ko obo wiąz ko wy przed miot na ma tu rze.
Sku tek jest ta ki, że licz ba go dzin w szko le prze zna cza na na ma te -
ma ty kę zma la ła, po ziom ab sol wen tów szkół śred nich w kra ju sta le
się ob ni ża a uczel nie tech nicz ne nie ma ją kan dy da tów na od po -
wied nim po zio mie. Jak wie my tech ni ka ba zu je na ma te ma ty ce. Do -
szło te raz do te go, że aka de mia i po li tech ni ki mu szą or ga ni zo wać
kur sy do szka la ją ce ma tu rzy stów, aby mo gli sta rać się o przy ję cie
do tych uczel ni. Rek tor wi dzi tu też du żą ro lę Po lo nii w prze ko ny -
wa niu po li ty ków i rzą dzą cych w zmia nie po dej ścia do ma te ma ty ki.
Kie dyś ma te ma ty ka by ła sil ną dzie dzi ną w Pol sce. 

In ny pro blem to na ci ski od gór ne na znie sie nie ha bi li ta cji w Pol -
sce. Tym cza sem ha bi li ta cja da je rę koj mię, że na uko wiec bę dzie sta -
rał się pu bli ko wać i pod wyż szać swo je kwa li fi ka cje. Do te go da je
rek to rom czy dzie ka nom lub dy rek to rom in sty tu tów na uko wych na -
rzę dzia do za trud nia nia i zwal nia nia pra cow ni ków na uko wych na
pod sta wie ich po zio mu i ak tyw no ści za wo do wej a nie by cia sta tus
quo ma jąc sto pień dok to ra.

W dys ku sji bra li też  ży wy udział i człon ko wie SI Pu. M.in. inż.
An drzej So chaj przed sta wił swe do świad cze nia z za trud nia niem w
swo jej fir mie /Cyc lo ne Ma nu fac tu ring Inc./ stu den tów i ab sol wen tów
z kra ju. Miał ich już oko ło 35 w cią gu 5 lat. By li to stu den ci z Po li -
tech ni ki Lu bel skiej za trud nia ni na okres od 3 mie się cy do ro ku w ra -
mach po ro zu mie nia z uczel nią. Mó wił, że oprócz przy wie zie nia do
kra ju za ro bio nych pie nię dzy, przy wieź li du żo do świad cze nia i wie -
dzy a świa dec twa o pra cy w fir mie Cyc lo ne otwie ra ły im dro gi do
pra cy w do brych fir mach w Pol sce i Eu ro pie.

Inż.�An�drzej�So�chaj�przed�sta�wił�do�świad�cze�nia�z�za�trud�nia�niem
w�swo�jej�fir�mie�Cyc�lo�ne�Ma�nu�fac�tu�ring�Inc��stu�den�tów�i�ab�sol�wen�-
tów�z�kra�ju.

Co do współ pra cy biz ne sów i in ży nie rów po lo nij nych z uczel nią,
to jest tu du że po le i moż li wo ści. Cho dzi o wza jem ne kon tak ty i wi -
zy ty, dzie le nie się swo ją wie dzą, do świad cze niem i wia do mo ścia mi

z kra jem, za pra sza nie stu den tów i na ukow ców na sta że za gra ni cą. 
Po Rek to rze za brał głos też Pro rek tor AGH, prof. Lis, dzie ląc się

z ze bra ny mi in for ma cja mi o pol skiej na uce. Przy kła do wo po dał, że
w Pol sce stu diu je 120 tys. stu den tów chcą cych otrzy mać sto pień
in ży nie ra, w tym na AGH 34 tys. Kie run ki in ży nier skie te raz nie są
mod ne, mło dzi lu dzie wy bie ra ją in ne za wo dy, ła twiej sze. Ten pro -
blem nie jest tyl ko w Pol sce. Na wet wię cej za uwa żal ny jest w in -
nych kra jach Unii Eu ro pej skiej. Nie mniej w Pol sce sil ny mi dzia ła mi
są in for ma ty ka i ro bo ty ka a tak że in ży nie ria ma te ria ło wa. Nie przy -
pad ko wo IBM, Mi cro soft i in ni po otwie ra li swo je biu ra w Pol sce. 

Po wy stą pie niach pro fe so rów roz po czę ła się dys ku sja i za da -
wa nie py tań. Jed nym z pierw szych w dys ku sji za brał głos inż. Ma -
riusz Zim ny ma ją cy wła sną fir mę Pro ma tion Nuc le ar. Za dał py ta nie,
ja kie ko rzy ści bę dzie mia ła stro na ka na dyj ska ze współ pra cy pro -
po no wa nej przez Rek to ra. 

He ro nim Te re sin ski, pre zes Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Pol skich
w Ka na dzie przed sta wił krót ką hi sto rię i do ro bek, SIP -u, któ re go
suk ce sem by ły ostat nie kon fe ren cje na te mat Ener ge ty ki Ją dro wej
z udzia łem przed sta wi cie li naj więk szych firm re ak to ro wych na świe -
cie - Are va, We sti gho use, Ato mic Ener gy of Ca na da.  Czy też kon -
fe ren cja na te mat Ener gii Od na wial nych z udzia łem En wa ve Ener gy
Cor po ra tion i Dy rek to rem Nia ga ra Tu nel Pro ject - szczy cą cą się za -
sto so wa niem TBM – Tu nel Bo aring Ma chi ne -naj więk szej ma szy ny
„gór ni czej” na świe cie. Nia ga ra Tu nel Pro ject to naj więk szy pro gram
wdra ża nia Ener gi Od na wial nych na świe cie. Współ or ga ni za to rem
kon fe ren cji by ła IE EE – to ron ton ski od dział naj więk szej tech nicz nej
or ga ni za cji na świe cie, gdzie je den z człon ków SIP -u jest rów nież
człon kiem tej or ga ni za cji. SIP utrzy mu je kon tak ty ze świa tem aka -
de mic kim.

Pre�zes�Sto�wa�rzy�sze�nia�In�ży�nie�rów�Pol�skich,�Hie�ro�nim�Te�re�siń�ski

Głos za bie rał też dr. inż. Emil Broś, P. Eng., pra cu ją cy w On ta -
rio Po wer Ge ne ra tion Inc. On już na wią zał współ pra cę z AGH i
obec nie w fa zie uru cha mia nia jest sta dium o te ma ty ce ener ge ty ki
ją dro wej.

Po dys ku sji wy stą pił pre zes ZG SIP da jąc pro fe so rom krót ki opis
po wsta nia SI Pu i dzia łal no ści je go człon ków. Na za koń cze nie wrę -
czył Rek to ro wi biu le ty ny Sto wa rzy sze nia - New Link, aku rat z te ma -
ty ką po ru sza ną na spo tka niu.

Po czę ści ofi cjal nej Kon sul za pro sił ze bra nych do są sied nich sal
na lamp kę wi na oraz po czę stu nek. Tam tez da lej to czo no oży wio -
ne dys ku sje a pro fe so ro wie by li ob lę że ni przez uczest ni ków, na wią -
za no sze reg oso bi stych kon tak tów, któ re pew nie bę dą wcze śniej
czy póź niej pro cen to wać.

Ja nusz Buj now ski 
(tekst�i�zdję�cia)
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Mię dzy na ro do wy dzień astro no mii jest ob cho dzo ny w kwiet niu
przez 137 państw. W USA w The Wall Stre et Jo ur nal z 10go kwiet -
nia 2009, nie wspo mi na Mi ko ła ja Ko per ni ka. Na to miast pi sze głów -
nie o Ga li le uszu (1564-1642) i je go te le sko pie, dzię ki któ re mu, był
on w sta nie udo wod nić teo rie Mi ko ła ja Ko per ni ka (1472-1543), jed -
ne go z przy wód ców in te lek tu al nych pol skie go re ne san su, uwa ża -
ne go po wszech nie za oj ca no wo cze snej astro no mii i za chlu bę
uni wer sy te tu kra kow skie go. 

Ko per nik był pierw szym astro no mem, któ re go teo ria he lio cen try -
zmu, czy li „prze wrót ko per ni kań ski,” jest jed ną z naj waż niej szych
re wo lu cji na uko wych w hi sto rii ludz ko ści. Na zwi sko Ko per ni ka po -
cho dzi ze ślą skiej wsi Ko per ni ki i oj ciec je go Mi ko łaj se nior, był kup -
cem mie dzią, za re je stro wa nym w Kra ko wie w 1448 ro ku. Po ma gał
on kar dy na ło wi Zbi gnie wo wi Ole śnic kie mu w per trak ta cjach fi nan -
so wych ze sta na mi pru ski mi w 1454 ro ku, a na stęp nie prze niósł się
do To ru nia w 1458 ro ku, gdzie oże nił się w oko ło 1464 ro ku z Bar -
ba rą Walt zen ro de. 

Mi ko łaj Ko per nik był naj młod szym z czwor ga ro dzeń stwa i ukoń -
czył w 1491 ro ku szko łę pa ra fial ną przy ko ście le św. Ja na, gdzie
uczył się ła ci ny oraz pod staw ma te ma ty ki i astro no mii. W la tach
1491/1492 roz po czął stu dia na uni wer sy te cie kra kow skim, gdzie
za pi sał się ja ko Ni co laus Ni co lai de Tu ro nia i stu dio wał na wy dzia -
le astro no micz no -ma te ma tycz nym. Do ro ku 1495 był on uczniem
m. in. słyn ne go astro no ma Woj cie cha z Bru dze wa, któ ry był prze -
ko na ny, że zie mia nie jest punk tem cen tral nym w wszech świe cie. 

W 1496 ro ku Mi ko łaj Ko per nik roz po czął stu dia praw ni cze w Bo lo -
nii gdzie współ pra co wał z astro no mem Do mi ni kiem Na va ro i ba dał
sprzecz no ści w teo rii o ru chu księ ży ca, opar tej na teo rii geo cen -
trycz nej. Wy nik tych ob ser wa cji po twier dził wąt pli wo ści Woj cie cha
z Bru dze wa. W ro ku 1500 wraz z bra tem An drze jem od był prak ty -
kę praw ni czą w kan ce la rii pa pie skiej w Rzy mie oraz wy gło sił sze -
reg wy kła dów pod wa ża ją cych pod sta wy ów cze snej geo cen trycz nej
astro no mii.

Ko per nik stu dio wał me dy cy nę w Pa dwie w 1501 ro ku i kon ty nu ował
stu dia praw ni cze, któ re ukoń czył w Fer ra rze 31 ma ja 1503 ja ko dok -
tor pra wa ka no nicz ne go, na to miast po ukoń cze niu stu diów w Pa -
dwie do stał pra wo wy ko ny wa nia prak ty ki le kar skiej. W 1507 zo stał
on mia no wa ny przez ka pi tu łę war miń ską oso bi stym se kre ta rzem i
le ka rzem swe go wu ja bi sku pa Łu ka sza Walt zen ro de oraz brał
udział w je go czyn no ściach dy plo ma tycz nych i ad mi ni stra cyj nych
w Pru sach Kró lew skich.

Ko per nik był obec ny na ko ro na cji Zyg mun ta Sta re go oraz brał
udział w sej mie kra kow skim w 1509 ro ku, oraz opu bli ko wał „Com -
men ta rio ulus,” w któ rym opi sał swo ją teo rię he lio cen trycz ną o pla -
ne tach w or bi tach wo kół słoń ca i o co dzien nym ob ro cie zie mi na jej
osi. W dniu 7 grud nia 1512 pod pi sał on układ w Piotr ko wie o au to -
no mii ka pi tu ły war miń skiej i zło żył przy się gę na wier ność kró lo wi
Zyg mun to wi I. Rok póź niej opra co wał i wy słał do Rzy mu re for mę
ka len da rza. 

W 1514 ro ku Ko per nik ku pił za 175 grzy wien basz tę we From bor -
ku gdzie prze pro wa dził 30 za re je stro wa nych ba dań astro no micz -
nych i od krył zmien ność mi mo śro du zie mi. W 1516 ro ku zo stał
wy bra ny ad mi ni stra to rem dóbr ka pi tu ły war miń skiej ze sto li cą w
Olsz ty nie i w cza sie woj ny pol sko -krzy żac kiej 1519-1521 do wo dził
obro ną zam ków war miń skich oraz sku tecz nie ufor ty fi ko wał Olsz tyn
prze ciw ko ob lę że niu przez krzy ża ków w 1521 ro ku. Wcze śniej w
1520 ro ku zo stał on ko mi sa rzem War mii w ne go cja cjach a Al ber -
tem Ho hen zol ler nem i 16go li sto pa da 1520 ro ku na pi sał list do kró -
la Zyg mun ta Sta re go, pro sząc go o po moc zbroj ną prze ciw ko
krzy ża kom. Rok póź niej spo rzą dził in wen tarz szkód wy rzą dzo nych
przez krzy ków w 1521 ro ku w cza sie za wie sze nia bro ni. 

W 1519 ro ku w cza sie pi sa nia pra cy o bi ciu mo ne ty Ko per nik na pi -
sał pierw szy raz w hi sto rii pra wo eko no micz ne, że „fał szy wy pie -
niądz wy pę dza do bry pie niądz z obie gu” z po wo du pro ble mu
fał szo wa nia pol skiej mo ne ty przez Ho hen zol ler nów. Pra wo Ko per -
ni ka, w 1858 ro ku, eko no mi sta an giel ski nie słusz nie na zwał „pra -
wem Gre sham’a,” czy li Tho mas’a Gre sham’a (1519-1579). 

Książ ka Ko per ni ka „Mo ne tae Cu den dae Ra tio” by ła opu bli ko wa na
w 1526 pod czas re for my mo ne tar nej w Pol sce ,w cza sie któ rej we -
szło w uży cie sło wo „zło ty.” Wcze śniej 17 mar ca 1522 Ko per nik wy -
gło sił na sej mi ku w Gru dzią dzu swój trak tat o po li ty ce mo ne tar nej.
Na to miast przed śmier cią Ko per ni ka w 1543 ro ku zo sta ło opu bli ko -
wa ne wie ko pom ne je go dzie ło „De Ro vo lu tio ni bus Or bium Co ele -
stium.”

Bi blio te ka i 45 to mów prac Ko per ni ka by ły zra bo wa ne we Fro mor -
ku przez Szwe dów w 1626 ro ku i obec nie są w bi blio te ce uni wer -
sy tec kiej w Up psa li. Ma te riał ge ne tycz ny z dwóch wło sów
zna le zio nych w książ kach Ko per ni ka, w 2008 ro ku oka zał się iden -
tycz ny z ma te ria łem ge ne tycz nym czasz ki i szcząt ków zna le zio -
nych w ka te drze we From bor ku. Mię dzy na ro do wy dzień astro no mii
jest ob cho dzo ny w kwiet niu. Szko da, że w tym ro ku ga ze ty do stęp -
ne mi w USA, nie wspo mi na ją Mi ko ła ja Ko per ni ka przy tej oka zji.

DZIEŃ ASTRONOMII
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski.com
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W dniu 22 stycz nia 2009 ro ku Pol ski In sty tut Na uko wy w Ka -
na dzie i Od dział To ron to i Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Pol -
skich w Ka na dzie zor ga ni zo wa ło pre lek cję 
Prof. Sła wo mi ra Ru ciń skie go z Uni wer sy te tu to ron toń skie go
p.t. "Astro no mem być..."

W trak cie pre zen ta cji słu cha cze do wie dzie li się mię dzy in ny mi:

• na czym po le ga pra ca astro no mów,

• jak zmie nia ły się ba da nia astro no micz ne na prze strze ni lat,

• ja ki jest za kres i zna cze nie ba dań współ cze snej astro no mii,

• o obiek tach astro no micz nych - sa te li tach, te le sko pach, itd.,

• o in nych wąt kach z ży cia astro no mów.

Prof. Ru ciń ski

Prof. Sla wo mir Ru ciń ski jest ab sol wen tem Wy dzia łu Fi zy ki Uni wer -
sy te tu War szaw skie go.

Na Wy dzia le Fi zy ki UW roz po czął swo ja ka rie rę na uko wa. Tam pra -
co wał w la tach 1965 – 1980.

Dok to ry zo wał się i ha bi li to wał rów nież na Uni wer sy te cie War szaw -
skim pod kie run kiem Dr. A. Kru szew skie go i Prof. S. L. Pio trow skie -
go. W mię dzy cza sie pra co wał i od był sta że na uko we, na Uni ver si ty
of Flo ri da, Ga ine svil le, USA (1970-71); Na tio nal Re se arch Co un cil
Re se arch As so cia te, Vic to ria, BC (1975-77). Pra co wał ja ko Vi si ting
Scien tist w Max -Planck -Inst., Mo na chium, Niem cy (1980-82) oraz,
Se nior Re se arch As so cia te, Uni ver si ty of Cam brid ge, UK (1982-
84). Od 1984 aż do te raz pra cu je i jest zwią za ny z Da vid Dun lap
Ob se rva to ry na Uni ver si ty of To ron to oraz York Uni ver si ty.

Uczest nik i czło nek wie lu mię dzy na ro do wych or ga ni za cji astro nau -
tycz nych mie dzy in ny mi prze wod ni czą cy JSSA, (1995 - 1997); 
Jo int Sub com mit tee on Spa ce Astro no my (Ca na dian Spa ce Agen -
cy); oraz Hub ble Spa ce te le sco pe Ti me Al lo ca tion Com mit tee. 

Od 2006 Pre si dent In ter na tio nal Astro no mi cal Union Com mis sion
42 (Clo se Bi na ry Stars).

Jest wy cho waw cą aka de mic kim – pro mo to rem wie lu prac ma gi ster -
skich i dok tor skich. Nie któ rzy stu den ci pro fe so ra już sa zna ny mi na -
ukow ca mi astro fi zy ka mi mie dzy in ny mi An drzej Udal ski ab sol went
Uni wer sy te tu War szaw skie go i York Uni ver si ty (1988 – 1990), czy
też Woj tek Pych, 2002 –2004, Uni ver si ty of To ron to.

Pro fe sor umoż li wia mło dym wy bi ja ją cym się na ukow com z Pol ski
i nie tyl ko na ukę, po zna nie tech nik spek tro sko po wych i ich roz wój
na uko wy, ale rów nież prak tycz ne zdo by wa nie wie dzy przy pra cy
w Da vid Dun lap Ob se rva to ry. 

Pro fe sor Ru ciń ski pod czas pre zen ta cji mó wił o swo jej pra cy. Zwią -
za ny jest od daw na z Uni wer sy te tem To ron to i pra cu je na te le sko -

pie DDO (DDO - Da vid Dun lap Ob se rva to ry, Uni ver si ty of To ron to).
Pro fe sor mó wił o ro dza jach te le sko pów i ich wy mia rach. Czym
więk szy te le skop tym więk sza je go roz dziel czość umoż li wia ją ca ba -
da nia ma łych ką to wo (tzn. bar dziej od le głych) obiek tów.

Profesor mówił o rodzajach teleskopów i ich wymiarach. Czym
większy teleskop tym większa jego
rozdzielczość umożliwiająca badania małych kątowo (tzn. bardziej
odległych) obiektów.

Ba da nia pro mie nio wa nia z prze strze ni ko smicz nej to nie tyl ko te le -
sko py, ale rów nież an te ny od bior cze do ba da nia in ne go za kre su fal.

Ba da nia pro fe so ra od no si ły się głów nie do pro ble mu ką to we go mo -
men tu ewo lu cji gwiazd, od eta pu ich two rze nia do ko agu la cja. Pra -
co wa łem ja kiś czas te mu nad po la ry za cją mię dzy gwiezd ną i
for mo wa niu się gwiazd, ale więk szość prac pro fe so ra Ru ciń skie go
jest obec nie zwią za ne z gwiaz da mi po dwój nym.

Do ob ser wa cji spek tro sko po wych gwiazd po dwój nych Prof. Ru ciń -
ski uży wa 1,88 te le sko pu DDO (DDO - Da vid Dun lap Ob se rva to ry,
Uni ver si ty of To ron to). Prof. opra co wał swo ja me to dę The Bro ade -
ing Func ton Ap pro ach, któ ra da je o wie le lep sze wy ni ki Cross -Cor -
re la tion Func tion.

Pro fe sor Ru ciń ski przy bli żył w swo jej pre zen ta cji o astro no mii wie -
le za gad nień i ich ska le. We Wszech świe cie ma my ok. ~10¹¹ Grup
i Gro mad ga lak tyk. A w każ dej ga lak ty ce jest ok. ~10¹² gwiazd. 

Do tej po ry wy kry to 335 pla net po za sło necz nych zna nych w tej
chwi li. Więk szość pla net wy kry to za po mo cą “gra wi ta cyj ne go re -
flek su”: zmia ny w pręd ko ściach wi docz ne przez efekt Dop ple ra.

Za war tość wszech świa ta to w 74% czar na ener gia w 24% Czar na
Ma te ria 3.6% ga zy in ter ga lak tycz ne i 0.4% Gwiaz dy i Pla ne ty.

To tyl ko nie któ re frag men ty z bo ga tej i nie zmier nie cie ka wej pre lek -
cji pro fe so ra Sła wo mi ra Ru ciń skie go

Sławomir Basiukiewicz
http: //www.astro. utoronto. ca/~rucinski

PRELEKCJA PROF. SŁAWOMIRA RUCIŃSKIEGO,
ASTRONOMA

Prof�Ruciński�(The�1.88�m�telescope�dome�of�the�David�Dunlap
Observatory�is�in�the�background)



12-ego stycz nia w Od dzia le SIP Kit che ner od by ło się co mie -
sięcz ne spo tka nie w go ścin nej jak zwy kle sie dzi bie Le gio nu
Pol skie go w Kit che ner, przy ul Wel ling ton N. Nr 601, o godz.
19:30. Na spo tka niu nasz ko le ga, prof. Ma rek War tak z Uni wer -
sy te tu Wil frid Lau rier, wy gło sił pre lek cję p.t. "Me ta ma te ria ły,
nie wi dzial ność i nie tyl ko".

Me ta ma te ria ły to sztucz nie wy twa rza ne struk tu ry o ści śle okre -
ślo nych wła sno ściach elek tro ma gne tycz nych. Two rzo ne są z wie lu
iden tycz nych ko mó rek ele men tar nych i przy po mi na ją na tu ral ne
krysz ta ły. Ro lę ato mów lub mo le kuł od gry wa ją owe ko mór ki ele -
men tar ne zbu do wa ne z mi nia tu ro wych ob wo dów re zo nan so wych.

Makroskopowe własności takich materiałów określane są
przenikalnością elektryczną i magnetyczną, które można dosyć
dowolnie kształtować. W szczególności mogą one przyjmować
wartości ujemne.

a.. historia i podstawowe własności metamateriałów
b.. projektowanie i wytwarzanie metamateriałów
c.. podstawowe zastosowania.

Porównanie�załamania�na�granicy�zwykłych
dielektryków�(n>0)�oraz�dielektryk-metamateriał.�(n<0)

Ma kro sko po we wła sno ści ta kich ma te ria łów okre śla ne są prze -
ni kal no ścią elek trycz na i ma gne tycz na, któ re moż na do syć do wol -
nie kształ to wać. W szcze gól no ści mo gą one przyj mo wać war to ści
ujem ne w tym sa mym za kre sie czę sto tli wo ści. W re zul ta cie, współ -
czyn nik za ła ma nia jest ujem ny rów nież w tym sa mym za kre sie czę -
sto tli wo ści. Po nie waż na gra ni cy mie dzy dwo ma die lek try ka mi
obo wią zu je pra wo za ła ma nia Sne liu sa, gdzie jest ką tem pa da nia
pro mie nia zaś jest ka tem za ła ma nia, dla ma te ria łów z ujem nym
współ czyn ni kiem za ła ma nia pro mień optycz ny od chy la się w prze -
ciw na stro nę od nor mal nej niż w ma te ria łach o do dat nim współ -
czyn ni ku za ła ma nia. Zi lu stro wa no to na Rys.1 gdzie po rów na no
za ła ma nie pro mie nia w ma te ria le z do dat nim (na le wo) i ujem nym
(na pra wo) współ czyn ni kiem za ła ma nia.

Me ta ma te ria ły praw do po dob nie zre wo lu cjo ni zu ją na sze my śle -
nie o ma te ria łach optycz nych. W chwi li obec nej zna la zły one już
ogrom na ilość za sto so wań, włą cza jąc w to ide al ne so czew ki, spo -
wol nie nie świa tła aż do za trzy ma nia i stwo rze nie po włok, któ ry mi
moż na po kryć obiek ty tak, aby uczy nić je nie wi dzial ny mi.

Jerzy Bulik, prezes

Tra dy cyj nie jest or ga ni zo wa nie co ro ku tur nie ju "Te ni sa Sto ło we go
o Pu char Pre ze sa SIP" przez SIP Ha mil ton i Mis sis sa gua dla człon -
ków SIP i ich ro dzin.

W tym ro ku od był się juz po raz 7-my. Jak co ro ku wszy scy uczest -
ni cy świet nie się ba wią, a jed no cze śnie za wzię cie ry wa li zu ją. Co
ro ku po ziom pod no si się i każ dy szy ku je się już na na stęp ny rok.
W tym ro ku wzię ło udział 9 człon ków SIP.

Nie ocze ki wa nie wy grał R. Mu ry no wicz SIP Ha mil ton, 
dru gie miej sce Ro bert Ha las SIP Ha mil ton, 
trze cie miej sce An to ni Ba ran ski SIP Mis sis sa gua 
(ubie gło rocz ny zwy cięz ca).

Pod nie obec ność Pre ze sa SIP (żo na go nie pu ści ła) pu cha ry wrę -
czył V -ce Pre zes SIP Ka zi mierz Ba biarz, któ ry był tak że uczest ni -
kiem tur nie ju.

R. Murynowicz

PROF. MAREK WARTAK:
"METAMATERIAŁY, NIEWIDZIALNOŚĆ 

I NIE TYLKO"
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Turniej Tenisa Stołowego 
o puchar prezesa
SIP w Hamilton 2009
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W so bo tę, 12-ego wrze śnia (09) od był się nasz za po wia da ny
tra dy cyj ny pik nik, w go ścin nych "pro gach" (je śli tak moż na po wie -
dzieć o ma low ni czej łą ce) far my Zu zan ny i Wit ka Ma jew skich. W
pik ni ku wzię ło udział 26 osób (nie ste ty aż 12 osób ze sta łych by -
wal ców nie mo gło przy je chać na pik nik). Wszyst kim im bar dzo dzię -
ku je my za przy by cie, a szcze gól nie na szym mi łym go ściom, któ rzy
przy je cha li z To ron to i z Mis sis sau gi, (Kry sty na Sro czyń ska z Chri -
sem, Hie ro nim Te re siń ski z có recz ką, Ka ro li ną, i Ry szard Bu ła). 

Na szym mi łym, wspa nia łym Go spo da rzom dzię ku je my za przy -
go to wa nie ogni ska i sma ko wi te "la czo". Sko ro mo wa o sma ko wi to -
ściach, to dzię ku je my Ma ry si i Ro ma no wi Karcz mar czy kom za
zna ko mi ty bi gos, któ ry sta je się już tra dy cją te go pik ni ku. Fu ro rę ro -
bi ły rów nież do mo we pie ro gi przy nie sio ne przez Kry sty nę Sro czyń -
ską - Kry sty no, dzię ku je my! Nie spo sób wy mie nić wszyst kich
sma ko wi tych wik tu ałów, któ re za peł nia ły stół - dzię ku je my za nie
ogól nie. 

Osob ne po dzię ko wa nia na le żą się Grze go rzo wi Glin ce za wy -
peł nie nie pik ni ku mu zy ką ze swe go akor de onu. Bez Twe go gra nia,
Grze gorz, pik nik był by jak by bez du szy - jesz cze raz dzię ki.  

Roz mo wom, mu zy ce i śpie wom nie by ło koń ca. Wszy scy świet -
nie się czu li i świet nie się ba wi li w opra wie pięk nej po god nej no cy
(bez wietrz nej, z czy stym roz gwież dżo nym nie bem). 

Pik nik ten po zo sta nie dla nas na dłu go mi łym wspo mnie niem. 

Tra dy cyj ny wrze śnio wy pik nik Od dzia łu Kit che ner ob cho dzo ny
pod ha słem „Po że gna nie la ta – roz po czę cie se zo nu” od by wa się
od sze re gu lat na far mie człon ków Od dzia łu, mał żeń stwa Ma jew -
skich: Zu zan ny (Zu zy) Ma jew skiej, „w cy wi lu” le kar ki i Wit ka, „w cy -
wi lu” in ży nie ra che mi ka. Far ma ma do god ne po ło że nie, ka wa łek w
bok (do kład nie 1.5 km) od dro gi Nr. 7, po mię dzy Kit che ner i Gu elph
(ale bli żej Kit che ner) tak więc ła two się do niej do jeż dża z głów nych
miast re gio nu: Kit che ner, Wa ter loo, Cam brid ge i Gu elph. I nie tyl ko
z tych miej sco wo ści. Na pik nik za pra sza ne są Od dzia ły  po łu dnio -
wo wschod nie go On ta rio i przy by wa ją na nie go człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia i wpro wa dze ni go ście z Lon don, Ha mil ton, Mis sis sau gi,
To ron to i Osha wy. Swe go ro dza ju re kor dzi sta mi by li pań stwo Ry -
bia ko wie, któ rzy przy jeż dża li na pik nik z St. Ca tha ri nes. Na szcze -
gól ne pod kre śle nie za słu gu je tu fakt, iż p. Jó zef, gdy w ro ku 2006
przy je chał na pik nik ostat ni raz przed swo ją śmier cią, li czył so bie
86 lat.

Wszy scy przy no szą na pik nik coś do je dze nia i do pi cia przy
czym od by wa się to na za sa dzie do bro wol no ści i bez żad ne go pla -
nu w ro dza ju „ty przy nieś to, a ty to”. Ma to swój urok, są róż ne mi -
łe nie spo dzian ki i mi mo bra ku pla no wa nia je dze nie jest za wsze
uroz ma ico ne i jest je go pod do stat kiem. Jed nak ab so lut nym prze -
bo jem pik ni ko we go me nu jest zu pa wa rzyw na „la czo” przy go to wy -
wa na przez Wit ka - go spo da rza w dwu wer sjach ostrzej szej i
ła god niej szej. Wi tek przy rzą dza da nie po mi strzow sku, wszy scy się
nim za ja da ją i sta ło się ono ele men tem tra dy cji pik ni ku.

Jak każ da te go ro dza ju im pre za pik nik da je moż li wość zo ba -
cze nia się z wie lo ma ludź mi za rów no miej sco wy mi jak i, a mo że w
szcze gól no ści, z ty mi przy by wa ją cy mi z dal szych oko lic. Roz mo -
wom po waż nym i nie po waż nym, dys ku sjom i dow ci pom nie ma
koń ca. Jed nak głów ną czę ścią wie czo ru są śpie wy przy ogni sku.
Kie dy za pa da zmrok, wszy scy w na tu ral ny spo sób gru pu ją się wo -
kół ogni ska. Szczę śli wie się ukła da, że wśród ze bra nych są za wsze
dwaj nie za wod ni ko le dzy z in stru men ta mi mu zycz nym: Grze gorz
Glin ka z akor de onem i Cze siek Si nic ki z gi ta rą. Cza sa mi jest jesz -
cze trze ci: ksiądz Ja cek Mi kul ski, oj ciec pa lo tyn z Kit che ner. Wśród
śpie wa ją cych prym wie dzie go spo dy ni, Zu zan na. Dłu go w noc roz -
brzmie wa ją przy ogni sku pio sen ki. Śpie wa się wszyst ko: pio sen ki
z re per tu aru Ma zow sza i Ślą ska, gó ral skie, że glar skie, har cer skie,
par ty zanc kie i wszel kie in ne. Ktoś pierw szy za nu ci, mu zy cy do bie -
ra ją akor dy, kto zna tekst do łą cza i me lo dia pły nie. Nie ma oba wy
o to, że  śpie wy nie po zwo lą spać są sia dom. Wo kół roz cią ga się
roz le głe po le, prze ty ka ne ma low ni czo tu i ów dzie ja kimś drze wem.
Ta otwar ta prze strzeń stwa rza wspa nia łą sce ne rię no cy roz świe tlo -
nej w jed nym miej scu ogni skiem z krę giem osób śpie wa ją cych wo -
kół nie go. A nad so bą, w gó rze, ma my wiel kie roz gwież dżo ne nie bo
z księ ży cem. By wa ły ta kie wręcz ide al ne pik ni ki, kie dy nie bo by ło
czy ste, jak na za mó wie nie, a księ życ w peł ni. By wa ły rów nież i ta -
kie, kie dy ze bra nych przy ogni sku za czy nał mo czyć deszcz. Wte -
dy jed ni umy ka li do swo ich sa mo cho dów i wra ca li do do mów, a dla
tych w śpie wa niu bar dziej wy trwa łych otwie ra ły się go ścin ne po -
dwo je do mu Zu zan ny i Wit ka i tam śpie wy i mu zy ka trwa ły da lej, do
póź nej no cy.       

Przez la ta nasz kit che ne row ski pik nik u Zu zan ny i Wit ka Ma jew -
skich stał się nie tyl ko po pu lar ną, po wszech nie lu bia ną i ocze ki wa -
ną im pre zą; stał się tra dy cją, a na wet wręcz in sty tu cją i wiel ka w
tym za słu ga go spo da rzy, któ rym za to wiel kie dzię ki. 

Je rzy Bu lik

Pik nik był nie zwy kle uda ny. Jak mo gło być ina czej, sko ro po go -
da sprzy ja ła, a ja dła i pi cia by ło wbrod. Bi gos był kunsz tem sztu ki
ku li nar nej. Dwa ro dza je "la czo" pi kant ne i ła god ne to po wód do sze -
fow skiej du my. Pysz ne owo ce, słod kie wy pie ki, wi no, pi wo, na po je,
chleb i wszyst ko in ne,... Na praw dę tak by ło, to nie grzecz no ścio wa
po chwa la. Bez chwa le nia to tyl ko wy su szo ne pie ro gi z bo ku ogni -
ska, któ re wca le sie nie za grza ły. Na dru gi rok go spo da rze obie ca li
pod grzac w pie kar ni ku. Akor de on, śpiew, ma ła Ka ro lin ka, słoń ce, a
po tem gwiaz dy na nie bie, Ju pi ter ...Do zo ba cze nia za rok.

Z po dzię ko wa niem kol. Je rze mu Bu li ko wi, pań stwu Zu zan nie i
Wit ko wi Ma jew skim i wszyst kim mi łym uczest ni kom pik ni ku, za łą -
czam kil ka zdjęć.     

Krystyna Sroczynska.    
www.polisheng.ca

Kitchenerowskie pikniki 
u Majewskich
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Kitchener - Szkoła im. Kazimierza Gzowskiego - Konkurs na Mosty

A. Łukasz Warzocha, kl. 5 - I miejsce

B. Filip Garstka, kl.6 - II miejsce

C. Mikołaj Pisarek, kl.6 - II miejsce

D. Sebastian Hoover, kl.6 - III miejsce

E. Mateusz Tinet, kl.8 - III miejsce

(więcej informacji o konkursiw na str. 19)

A B C

D E
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Te�le�sco�py�Keck’a:�2x�10m

Ilustracje do prelekcji Prof. Sławomira Rucińskiego

Starożytna astronomia
zajmowała się 
obserwacja i ruchem 
ciał niebieskich 
w zakresie fal widzialnych.

Współczesna astronomia to właściwie astrofizyka i zajmuje się 
Analizą Spectrum tj . Analizą Widmową. 
Widma to promieniowanie elektromagnetyczne. 
Obserwacje i analiza fizyczna planety – potrafią określić skład
atmosfery planety lub powierzchni planety.
Widma to źródła wiedzy o warunkach panujących na planecie.

Pro fe sor mó wił o ro dza jach te le sko pów i ich wy -
mia rach. Czym więk szy te le skop tym więk sza je -
go roz dziel czość umoż li wia ją ca ba da nia ma łych
ką to wo (tzn. bar dziej od le głych) obiek tów.

Ba da nia pro mie nio wa nia z prze strze ni
ko smicz nej to nie tyl ko te le sko py, ale
rów nież an te ny od bior cze do ba da nia in -
ne go za kre su fal.
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Ga�lak�ty�ka�w�An�dro�me�dzie�~10¹²�gwiazd
W 2004 r. prof. Ru ciń ski za ini cjo wał pro jekt stwo rze -
nia bar dzo ma łej na no -sa te li ty, "BRI TE do ce lo wy
Explo rer", BRI TE. Bę dzie to  sze ścian 20 cm roz -
miar z ma łym obiek ty wem te le sko pu do ob ser wa cji
zmien no ści oko ło 300 naj ja śniej szych gwiazd z do -
kład no ścią więk szą niż 0,1%

Wraz z kolegami akademickimi z Uniwersytetu Toronto – Instytutu Aeronautyki w 1997 r. wystąpił do Canadian Space Agency z
projektem MOST (Microvariability & Oscillation of STars) – to mikro satelita o wymiarach (65x65x30 cm, 60kg) mierząca małe
odchylenia światła (niewykrywalne z Ziemi) do badania gwiazd i planet spoza układu słonecznego. Pomiary tych odchyleń tak małym
teleskopem o aperturze 15 cm były możliwe dzięki kanadyjskiej technologii kontroli wysokości.
Program MOST jestobecnie kontynuowany przez grupę naukowców z Uniwersytetu British Columbia pod kierunkiem prof. J. Matthews
Więcej na stronie http://www.astro.ubc.ca/MOST/ 

Zawartość wszechświata to w 74% czarna energia w
24% Czarna Materia 3.6% gazy intergalaktyczne i
0.4% Gwiazdy i Planety



Mayor Mississauga HAZEL McCALLION otwiera - nowy zakład Cyclone Mfg. - gdzie pracuje wielu Polaków
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• Udany piknik 
• Pogoda wbrew pesymistom dopisała 
• Wiara czyni cuda

I jak tu wierzyć telewizji? Nawet kol. Wichrowski z OMNI TV był
przyjemnie zaskoczony.

Sobota 11 lipca godz. rano. Za oknem zbliżał się koniec świata.
Zapadły ciemności. Słychać było głuche odlegle grzmoty,
zwiastuny burzy. Godz. 9.00-10.00 zagrzmiało, błysnęło, lunęło.
Padało, grzmiało i straszyło tak, że wielu odstraszyło od wyjazdu
na piknik. Godz. 11.00-11.30 jeszcze trochę kropiło

Jechaliśmy w słońcu, gładką droga. Przybyliśmy na miejsce o
1.00. Sławek i inni juz byli. Słońce, wietrzyk, trawa, drzewa,
drzewka, zieleń, niebo, przestrzeń.

Zjechała się duża grupa, głównie z Mississaugi....Skąd oni tylu
aktywnych członków maja?... 
Jadła i picia było w bród. Kiełbaski się przypiekły, ziemniaki się
upiekły, prosiak przyjechał. Sałatki, arbuzy, ciasta i ciasteczka
ludzie przywieźli.

Pogoda wspaniała, wiaterek rześki, atmosfera nie z tej ziemi.

Wielki SIP-u król Hieronim przyjechał ze swoja zona i małymi
królewnami. 

Przyjechał Jan Wichrowski, "Z Ukosa". Sfilmował piknik. Pokaże
nas jesienią w TV. Doda więcej do reportażu o nas, jako takich.
Damy znać.

Jedliśmy, chodziliśmy po rozległym terenie, śpiewaliśmy,
opowiadaliśmy kawały. Śmialiśmy się.

Godz. 19: 00 słońce świeciło, wiatr przywiał drobny deszczyk.
Zaświeciła tęcza nad horyzontem.

Wyjechaliśmy, inni jeszcze zostali.

Do zobaczenia na następnym pikniku. Dziękujemy Sławkowi i
kolegą z Oddziału SIP Mississauga.

Krystyna Sroczynska

***

Brawo Sławek, piknik wyszedł świetnie, najlepsza była cześć
artystyczna na końcu.
Pogoda nie była zła, moje dzieciaki nawet się kąpały w jeziorze.
Pozdrowienia,

Hieronim

PIKNIK W VELENS

Kongres
Polonii
Kanadyjskiej

Canadian
Polish

Congress



Kol. Mi chał Kiełb In ży nier me cha nik, ab sol went Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej oraz AGH 

Ab sol went Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go - Ka te dra Ło wiec twa
Zwie rzy na Drob na i Zwie rzy na Gru ba.

Był za ło ży cie lem i dłu go let nim Re dak to rem Na czel nym „Łow ca
Świę to krzy skie go” oraz Pre ze sem Wo je wódz kiej Ra dy Ło wiec kiej.
Pra ce dy plo mo we „Usta le nie po pu la cji Sar ny me to dą ak tyw nych
tro pień” oraz „Usta la nie po pu la cji zwie rzy ny drob nej me to dą pa sów
tak sa cyj nych”.

W Ka na dzie jest człon kiem Pol skie go Klu bu My śliw skie go,
człon kiem Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Pol skich i przed sta wi cie lem
SI PwK w Okrę gu MI sis sau ga KPK.  

Po byt na Pol skich Ka szu bach to kon ty nu acja je go za in te re so -
wań, pry wat nej pa sji i pra cy aka de mic kiej.

Za kła dał sze reg wa bi ków na zwie rzy nę dra pież na. Wa bi ki to
„przy rzą dy po mia ro we”‘ dla ba da cza przy ro dy i my śli we go.  Za kła -
da nie wa bi ków ma na ce lu ob ser wa cje zwie rzy ny w opar ciu o AK -
TYW NE TRO PIE NIE i usta le nie po pu la cji zwie rząt me to da mi
sta ty stycz ny mi i ma te ma tycz ny mi. 

Spo tka nie pa na Mi cha ła z har ce rza mi sta ło się do sko na łą oka -
zją do prze ka za nia mło dzie ży je go bo ga tej wie dzy z dzie dzi ny Eko -
lo gii Ło wiec twa i Na uki o Zie mi. Pan Mi chał jest świet nym mów cą i
wszy scy słu cha ją je go opo wia dań o zwie rzę tach i dzi czyź nie z za -
par tym tchem.

Z har ce rza mi, o zwy cza jach 
dzi kich zwie rząt

Po�spo�tka�niu�z�har�ce�rza�mi�Dru�ży�ny�„Wi�gry”�w�oko�li�cy�- BAR�RY’S
BAY,�-�dnia�8�lip�ca�2009�ro�ku.

Nic w tym dziw ne go, że Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Pol skich w
Ka na dzie współ pra cu je z mło dzie żą, a mło dzież ta chęt nie ta ką
współ pra cę ak cep tu je. O tym prze ko nał się z na sze go Sto wa rzy -
sze nia Mi chał Kiełb, bę dąc na ta kim spo tka niu u har ce rzy spod

sztan da ru „Wi gry”, któ rzy obo zo wa li w le śnej ot chła ni w po bli żu
BAR RY’S BAY. Do te go spo tka nia do szło w dniu 8 lip ca 2009 ro ku.

Sko ro z wła sne go wy bo ru har ce rze z Dru ży ny „Wi gry” sa mi zde -
cy do wa li się na wie lo ty go dnio we prze by wa nie w gę stwi nie le śnej,
to skut kiem te go, ota cza ją ca ich flo ra wznie ci ła w ich umy słach ade -
kwat ną cie ka wość wo bec le śnej prze strze ni. Z cza sem py tań im
przy by wa ło i na wet ta kich, na któ re sa mym har ce rzom trud no by ło
udzie lić prze ko ny wu ją cej od po wie dzi. Stąd zro dzi ła się ta ini cja ty -
wa współ pra cy po ko le nio wej. 

Nim do te go do szło, dro gą dys ku sji na spo tka niach wspo mnia -
ne go Sto wa rzy sze nia z Mis sis sau gi pod prze wod nic twem Sła wo -
mi ra Ba siu kie wi cza i Hen ry ka Ga dom skie go z Kon gre su Po lo nii
Ka na dyj skiej jed no cze śnie dzia ła cza na rzecz ZHP, usta lo no po -
trze bę zor ga ni zo wa nia spo tka nia z har ce rza mi o te ma ty ce przy rod -
ni czej. Tym spo so bem zo sta łem wy ty po wa ny na od by cie tej jak że
szla chet nej mi sji. Pro po zy cję oczy wi ście przy ją łem bez wa ha nia i
za do wo le niem.

Ale za nim ja się zna la złem u har ce rzy w BAR RY’S BAY, sam
mu sia łem do te go spo tka nia się przy go to wać. Cho dzi ło mi tu taj o
wy ko rzy sta nie cza su i miej sca na dal sze te mu po dob ne spo tka nia,
na wet w la tach na stęp nych. Ma jąc to na my śli, przy by łem na to spo -
tka nie na okres trzech dni, by w okre ślo nym miej scu za in sta lo wać
spe cjal ne wa bi ki na du że dra pież ni ki gra su ją ce po tej oko li cy (w wy -
ko na niu wa bi ków z gru bych rur sta lo wych ze za spa wa ny mi za ko -
twi cze nia mi po mo gli ko le dzy in ży nie ro wie z SI PwK). W przy szło ści
obok tych wa bi ków, ta kie spo tka nia z mło dzie żą har cer ską, by ły by
wspar te prak tycz nym okre śle niem ga tun ków dzi kich zwie rząt, by -
tu ją cych w oto cze niu te re nu wy ty po wa ne go do ba dań w za kre sie
eko lo gii ło wiec kiej. Ma te riał wie dzy teo re tycz nej z au ten tycz nym
po twier dze niem le śnych zda rzeń, stał by się gdzieś tam w ka na dyj -
skim przy rod ni czo ple ne rze, gło sem pol skim o wy mia rze aka de mic -
kim. A ta ki prze kaz wie dzy na pew no har ce rzom też by nie
za szko dził. My ślę, że na wet był by on dla nich sto sow nym dro go -
wska zem na dal sze ich ży cie. Bo jak od wie ków już wie my, wie dza
z ksiąg po cho dzi i prak tycz ne go prze ka zu star szych po ko leń. A z
te go spo tka nia do wio dłem, że nie ma tu po ko le nio wej sprzecz no -
ści. Stan ta ki ra du je nie tyl ko mo je ser ce, ale i bli skiej te mu spo -
łecz no ści.

W okre ślo nych wa run kach, ja kich się zna la złem wraz z har ce -
rza mi w dniu 8 lip ca 2009 ro ku, mu sia łem wy ko rzy stać to, co mi by -
ło do stęp ne w za się gu ist nie ją ce go obo zu. 

A naj le piej to moż na by ło do ko nać, wcho dząc w głąb la su tak
da le ko, by przed sta wi cie le le śnej flo ry by li w na szym za się gu. I tak
za czę li śmy na szą roz mo wę od wy ja śnie nia oko licz no ści prze ko nu -
jąc tych słu cha czy, że las jest au ten tycz nie „do mem miesz kal nym”
dzi kich zwie rząt. 

Po tem wy ja śni li śmy so bie, że po stę pu ją ca cy wi li za cja nie ustan -
nie in ge ru je w ten „le śny dom” dzi kich zwie rząt. Na wie lu przy kła -
dach już do wie dzio no, że ten „le śny dom”, jest nie rzad ko
bez myśl nie de gra do wa ny, co ma bez wąt pie nia wiel ki wpływ na wa -

KASZUBY - SZKOŁA ELIT
Inżynierowie uczą harcerzy ekologii przyrody
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lo ry flo ry i fau ny. Wy ja śni łem słu cha czom, że to wła śnie czło wiek
spo wo do wał, iż obec nie dzi kie zwie rzę ta zy ska ły so bie no wy po -
dział na ta kie, któ re ży ją w peł nej dzi ko ści – mi zan tro py, al bo przy
czę ścio wo utra co nej dzi ko ści – czy li sy nan tro pij ne, lub też w du żej
czę ści utra co nej dzi ko ści – czy li zde mi sty fi ko wa ne. Przy tym ob ja -
śnie niu do po wie dzie li śmy so bie, że ten jak by sztucz ny po dział nie -
ustan nie na ra sta, co jest przy czy ną in ge ren cji czło wie ka w Świat
zwie rząt. Od po wie dzią na to tych ostat nich, jest zaj mo wa nie ob sza -
rów śród miej skich, dla te go, na co dzień moż na je do strzec na
akwe nach wod nych i skwe rach zie le ni miej skiej. Je ste śmy świad -
ka mi by to wa nia ta kich dzi kich zwie rząt na wet przy du żym za gęsz -
cze niu po pu la cji ludz kiej. Do tej gru py na le ży za li czyć przede
wszyst kich dzi kie gę si ka na dyj skie – zwa ne też po tocz nie ber ni kle,
ko jo ty (coy ote), sy no gar li ce (mo ur ning do ve) – ma łe go łę bie, ra ku -
ny (rac co on) – szop -pracz, li sy (red fox), po pu lar ne skun sy, a na -
wet grund chun sy (wo od chucks al bo rock chucks) oraz wie lo ra kie
ptac two wod ne. Te zwie rzę ta ze szły ze swo ją dzi ko ścią, jak by na
naj niż szą pół kę i czę sto je się okre śla wo bec utra co nej dzi ko ści ja -
ko „udo mo wio ne”. Ob ja śnia jąc to za gad nie nie, wy ja śni łem zgro ma -
dzo nym har ce rzom, że ten ostat ni typ dzi kich zwie rząt po utra cie w
du żej czę ści swo jej dzi ko ści, wy nikł z wie lu po wo dów, a przede
wszyst kim uj ściu z ich po la wi dze nia dra pież ni ków, któ re nie mo gą
się tak „pręd ko prze isto czyć” w po dob ne stwo ry przy rod ni cze, jak
ich ofia ry. In ne po wo dy, któ re się przy czy ni ły do ta kiej me ta mor fo -
zy prze kształ ce nia swo je go spo so bu na ży cie, to jest w ogrom nej
czę ści ak cep ta cja ta kie go sta nu przez czło wie ka za miesz ku ją ce go
osie dla miej skie. Czło wiek w nich ja ko ży ją ce „stwo rze nie”, po przez
swo je po stę po wa nie, sprzy ja by to wa niu zde gra do wa nym w dzi ko -
ści zwie rzę tom, za pew nia jąc im wy ży wie nie, bez stre so we prze by -
wa nie na nie współ mier nie ma łym re jo nie w sto sun ku do
rze czy wi ste go ob sza ru w peł nej ich dzi ko ści i umoż li wie nie im w ta -
kich wa run kach na wet wy pro wa dze nie lę gów.

Po roz ma wia li śmy jesz cze so bie na te mat okre sów go do wych
le śnych zwie rząt, ale już tych ży ją cych w peł nej dzi ko ści, kie dy to o
roz ro dzie przy szłych po ko leń de cy du je si ła sam ców, w przy pad ku
po li ga mii, czy też nie ustan na tro ska o mło de w mo no ga mii, al bo za -
po bie gli wość fe no me nu roz rod cze go po przez po lian drię.

Gdy mo je au dy to rium za mil kło, a usta mych słu cha czy się roz -
chy la ły, to wów czas ob ja śnia łem im, co to są gniaz dow ni ki i za -
gniaz dow ni ki. Trud no by by ło nie wspo mnieć o „te ry to ria liź mie”
dzi kich zwie rząt i jak on się zmie nia wraz utra tą dzi ko ści. Gdy owa -
dy le śne da wa ły się nam co raz bar dziej we zna ki, koń czy li śmy tą
le śną se sję, mo ją opo wie ścią o ży ciu stad nym wie lu zwie rząt, a
przede wszyst kim o wil kach. Za koń czy li śmy na szą część spo tka -
nia le śne go opo wia da niem o niedź wie dziach, o ich ży wo cie, któ ry
w du żej czę ści wy peł nio ny jest dłu gim zi mo wym snem. A sen niedź -
wie dzi, już sam w so bie jest fe no me nem przy rod ni czym? Prze cież
nie jest to trud no zro zu mieć, szcze gól nie Wam mło dym lu dziom, że
wy łą cze nie tak du że go dra pież ni ka na mie sią ce zi mo we z „le śnej
sto łów ki”, to nie sa mo wi ta szan sa dla prze trwa nia mniej szych od
nie go dra pież ni ków. Z te goż wzglę du, du żo ła twiej sze bę dzie prze -
zi mo wa nie dla je go po ten cjal nych ofiar. I jesz cze jed no w tym
aspek cie jest coś dziw ne go. A mia no wi cie! Cze mu da ła ta ką a nie
in ną od po wiedź sa ma przy ro da. Bo to jest wła śnie to sed no, że każ -
dy niedź wiedź w po rze zi mo wej ze swym czar nym al bo bru nat nym
ubar wie niem, do dat ko wo przy swo jej ogrom nej tu szy, by ły ze
wszech stron zbyt wi docz nym obiek tem. Przy je go du żej ma sie
(100 do 500 kg), w okre sie śnież nym, sa mo cho dze nie by ło by dla
niedź wie dzia zbyt uciąż li wym za ję ciem, po nie waż on za pa dał by się
głę bo ko śnie gu, tra cąc na tą oko licz ność zbyt du żo ży cio wej ener -
gii. Mó wiąc o tym krót ko, w ta kim cza sie suk ces ło wiec ki niedź wie -
dzia był by zni ko my. Stąd na tu ra zre kom pen so wa ła ten trud ny dla

nich okres zi mo wy, dłu go trwa łym snem, da jąc im w ten spo sób
moż li wość prze trwa nia bez uszczerb ku na zdro wiu oraz „sy mu lo -
wa ną prze rwę” za so bom przy ro dy z krę gu niedź wie dzie go za in te -
re so wa nia.

Tu chwi la od de chu po pierw szej le śnej se sji, bo wy szli śmy z la -
su i prze nie śli śmy się pod za da sze nie, gdzie har ce rze spo ży wa li
po sił ki. Dru gą część na szej se sji przy rod ni czej prze zna czy li śmy na
za da wa nie mnie py tań. Skoń czy li śmy na niedź wie dziu, dla te go też
pierw sze py ta nia do ty czy ły te go du że go dra pież ni ka.

Czy każ dy niedź wiedź za pa da w sen i jak to jest z tym je go spa -

niem?

Do bre py ta nie i cie ka we. W mo jej od po wie dzi ci chłop cy usły sze li,
że nie ste ty i w przy ro dzie też są za kłó ce nia. Do ty czą one też i snu
niedź wie dzia, któ ry w prze wa ża ją cej ilo ści osob ni ków ze swej po -
pu la cji re gu lar nie za sy pia i we śnie zi mo wym wy da je po tom stwo.
Ale jest też nie wiel ka ilość osob ni ków w po pu la cji niedź wie dzia, któ -
ra nie za pa da w sen zi mo wy.

Dla cze go tak się dzie je?

Na każ dą przy czy nę wpły wa wie le skład ni ków, jak to by wa wśród
or ga ni zmów ży wych. Na le ży tu do dat ko wo pod kre ślić, że przy każ -
dej oko licz no ści przy rod ni czej;- nie jed no, lecz wie le zda rzeń po -
wo du je coś od mien ne go „nie nor mal ne go” na ło nie na tu ry. I to jest
bar dzo istot ne i waż ne, że w obie gu zda rzeń przy rod ni czych, z re -
gu ły wy stę pu je wie le uza leż nień. Dla te go te mu mi sio wi, co nie by -
ło mu da ne za paść w sen zi mo wy, za dzia ła ło „po dro dze je go ży cia”
wie le czyn ni ków. Szcze gól nie ta kich, któ re nie są zwią za ne z wo lą
sa me go niedź wie dzia. Bo o je go śnie zi mo wym de cy du je, ogól ny
stan je go zdro wia, któ re nie za leż nie od je go wo li, wpro wa dza go w
wie lo mie sięcz ną hi ber na cją, po wo du ją cą ob ni że nie tem pe ra tu ry
niedź wie dzie go cia ła. Jed no cze śnie ten do bry stan zdro wia i zgro -
ma dzo ny za pas tłusz czo wy, po za je go świa do mo ścią, prze obra ża
je go usys te ma ty zo wa ny cykl ży cia, w ży cie w le tar gu. Niedź wiedź
wów czas po zo sta je w sen nym bez ru chu, pod czas któ re go zwal nia
mu się ak cja ser ca. Je go ser ce bi je do kil ku na stu ude rzeń na mi -
nu tę. A to spo wo do wa ne jest  skom pli ko wa nym ze spo łem czyn ni -
ków tkwią cych we wnę trzu niedź wie dzie go or ga ni zmu.
Czy li wy ja śnia jąc to Wam, ten miś, któ ry nie za snął, w trak cie wio -
sny, la ta i je sie ni nie zgro ma dził w swo im or ga ni zmie od po wied niej
ilo ści tłusz czu (czy li za pa su po kar mo we go), któ ry dro gą prze mia -
ny w okre sie zi mo wym, spo żyt ko wał by w ce lu utrzy ma nia się przy
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ży ciu. Nie ma jąc tych za so bów tłusz czu, sam or ga nizm mi sia wska -
zu je, że z tak mar ną „spi żar nią” nie mo że on na okres zi my za snąć,
po nie waż z bra ku „te go po ży wie nia” zi my on by nie prze żył.

To co się dzie je z ta kim mi siem w okre sie zi mo wym, któ ry nie

za snął?

Ży cie zmu sza go do ta kie go try bu, jak w okre sie let nim. Nie ma jąc
tych za so bów tłusz czu, po zba wio ny do dat ko wo snu zi mo we go
niedź wia dek, bo ry ka się z sa my mi prze ciw no ścia mi lo su. Po pierw -
sze jest mu zim no, bo nie ma od po wied niej war stwy tłusz czu, po
dru gie jest bar dzo głod ny, po nie waż po rą zi mo wą trud no mu jest o
ja ki kol wiek suk ces ło wiec ki, po trze cie ży je w cią głym stre sie, ze
wzglę du na bar dzo trud ne dla nie go od na le zie nie wła ści wej, co do
je go wiel ko ści kry jów ki. I ta kich prze ciw no ści, ten ska za ny wy bry -
kiem na tu ry miś, ma znacz nie wię cej i mo gli by śmy so bie o nim roz -
ma wiać jesz cze bar dzo dłu go. Za koń czę tyl ko tym, że ta ki
niedź wiedź w okre sie zi mo wym jest bar dzo nie bez piecz ny i w 100
% za ata ku je każ de go czło wie ka, po nie waż jest on z re gu ły wy cień -
czo ny gło dem i ska za ny na śmierć z fi zycz ne go wy czer pa nia i zim -
na.

A jak ży ją wil ki w le śnej prze strze ni? Czy one są po ży tecz ne w

sys te mie przy rod ni czym?

Od po wia da jąc na py ta nie dru gie, pra gnął bym Wam wy ja śnić, że
każ dy dra pież nik w swym śro do wi sku peł ni bar dzo po ży tecz ną ro -
lę, moż na by iść tu da lej w tym stwier dze niu, jed no cze śnie do po -
wia da jąc, że tak na praw dę peł ni każ dy z nich ro lę  do bre go me dy ka.
Ale dra pież ni ki prze cież za bi ja ją te bied ne bez bron ne zwie rząt ka? 
Tak to jest praw da! Śmierć w sym bio zie przy rod ni czej jest nie -
odzow na. Dla te go my tu taj mu si my to wła ści wie zro zu mieć te pra -
wa na tu ry, któ re nie ustan nie se lek cjo nu ją sztu ki sła be na rzecz tych
moc nych kon dy cyj nie. Stąd też ca ła ga ma wspo mnia nych dra pież -
ni ków spe cja li zu je się w se lek cji tyl ko okre ślo nych ga tun ków dzi -
kich zwie rząt. Jak tak głę biej w to za gad nie nie wkro czy my, to
za uwa ży my, że po ten cjal ne ofia ry wo bec tych swo ich dra pież ni ków,
nie są tak cał kiem bez bron ne. Przy peł nym ich zdro wiu a tym sa -
mym do brej kon dy cji, dra pież ni ko wi trud no jest upo lo wać ta kie go
osob ni ka, po nie waż on w swej dys po zy cji po sia da spe cy ficz ne wa -
lo ry obron ne. Dla te go na za koń cze nie tej od po wie dzi mo gę w pod -
su mo wa niu po wie dzieć ty le, że wil ki wo bec ło si ma ją oko ło 4-ro %
suk ces ło wiec ki.

W ja ki spo sób wilk po lu je w okre sie kar mie nia swo ich mło dych

i jak on to ro bi, kie dy to ta czyn ność za bie ra mu tak wie le cza -

su?

Słusz na uwa ga, za war ta już w sa mym py ta niu! Na le ży tu roz po -
cząć od te go, że wilk spo ra dycz nie sam wy cho wu je swo je po tom -
stwo. Dzie je się to dla te go, iż jest on zwie rzę ciem stad nym ży ją cym
w licz nych wa ta hach. Li czeb ność ta kich wa tah jest róż na i za le ży
od śro do wi ska le śne go, gdzie by tu je wil cza po pu la cja. W Pol sce ta
li czeb ność wa ha się od kil ku do kil ku na stu sztuk, a w Ka na dzie już
od kil ku na stu a na wet do kil ku dzie się ciu osob ni ków. Po mi mo, że
tych wil ków w ta kiej gru pie osob ni czej jest dość du żo, to roz ród ich
na stę pu je tyl ko po przez naj sil niej szą pa rę „al fa”. W okre sie nie tyl -
ko kar mie nia, ale tak że ca łe go cza su od cho wu mło dych, bie rze w
tym udział ca ła wil cza zbio ro wość. Ta ki usys te ma ty zo wa ny tryb ży -
cia licz nej ro dzi ny wil czej, za pew nia im wszyst kim prze trwa nie w
naj trud niej szym dla nich ter mi nie we ge ta cyj nym. Wil ki po lu ją stad -
nie, ale spo ży wa ją po karm we dług usta lo nej hie rar chii za sze re go -
wa nia osob ni cze go w swo im ro dzin nym sta dzie. Krót ko mó wiąc,
naj pierw naja da się ba sior i wa de ra, czy li przed sta wi cie le pa ry „al -
fa” a po tem pa ry „be ta” i tak da lej, aż do naj słab szych wilcz ków,
któ rym nie rzad ko mo że też brak nąć upo lo wa nej zdo by czy. Trze ba
tu wie dzieć, że ta pierw sza pa ra mo że na wet zjeść za jed nym po -
sie dze niem po nad 12 ki lo gra mów mię sa na jed ne go osob ni ka. I tak

ta ilość spo ży wa ne go mię sa na wil ka bę dzie stop nio wo spa dać, aż
do ilo ści, nie wy star cza ją cej dla za cho wa nia wła ści we go me ta bo li -
zmu kon dy cyj ne go tych ostat nich w ko lej ce. Róż nie się mó wi o wil -
kach a szcze gól nie o ich żar łocz nym ape ty cie, co nie rzad ko mi ja
się z praw dą. W nor mal nym ukła dzie wilk śred nio zja da dzien nie
oko ło czte ry ki lo mię sa i po tra fi też bez je dze nia wy trzy mać po nad
dwa ty go dnie i in ten syw nie po lo wać. 
Ale trze ba też wie dzieć, że o wiel ko ści wspo mnia nych wil czych wa -
ta hach de cy du je przede wszyst kim je go po ten cjal na ofia ra. Ge ne -
ral nie rzecz bio rąc, tą pod sta wo wą ofia rą wo bec wil ków są
wszel kie go ro dza ju je le nio wa te, któ re dość licz nie wy stę pu ją tak w
Pol sce jak i Ka na dzie. Ta ofia ra w po sta ci tych je le nio wa tych, de -
cy du je prak tycz nie o roz wo ju al bo sta gna cji wil czej po pu la cji.

A jak ży ją w gę stwi nie le śnej ry sie?

Te po kaź ne le śne ko ty, ży ją w osa mot nie niu. Tyl ko przez okres od -
cho wu mło dych trzy ma ją się ra zem. Od cho dzą od sie bie jak tyl ko
po sma ku ją to, co spo ży ją z wła sne go po lo wa nia. Za cho wa nie ry si
w sto sun ku do omó wio nych wil ków jest znacz ne. Bo wil ki jak wspo -
mnia łem ma ją mier ny suk ces ło wiec ki i z re gu ły bra ku je im ja dła.
Po tęż ne go je le nia po tra fią zjeść w cią gu ½ go dzi ny. A u ry sia jest
zu peł nie od wrot nie. Dla te go, że je go suk ces ło wiec ki prze kra cza
40%, a do bo we za po trze bo wa nie w kar mę, le d wie prze wyż sza je -
den ki lo gram mię sa. Ryś ma jąc tak du ży suk ces ło wiec ki, sta ra się
za cho wać swo je si ły na na stęp ny wy pad ło wiec ki w związ ku z tym
ukry wa swo ją zdo bycz i suk ce syw nie do niej po wra ca. Nie do koń -
ca jed nak to ukry cie zdo by czy je mu wy cho dzi i dla te go jest on „do -
star czy cie lem” żyw no ści dla in nych dra pież ni ków. Z „usług” ry sia
ko rzy sta ją też wil ki i niedź wie dzie. Dla tych ostat nich, co nie za snę -
li, do wie dzio no, że one po grą żo ne w tej nie przy chyl no ści swe go lo -
su, na wet tuż po uda nym po lo wa niu ry sia, ata ku ją go, by wy rwać
mu zdo bycz. Ta kie to są bru tal ne pra wa na tu ry. O ry siu jesz cze mo -
gę Wam po wie dzieć, że jest prze wspa nia łym se lek cjo ne rem zwie -
rzy ny za in fe ko wa nej prze róż ny mi cho ro ba mi. Je go se lek cja po le ga
na tym, że zmu sza on swym ata kiem po ten cjal ną ofia rę do nie sa -
mo wi te go zry wu, czy li eks tre mal ne go wy sił ku na krót kim dy stan sie,
co w ukła dzie peł nej mi zan tro pii - czy li bez gra nicz nej dzi ko ści, ta -
kie le śne zda rze nie sta je się w trak cie tych kil ku se kund ba ro me -
trem me ta bo li zmu wo bec je go ofia ry.
Gdy ofia ra bę dzie za in fe ko wa na lar wa mi gzów, przywr, strzy ka czy
i ni cie nia mi al bo mo ty li cą czy ta siem cem, pa ste ne lo zę, bru ce lo zę,
gruź li cę czy też za ka że nia mi prze no szo ny mi przez klesz cze  lub in -
ną cho ro bą, - ta kiej pró by wy sił ko wej ona nie ma szans prze brnąć.
Na to miast, gdy jest w peł ni zdro wa, ryś jej nie do go ni. I ta kie to są
pra wa na tu ry, któ ra jak to da je się za uwa żyć, re gla men tu je wśród
wszyst kich dzi kich zwie rząt po rów no szan se na ich prze ży cie. Tak
dla dra pież ni ków, jak i ich po ten cjal nych ofiar.

A jak to jest z ty mi je le nia mi, prze cież one w cza sie zi my nie

za sy pia ją i ma ją ubar wie nie sza re, któ re ich wy róż nia na tle bia -

łe go śnie gu?

Praw dą jest, że je le nio wa te w cza sie zi my nie za sy pia ją jak niedź -
wie dzie, ale na bie ra ją w trak cie let nich mie się cy od po wied niej kon -
dy cji, by ten trud ny dla nich okres zi mo wy prze żyć. Czy nią to
in stynk tow nie wo lą od ru chów sa mej na tu ry, któ ra je za bez pie cza
na okres zi my. I tak roz pa tru jąc po ko lei te czyn ni ki za bez pie cza ją -
ce, na le ży tu wy mie nić zmia nę suk ni let niej na zi mo wą, któ ra tyl ko
z po zo ru ma jed no li tą sza rą bar wę – co nie jest do koń ca praw dą,
po nie waż grą „le śne go świa tła” po przez je że nie czy też stro sze nie,
zmie nia ona swą bar wę do po dob nej w jej naj bliż szym oto cze niu.
Nie rzad ko w ta kich oko licz no ściach czło wiek mo że przejść tuż obok
je le nia nie do strze ga jąc je go syl wet ki. I to wszyst ko jed no, o ja kiej
po rze ro ku. Istot ny mi czyn ni ka mi za bez pie cza ją cy mi je le nio wa te na
trud ny okres zi mo wy, jest wzmoc nie nie je go we wnętrz ne go me ta -
bo li zmu. A dzie je się to po przez na gro ma dze nie wy star cza ją cej
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daw ki tłusz czu na waż nych je go ży cio wych or ga nach. Przede
wszyst kim na ner kach, sys te mie je li to wym, mię śniach grzbie to wych
i oko lic ser ca. To za bez pie cze nie tych or ga nów ży cio wych jest gwa -
ran tem na prze trzy ma nie okre su zi mo we go przy naj bar dziej nie do -
god nej we ge ta cji ro ślin, któ ra przy pa da na prze łom lu te go i mar ca.
Po mi mo tych wy mie nio nych wa lo rów za bez pie cza ją cych zwie rzę -
ta na ten trud ny dla nich ży cio wo okres, one jak by ko rzy sta ją jesz -
cze z do dat ko we go stop nia za cho wa nia wła sne go bez pie czeń stwa.
A dzie je się to z tak zwa nej ostroż no ści eko -sys te mo wej, któ ra wy -
mu sza na tym ga tun ku osob ni czym w okre sie zi my, stad ny tryb ży -
cia. Czy li ży cie zi mo we w spo łecz no ści (je le nio wa tych z te go
sa me go ga tun ku) w tak zwa nych chma rach. Ta kie zgru po wa nie je -
le nio wa tych w gru pach od kil ku do kil ku dzie się ciu sztuk, „uła twia”
im że ro wa nie, spo czy nek i prze miesz cza nie, po nie waż w da nej
chma rze wszyst kie obec ne tam zwie rzę ta są na rów ni wła sny mi
straż ni ka mi. W ra zie nie bez pie czeń stwa wy star czy jak tyl ko „jed ne
oczy” do strze gą nie bez pie czeń stwo, to wte dy wszyst kie zwie rzę ta
na ten gest re agu ją z re gu ły uciecz ką. Gdy jed nak, któ re muś z tych
osob ni ków je le nio wa tych coś bę dzie do le gać, to nie ste ty, ta ki je lo -
nek za czy na nie na dą żać za zor ga ni zo wa nym sta dem i sta je się łu -
pem wspo mnia nych dra pież ni ków, któ re mu szą też jeść że by
prze żyć.

W tym miej scu tak dla py ta ją cych jak i mnie od po wia da ją ce go
na le ża ła się chwi la od de chu. Lecz na krót ko, bo za raz po nim za -
de mon stro wa łem gło sy le śnych zwie rząt. Wy ja śni łem przy tym, ja -
kie mo gą być w tych gło sach róż ni ce, kie dy je wy da ją mi zan tro py i
sy nan tro py. I w tym miej scu też nie obe szło się bez py tań, na któ -
re nie ła two mi by ło na nie od po wie dzieć. 

Py tań by ło jesz cze wie le, a z mej stro ny pa da ły na nie od po wie -
dzi. My ślę, że jak na pierw sze spo tka nie do ko na li śmy wspól nie
okre ślo ne go speł nie nia, po le ga ją ce go na zbli że niu tych sym pa tycz -
nych har ce rzy do na tu ral ne go śro do wi ska, to jest do miej sca, gdzie
roz bi li swo je obo zo we na mio ty.

Michał Kiełb
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Kitchener
Szkoła im. Kazimierza
Gzowskiego 

KONKURS NA MOSTY
Konkursu im. Gzowskiego na mosty: 
Udział wzięło 15 uczniów z klas od III do VIII

Już prawie od 10-u lat Oddział Kitchener SIPwK organizuje w
miejscowej polskiej szkole im. Sir Kazimierza Gzowskiego konkurs
poświęcony pamięci jakiegoś wybitnego Polaka, takiego który ma
znaczący dorobek i osiągnięcia w nauce lub technice albo w skali
Polski, czy Kanady albo w skali międzynarodowej. Konkurs, który
odbywa się zawsze w końcowych miesiącach roku szkolnego
rozpoczyna się pogadanką wygłaszaną przez członka Oddziału,
poświęconą życiu i działalności osoby. Przedmiotem konkursu jest
zawsze model lub rysunek tematycznie związany z dorobkiem
Polaka, którego dotyczy konkurs. Prace konkursowe składane są
zwykle na dwa tygodnie przed zakończeniem nauki i oceniane
przez przedstawicieli Oddziału i szkoły. Prace uczniów klas
starszych i młodszych stanowią osobne kategorie.

Wyniki konkursu ogłaszane są w czasie uroczystości zakończenia
roku szkolnego. Laureaci otrzymują dyplomy i skromne nagrody
pieniężne, fundowane przez lokalny Oddział SIPwK.

Z roku na rok konkurs poświęcany jest innej osobie, ale niektóre
osoby powracają do konkursu po kilku latach - kiedy w klasach
starszych są już uczniowie i uczennice, którzy poprzednio byli w
klasach młodszych. W ciągu ostatnich szeregu lat, kiedy to konkurs
jest organizowany, poświęcony on był mi. następującym osobom:

• Sir Kazimierz Gzowski, budowniczy dróg i mostów, 
patron szkoły

• Ignacy Łukasiewicz,
światowy pionier przemysłu naftowego

• Frank Piasecki,
światowy pionier techniki helikopterowej

• Ernest Malinowski, 
budowniczy kolei transandyjskiej

• Mieczysław Bekker, projektant i budowniczy 
pojazdu księżycowego wyprawy Apollo

• Rogalski, Wigura, Drzewiecki, 
konstruktorzy lotniczy

W ostatnim roku szkolnym konkurs poświęcony był (po kilkuletniej
przerwie) patronowi szkoły, Sir Kazimierzowi Gzowskiemu, a
przedmiotem konkursu był model lub rysunek mostu. Nagrodzone
modele mostów przedstawione są na załączonych fotografiach.

Jerzy Bulik
(kolorowe zdjęcia na grodzonych prac na str.11)

WYKONUJE
BŁYSKAWICZNIE:

• wizytówki • ulotki, plakaty
• rachunki (invoices) • kolorowe kopie
• duże skany • konwersje

Tel. 905.281.3271
2550 Goldenridge Rd. Unit 6, Mississauga

(Dundas St. E. & Wharton Way)

Operating By Smart Design Corporation - www.smartdesin.ca
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KURS MASTERCAM
– Mississauga

Cała praca inżyniera projektanta i wykonywanie rysunków
technicznych już od dawna odbywa się przy pomocy
komputera. Programy CAD-owe (CAD – Computer Aided
Design) są znane i rozpowszechnione i jest ich wiele.

Zaprojektowanie czegoś to dla inżyniera Mechanika tylko część
– pierwszy etap pracy. 

Drugim etapem jest wykonanie zaprojektowanego urządzenia
lub maszyny. Każde urządzenie składa się z wielu detali. W
przemyśle istnieje wiele technik wytwarzania przedmiotów, części
maszyn i urządzeń, samochodów, samolotów itd.

Obróbka skrawaniem jest techniką wytwarzania - jedną z
najbardziej podstawowych, tradycyjnych, uniwersalnych i
najbardziej rozpowszechnionych. Praktycznie nie można się obejść
bez obróbki skrawaniem. 

Aby wykonać coś z plastiku metodą wtrysku, trzeba najpierw
zrobić formę. Żeby cos wytłoczyć z metalu, trzeba wykonać pierw
matryce do tłoczenia metali.   

Aby zamontować płytkę elektroniczną, trzeba najpierw
powiercić otworek (wiercenie to jeden z procesów obróbki
skrawaniem) w Chassis.

W samolocie, samochodzie czy w jakimkolwiek innym
urządzeniu lub maszynie, jest pełno części wykonanych metodą
toczenia lub frezowania – to dwie podstawowe metody obróbki
skrawaniem.

Tak jak we wszystkich innych dziedzinach nauki i techniki,
również w obróbce skrawaniem nastąpił niebywały postęp. Wiercić
można bez wierteł (iskrowo); metal można ciąć wodą.

Obecnie większość zakładów pracuje na Centrach Obróbczych
i Obrabiarkach Sterowanych Numerycznie  CNC  (Central
Numerical Control)

MASTERCAM - to program komputerowy służący do
projektowania procesów technologicznych obróbką skrawaniem i
programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. CAM -
Computer Aided Manufacturing

Rysunki detalu przyszły wykonawca otrzymuje od projektanta
w formie elektronicznej i za pomocą Mastercamu opracowuje
proces technologiczny – jak zaprojektowana część ma być
wykonana

.
CNC Programmer łączy dwa dotychczasowo oddzielne zawody

– inżyniera Projektanta i inżyniera Technologa.

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie już po raz
kolejny wychodzi z inicjatywą zorganizowania kursów
samokształceniowych dla swoich członków.

Kursy Mastercam-u odbywać się będą przy współudziale i pod
opieką doświadczonych CNC Programmers  z Cyclone
Manufacturing  - jednej z największych i najlepszych firm Obróbki

skrawaniem w Kanadzie i na świecie, gdzie Oddział Mississauga
SIPwK ma swoja siedzibę.

To nie pierwsza taka inicjatywa. W latach ubiegłych
organizowaliśmy kursy na Solid Works i Solid Edge i wcześniejszej
wersji Mastercam. Wielu naszych kolegów  skorzystało z tych
kursów samokształceniowych . Pomogło i pomaga im to w ich pracy
zawodowej.  (Bardziej doświadczeni koledzy uczą i pomagają mniej
doświadczonym).

W ogólnym zarysie Kurs  pokryje następujące tematy:

• Drawing and Design Basics – Creating/Modifiing Geometry,
Surface and Solids

• Toolpath Types. Setting up Toolpaths; working with Toolpath
Machine and Control Definitions – Machining process, 

• Choosing Machine, Importing Files, Post Processing 
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W mi nio ny pią tek Cyc lo ne, któ ry w Mis -

sis sau dze i Mil ton dys po nu je już dwie ma

ha la mi pro duk cyj ny mi o po wierzch ni 40

tys. i 90 tys. stóp kwa dra to wych, otwo rzył

ko lej ną w re jo nie Ar gen tia i Mis sis sau ga

Rd., tak że o po wierzch ni 90 tys. stóp. Z tej

oka zji od by ła się wiel ka uro czy stość z

udzia łem za pro szo nych po li ty ków, bur mi -

strza Mis sis sau gi, Ha zel McCal lion oraz

po sła do par la men tu pro win cjo nal ne go z

Mis sis sau gi, Bo ba De la neya. Jest to du ży

suk ces An drze ja So cha ja, któ ry jest człon -

kiem Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Pol skich

w Ka na dzie i tam też Od dział Mis sis sau ga

SI PwK ma ostat nio sie dzi bę. Pół to ra ro ku

te mu ‘Go niec’ opu bli ko wał ob szer ny wy -

wiad z inż. So cha jem, obec nie za miesz cza -

my krót ką roz mo wę prze pro wa dzo ną w

ostat ni pią tek.

Go�niec:�Pa�nie�An�drze�ju,�jak�Pan�so�bie�ra�-

dzi?�Wszy�scy�mó�wią� o� kry�zy�sie,� re�ce�sji,

sek�tor�pro�duk�cyj�ny�idzie�w�dół,�a

Pan�otwie�ra�no�wy�za�kład,�jak�to�jest?

Inż. An drzej So chaj: W prze my śle lot ni -

czym jest tro chę ina czej, je ste śmy opóź nie -

ni w cy klu, o mniej wię cej rok,

je że li go spo dar ka zwol ni dzi siaj. My zwol -

ni my za rok, ale wcho dzą no we pro gra my,

w któ rych my rów nież

uczest ni czy my, jak Bo eing 787 czy Air bus

A380. Bę dą też w pro duk cji no we sa mo lo -

ty dys po zy cyj ne, bu si ness jet.

Już w tej chwi li pro du ku je my czę ści do

Izra ela dla no we go sa mo lo tu dys po zy cyj -

ne go. Te ma szy ny wej dą do peł nej

pro duk cji w la tach 2009-2010, tak że w tej

chwi li ma my już w rę ku 20 proc. wię cej za -

mó wień na na stęp ny rok niż

wy pro du ko wa li śmy w 2008.

Go�niec:� Pan� się� o� swo�ją� przy�szłość� nie

boi?

AS: Pro duk cja zwol ni, za miast pro du ko -

wać 50 sa mo lo tów na rok, bę dzie my pro -

du ko wa li 40, ale wcho dzą no we sa mo lo ty,

któ re uzu peł nią to, co stra ci my, tak że o to

się nie bo ję. Wy da je mi się, że w przy szłym

ro ku wy pro du ku je my zno wu 20 proc. wię -

cej niż w tym, a w 2008 ro ku wy pro du ko -

wa li śmy 30 proc. wię cej niż w 2007.

Go�niec:�Ile�osób�jest�za�trud�nio�nych�w�Pa�-

na�fir�mie?

AS: W tej chwi li fir ma ma oko ło 300 pra -

cow ni ków, rok te mu mie li śmy 250. Prze -

wi du ję, że za ja kieś dwa la ta

bę dzie my mie li ok. 400,

Go�niec:�Ilu�Po�la�ków�Pan�za�trud�nia?

AS: Oko ło 50 proc.

Go�niec:�Dla�cze�go�aku�rat�Po�la�cy?

AS: To ja koś tak sa mo wy cho dzi. Od daw -

na ma my du żo Po la ków. Si łą rze czy, du żo

lu dzi przy jeż dża, nie zna ję zy ka, ma my 18

róż nych na ro do wo ści, ale Po la cy do mi nu -

ją. To jest pol ska fir ma, za ło żo na by ła przez

Po la ka.

Go�niec:,�Co�w� dzi�siej�szych� cza�sach� jest

źró�dłem�suk�ce�su?

AS: Trze ba być lep szym niż ca ła resz ta,

trze ba ro bić le piej, trze ba mieć do brej ja ko -

ści pro dukt na czas.

Go�niec:�Pan�ma�naj�now�szą�tech�no�lo�gię,

ja�ka�jest�na�ryn�ku?

AS: Oczy wi ście, to wy po sa że nie, ja kie tu -

taj jest, te ma szy ny, któ re tu taj sto ją, zo sta -

ły po sta wio ne mie siąc te mu.

Go�niec:�Co�tu�taj�bę�dzie�się�ro�bi�ło�w�tej�ha�-

li?

AS: W tym miej scu bę dzie my mie li tro chę

ob rób ki skra wa niem, ale więk szość to bę -

dzie ano do wa nie, Pe ne trant In spec tion i

Shot Pe ening i stąd bę dzie my wy sy ła li go -

to we czę ści do klien tów; tak że eli mi nu je -

my prze wóz z miej sca na miej sce, to

wszyst ko bę dzie za ła twio ne w tym jed nym

bu dyn ku.

Go�niec:�Czy�za�mie�rza�Pan�wcho�dzić�na

gieł�dę?

AS: Nie mam ta kich pla nów.

Go�niec:�A�ja�ką�Pan�ma�wi�zję�przy�szło�ści?

AS: Pro du ku je my to, cze go po trze bu ją na -

si klien ci, je że li bę dą chcie li wię cej, zro bi -

my wię cej.

Go�niec:�Gra�tu�lu�je�my�suk�ce�su

AS: Dzię ku ję bar dzo

Najlepsza z Najlepszych
(Goniec, 14-20 listopada 2008)

Cyc�lo�ne�Ma�nu�fac�tu�ring�to�naj�więk�szy�za�kład�pro�duk�cji�czę�ści�lot�ni�czych�w�Ame�ry�ce�Pół�noc�-

nej�w�po�sia�da�niu�pry�wat�nym.�Klien�ta�mi�są�naj�po�waż�niej�sze�fir�my�lot�ni�cze�na�świe�cie�-�Bo�eing,

Air�bus,�Bom�bar�dier.

Podziękowanie�dla�Andrzeja�Sochaja,�właściciela
Cyclone,�za�wsparcie�dla�Polonii�i�SIP�składa
Prezes�Oddziału�Mississauga�-�S.�Basiukiewicz

Nowe�obrabiarki�CNC.�Czystość�technologiczna�to
standard�w�Cyclone.



Ko�mu�ni�Kat

15-go li sto pa da 2008-go ro ku od był się 48-my Wal ny Zjazd Sto wa -
rzy sze nia In ży nie rów Pol skich w Ka na dzie. Zjazd miał miej sce w
Lon don, On ta rio w do mu SPK przy 80 Ann Stre et.

Otwar cie
Ze bra nie otwar to w dru gim ter mi nie z bra ku qu orum. Po przy by ciu
spóź nio nych uczest ni ków i za re je stro wa niu man da tów, usta lo ne zo -
sta ło mi ni mum do wy ma ga ne go qu orum na 199 za pła co nych skła -
dek.

W skład Pre zy dium Zjaz du wcho dzi li:
Prze wod ni czą ca Va nes sa Sa pa la -Hop pe, dwóch wi ce prze wod ni -
czą cych: Ja nusz Buj now ski i Adam Żo chow ski, se kre tarz Kry sty na
Sro czyń ska.

Od zna cze nie ho no ro we KPK
Pre zes SIP Hie ro nim Te re siń ski po in for mo wał, że kol. Je rzy Bu lik i
kol Ry szard Mu ry no wicz zo sta li od zna cze ni ho no ro wy mi od zna ka -
mi KPK.

Spra woz da nia
Przed sta wio ne zo sta ły spra woz da nia ustę pu ją ce go Za rzą du i Ko -
mi sji. Za rząd uzy skał ab so lu to rium. 

Wy bo ry
Naj waż niej szym punk tem ob rad by ły wy bo ry no we go Za rzą du
Głów ne go, Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Ety ki.

W skład no we go Za rzą du Głów ne go wcho dzą:
Hie ro nim Te re siń ski pre zes 
Ka zi mierz Ba biarz wi ce pre zes 
An drzej Woj ta la skarb nik  
Ja nusz Ma jer ski se kre tarz  
Ja nusz Buj now ski re dak tor New Link  
Sła wo mir Ba siu kie wicz re dak tor New Link  
Ma riusz Ka li siak spra wy człon kow skie  
Bob Wy soc ki fi nan so wa nie  SIP  
Jan Ja kie łek kul tu ra i sztu ka  

W skład Ko mi sji Re wi zyj nej wcho dzą:
Ry szard Mu ry no wicz, An drzej Fe lin czak, Sta ni slaw Ku li na, oraz
dwóch za stęp ców: Bar tlo miej Fron cisz i Zbi gniew Bal kow ski.  

W skład Ko mi sji Ety ki wcho dzą:
Wszy scy człon ko wie po przed niej Ko mi sji: Sła wo mir Ba siu kie wicz,
Je rzy Bu lik, Jan Ja ne czek, Ju liusz Ki rej czyk i Je rzy Zen kier.

Wnio ski i dys ku sja
Pod czas Wal ne go Zjaz du po ru sza ne by ły te ma ty or ga ni za cyj ne jak
i te ma ty zwią za ne z po zy ski wa niem no wych człon ków  SIP. Dys ku -
to wa no nad pro po zy cją zmia ny ro ku bu dże to we go na ko niec ro ku
ka len da rzo we go, a tak ze zmia ny po da ne przez Ko mi sje Sta tu to wa
w/s re gu la mi nów. Wnio ski Ko mi sji Sta tu to wej po win ny być zre wi -
do wa ne i prze ka za ne do ZG w cią gu 3-4 mie się cy w for mie za le -
ceń, bez obo wiąz ku sztyw ne go prze strze ga na nia. Mó wio no też o
tym, aby Zjazd od by wał się co ro ku. W za sa dzie tak już jest, bo -
wiem w la tach, gdy nie ma Wal ne go Zjaz du, ma miej sce Zjazd Pre -
ze sów. Częst sze Zjaz dy wszyst kich człon ków by ły by trud ne ze
wzgle du na od le gło sci. Pro po no wa no or ga ni zo wa nie kon fe ren cji.
By ła proś ba, aby człon ko wie pi sa li ar ty ku ły do “New Link”. Prze -
wod ni czą cy Od dzia łów sa za pro sze ni do udzia łu we wszyst kich ze -
bra niach ZG.

Za koń cze nie Zjaz du
Zjazd za koń czył sie w prze wi dzia nym ter mi nie. Na stęp ny Zjazd od -
bę dzie się w To ron to. 

Sło wo od Prze wod ni czą cej Zjaz du

Wal�ny�Zjazd�prze�biegł�w�mi�łej�i�kon�struk�tyw�nej�at�mos�fe�rze.�Wszy�-
scy�zgod�nie�uzna�li�ob�ra�dy�Wal�ne�go�Zjaz�du�za�po�myśl�ne.�
Gra�tu�lu�je�ser�decz�nie�człon�kom�no�we�go�Za�rzą�du�Głów�ne�go�oraz
Ko�mi�sji�Re�wi�zyj�nej�i�Ko�mi�sji�Ety�ki.�Ży�czę�wszyst�kim�wy�bra�nym�uda�-
nej�i�owoc�nej�ka�den�cji.
Dzie�ku�ję�wszyst�kim�za�przy�by�cie�i�czyn�ne�bra�nie�udzia�łu�w�ob�ra�-
dach�Wal�ne�go�Zjaz�du.

(Przy�pi�sek�Se�kre�ta�rza�Zjaz�du:�
Du�że�po�dzię�ko�wa�nie�na�le�ży�się�Od�dzia�ło�wi�Lon�don�za�do�sko�na�łą
or�ga�ni�za�cje,�przy�go�to�wa�nie�po�czę�stun�ku,�zna�ko�mi�ty�i�ład�nie�po�da�-
ny�obiad,�ob�ru�sy�i�kwia�ty�na�sto�łach.�Wy�mie�nić�na�le�ży�na�zwi�ska:
Bar�tek�Fron�cisz,�Ma�ry�Fe�renc,�Jo�an�na�Jan�kow�ska,�Adam�Żo�chow�-
ski,�Jó�zef�Mar�kie�wicz�i�in�ni.�
Na�go�rą�ce�po�dzię�ko�wa�nie�za�słu�gu�je�kol.�Va�nes�sa�Sa�pa�la�-Hop�pe
za�udział�w�przy�go�to�wa�niach� i�zna�ko�mi�te�pro�wa�dze�nie�Zjaz�du�-
KS).���������

Prze�wod�ni�czą�ca�48-go�Wal�ne�go�Zjaz�du:�
Va�nes�sa�Sa�pa�la�-Hop�pe
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Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrze cija skiej w Kanadzie 
 

Za o enie Funduszu Wieczystego Milenium (FWM) Polski Chrze cija skiej w Kanadzie 
zosta o uchwalone na Walnym Zje dzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) w 1960r. 
aby upami tni  1000-lecie Polski Chrze cija skiej które mia o miejsce w 1966r. Statut 
FWM zosta  zarejestrowany w Sekretariacie Stanu w 1964r. Za o ycielami FWM byli 
Teodor Barankiewicz, Stanis aw Haidasz, Stefan Malicki, Ernest Matura, Zygmunt 
Rusinek, ks. Michael Smith OMI i Jan Was g.   

Fundusz Wieczysty Milenium 
Canadian Pol ish Mi l lennium Fund 

288 Roncesval les Ave. Toronto,Ont. M6R 2M4  Tel/Fax (416) 532 1921 
 

http://millenniumfund.ca/pol/index.php 
 

POMAGAMY POLONII I POLAKOM W KANADZIE –STUDENTOM, ORGANIZACJOM, UNIWERSYTETOM 
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Jerzy Bulik – Prezes Oddziału SIPwK Kitchener - autor

felietonów o dokonaniach polskich inżynierów w Kanadzie

iAmeryce w radiu PolMysl w wywiadzie dla TV Polonia

Prezes ZG SIPwK

Hieronim Teresinski

Venessa Sapala, Bartek Froncisz

w wywiadzie dla Glosu

WIANKI U JANKA I DANKI
June 20-21, 2009

Z oka zji No cy Świę to jań skiej - SIP, Klub Tu ry stycz ny Ko li ba i Ko ło
3F's zor ga ni zo wa li pik nik pod ha słem - "Wian ki u Jan ka i Dan ki". 
Pik nik od był się dnia 20 do 21 czerw ca od pią te ku do nie dzie li – w
dniach naj bar dziej zbli żo nych do da ty wian ków.
Moż na by ło roz bi jać na mio ty, ale by ła rów nież moż li wość noc le gu
w do mu - 5 po koi (pro si my o wła sną po ściel, kap cie, ręcz ni ki). Moż -
na rów nież prze sie dzieć noc przy ogni sku, jest to, bo wiem naj krót -
sza noc w ro ku, za le d wie 5 go dzin. Je zio ro bę dzie już cie płe, więc
moż na z nie go ko rzy stać. Moż na za pla no wać bi gos, wy ciecz kę ro -
we ro wą, siat ków kę na pla ży, wy ciecz kę ka noe, wi cie wian ków i
pusz cza nie ich na wo dy Geo r gian Bay, ogni sko. Oczy wi ście na le ży
przy wieźć wła sne ro we ry, ka noe, je dze nie, pi cie itp.

Dana i Janek Cylke (Członek ZG SIP) prowadzą również Koło
Filmowe 3F przy Związku Narodowym Polskim. Filmy z założenia
programowego Związku są zaangażowane politycznie.
Odbyły się projekcje następujących filmów – wymieniam najpierw
te ostatnie – Więźniarki i Trzech Kumpli – o zamordowanym
Stanisławie Pyjasie i jego przyjaźni z Wildsteinem i Maleszką. 
Mała Moskwa - Waldemara Krzystka z 2008 r. - o największym
garnizonie wojsk radzieckich w Legnicy w Polsce, osobiste sprawy
bohaterów uwikłanych w politykę,
Spaleni Słońcem - Nikity Michalkowa- przedstawia życie ludzkie w
czasach czystek stalinowskich - Oskar 1996,
Obywatel Poeta – o politycznie zaangażowanym poecie Zbigniewie
Herbercie. 
Prymas - Trzy Lata z Tysiąca - o Prymasie Stefanie Wyszyńskim. 
Polonia Restituta - wydarzenia związane z odzyskaniem
niepodległości przez Polskę i wiele innych.
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Henryk Raston, Krystyna Sroczyńska - Toronto

Siły sprawcze Zjazdu - London

Prezydiium Zjazdu.

Andrzej Felinczak, Mariusz Kalisiak, Ryszard Murynowicz,

Andrzej Wojtala, Juliusz Kirejczyk, Jerzy Bulik

Dr Kalisiak, Ryszard Murynowicz, Andrzej Wojtala, 

Juliusz Kirejczyk

Hieronim Teresinski – prezes SIPwK, Kazimierz Babiarz,

Janusz Bujnowski - wywiad dla TV Polonia
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