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Prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump
podczas spotkania w Nowym Jorku 23 września 2019 r. podpisali wspólną
deklarację dotyczącą pogłębiania współpracy obronnej. Jest ona uszczegółowieniem deklaracji o
współpracy obronnej z 12 czerwca
tego roku, która
potwierdzała pobyt
w Polsce ok. 4,5
tys. osób personelu
wojskowego
Stanów Zjednoczonych i zapowiadała rozlokowanie
około
tysiąca kolejnych.
http://www.prezydent..pl

Inżynierowie i technicy polscy z kraju i z zagranicy zebrani na IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVII Kongresie Techników Polskich w Krakowie, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
wyrażają podziw i uznanie dla wkładu inżynierów oraz środowisk technicznych w dzieło uzyskania niepodległości i budowy państwowości
Rzeczpospolitej.
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WALNE ZGROMADZENIE FEANI

N O W E W Ł A D Z E S T O W A R Z YS Z E N I A

PRZESŁANIE IV ŚWIATOWEGO ZJAZDU
INŻYNIERÓW POLSKICH I XXVII KONGRESU
TECHNIKÓW POLSKICH

Stolica Islandii Rejkiawik gościła przedstawicieli narodowych organizacji inżynierskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu FEANI (3 – 4.10.2019).
FSNT-NOT należy do FEANI (Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów) od 1992 r. FEANI zrzesza organizacje inżynierskie z 31
krajów europejskich i posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady
Europy. W obradach w Rejkiawiku wziął
udział Kamil Wójcik – wiceprezes FSNTNOT.
Podczas obrad dyskutowano nad tematami
zwiększenia efektów wynikających z zaangażowania FEANI w szeroko rozumiane zachęcanie społeczeństwa technologią (STEM - science, technology, engineering and mathematics) oraz zrównoważonego rozwoju – działań, jakie należy
podjąć, aby zapewnić rozwój człowieka w harmonii ze środowiskiem.
str. 4

Mississauga Polish Day 2019
Mississauga Polish Day is the Polish cultural
festival, celebrating Polish-Canadian contribution towards Canada’s rich cultural mosaic. The
Council of the Canadian Polish Congress for the
Support of Polish Studies at the University of
Toronto presented its own booth.
The festival took place on Saturday, June 9
2019, at Mississauga’s premier outdoor event
venue. Celebration Square is right in the heart
of down town Mississauga, adjacent to city hall.
Council member Maria Swietorzecka set up
str. 5

Janusz Majerski, Maria Świętorzecka, Leszek Dzbik, Krystyna Sroczyńska,
Kazimierz Babiarz, Jan Jekielek, Peter Bujnowski, Janusz Bujnowski
W dniu 2 lutego 2019 r. w siedzibie Oddziału Mississauga, odbył się
Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Podczas
Zjazdu został wybrany zarząd SIP i częściowy skład Rady oraz Komisja
Rewizyjna i Komisja Etyki
Zarząd Główny:
Kazimierz Babiarz - Prezes
Krystyna Sroczyńska Wiceprezes
Jan Jekiełek - Sekretarz
Leszek Dzbik - Skarbnik

Prezydium Rady :
Janusz Majerski - Przewodniczy
Maciej Zaremba wiceprzewodniczący
Jan Jekielek – Sekretarz
str. 3
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Od redakcji
Wydanie NewLink 2019 przygotowano na Walny Zjazd, który odbędzie się 23 listopada br. Ostatni
zjazd wyborczy nieco się opóźnił ze względu na trudności organizacyjne i proceduralne. Owoce nowego
zarządzania Stowarzyszeniem będą wkrótce przedstawione na zjeździe sprawozdaczym w Kitchener.
Znaczącym osiągnięciem jest zainstalowanie systemu telekonferencyjnego w sali konferencyjnej w siedzibie SIPwK, w Domu Koła #20 SPK i prowadzenie zebrań z dobrą frekwencją.
Mijający rok zapisał się istotnymi wydarzeniami dla Polski, a także dla polskiego i polonijnego życia
w dziedzinie techniki i nauki w Polsce i świecie jak: porozumienia Polsko-Amerykańskie, zniesienie
wiz do USA dla obywateli polskich podróżujących do Stanów, IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
i XXVII Kongres Techników Polskich w Krakowie, II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami
Kraju w Pułtusku oraz Zjazd Inżynierów Polskich Ameryki Północnej w Chicago.
Współpraca naszgo Kolegi Krzysztofa Kluczewskiego z Oddziału Toronto z polskimi oraz polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi została nagrodzona przez ZG FSNT-NOT Medalem im.
inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego. Cieszymy się i gratulujemy serdecznie wyróżnienia!
Head Executive Board Officers:
Babiarz Kazimierz - President & CEO
Sroczyńska Krystyna - Vice-President
Head Office
Dzbik Leszek - treasurer
Jekielek Jan - Secretary
206 Beverley Street
Majerski Jan - Board Member
Toronto, Ontario M5T 1Z3
Feret Barbara - Board Member
Tel.: 416-486-7346
Maria Świętorzecka - New Link Editor:
www.polisheng.ca
Bujnowski Peter - Webmaster
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NOWE WŁADZE SIPwK
W dniach 14 -15 marca 2019 r. odbyły się internetowe wybory Rady Dyrektorów. Skład przedstawiony jest na 2 stronie biuletynu w sekcji Board
of Directors i Head Executive Board Officers.
Audit Committee
Ethics Committee
Jabłoński Alexander
Bujnowski Janusz - Chair
Chair
Kulina Stanisław
Bros Emil
Barański Antoni
Gajewski Bogdan
Jabłoński Wacław
Marczyński Andrzej
Kluczewski Chris
Remisz Wojciech
Kulina Stanisław

Zebrania telekonferencyjne ZG SIP
Jesienią br. Koledzy K. Babiarz i J. Majerski zainstalowali system audiowizualny w sali konferencyjnej domu Koła #20 Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów (SPK) przy 206 Beverley St. w Toronto, obok wartościowych obrazów polskich malarzy. System został ufundowany Kombatantom,
przez trzy organizacje, które będą z niego korzystać
i uczestniczą w kosztach zakupu i instalacji. Dom

INŻ. PIOTR STANISŁAW DRZEWIECKI
(1865 -1943)
Piotr Stanisław Drzewiecki urodził się 1865 roku
w Warszawie. W 1888 roku ukończył ze złotym
medalem Wydział Mechaniczny Instytutu Technologicznego w Petersburgu. Jako młody inżynier
podjął działalność gospodarczą, zapewniając pracę
wielu ludziom. Wyszkolił liczną grupę specjalistów w dziedzinie centralnego ogrzewania, wentylacji i urządzeń sanitarnych.
Sam też pogłębiał swą wiedzę,
początkowo na stażu we Francji,
a potem w Stanach Zjednoczonych, skąd przeniósł na grunt
polski najnowsze osiągnięcia z
zakresu ogrzewania i wentylacji.
W 1913 roku wraz z braćmi
Jabłkowskimi zorganizował
pierwszy w Polsce wielki dom
towarowy w Warszawie, przyczyniając się do rozwoju
nowoczesnej formy handlu.
W roku 1898 został współzałożycielem i dożywotnim członkiem Stowarzyszenia Techników
Warszawie, którego Prezesem był nieprzerwanie w
latach 1899- 1919.
Z inicjatywy inż. Piotra St. Drzewieckiego w
1905 roku powstał okazały gmach Stowarzyszenia
przy ul. Czackiego w Warszawie.

przy Beverley jest siedzibą Zarządu Głównego i
Oddziału Toronto SIP oraz Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej.
System audiowizualny, ma dobrą jakość obrazu i
głosu oraz jest prosty w obsłudze. Umożliwia prowadzenie zebrania ZG i Rady SIP w pełnym składzie z całej Kanady, Walne Zebrania lub spot-kania z udziałem uczestników, ze wszystkich
oddziałów, a także do projekcji multimedialnych.

Inż. Piotr St. Drzewiecki duże zaangażowanie
przejawiał również w organizacji szkolnictwa technicznego. Był wykładowcą mechaniki stosowanej
w Szkole Mechaniki Technicznej Wawelberga i
Rotwanda (1899-1902), a w 1905 roku został
współzałożycielem
Towarzystwa
Kursów
Naukowych, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu.
Jako Prezydent Warszawy w latach 1918 -1921 z
własnych środków stworzył fundusz nagród dla
pracowników miejskich inicjujących postęp techniczny.

W okresie międzywojennym inż. Piotr
Drzewiecki skoncentrował się na działalności finansowo przemysłowej. Z jego inicjatywy powstały m.in.: Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie,
Towarzystwo Budowy Samochodów i Samolotów,
Fabryka Maszyn Elektrycznych, Spółka ,,Polskie
Radio" itp.
W zakresie organizacji pracy
mającej na celu podniesienie jej
wydajność inż. P. Drzewiecki
wniósł duży wkład. W 1919 r.
powołano Ligę Pracy, której
Prezesem był w latach 19191939. W 1923 r. był takie
członkiem założycielem Koła
lnżynierów Organizacji przy
Stowarzyszeniu Techników.
Członek Komitetu Wykonawczego Obchodów 25-lecia
Walki o Szkołę Polską w 1930
roku, w wyniku realizacji 1. Uchwały Pierwszego
Zjazdu Polaków z Zagranicy, który obradował w
dniach 14-21 lipca 1929 roku, o następującej treści:
“1. Zjazd Polaków z Zagranicy stwierdza, że
należyte rozwiązanie zagadnienia szkolnictwa i
oświaty w życiu Polaków zamieszkałych zagranicą, jest podstawowym czynnikiem wspólnoty narodowej, jak również głównym warunkiem polepszenia bytu rodaków, mieszkających
na różnych obszarach”.
W 1935 roku został wybrany członkiem Rady
Międzynarodowego Komitetu Organizacji. Jako
współorganizator Polskiego Komitetu Normalizacyjnego był jego Prezesem od 1924 do 1939 roku.
Należał do współzałożycieli Stowarzyszenia
Elektryków Polskich (1919), był również współorganizatorem II Zjazdu Mechaników Polskich w
1925 roku, na którym powołano SIMP, a także I
Zjazdu Ogrzewników Polskich w 1936 roku.
Zmarł w więzieniu gestapo w Berlinie w 1943 r.

Informatyka – globalny rynek pracy
W ciągu ostatnich 40 lat rozwój informatyki doprowadził do olbrzymich zmian w światowej
ekonomii. Serwis komputerowy i software’owy
stał się największym przemysłem w skali światowej.

alizować polskie uczelnie, a nie kolejne rządy.
Coraz więcej studentów wybiera informatykę jako
kierunek studiów. Informatyka to zawód, w którym
absolwent nie ma problemu ze zdobyciem pracy.
Propozycje strategicznych decyzji

Krzysztof Kluczewski, członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (SIP)
w Kanadzie, były pracownik DXC Technology w
Kanadzie i konsultant w General Motors, Detroit,
USA. Pracował również dla EDS, IBM i HP.
Moderator sesji „Inżynier w IT” IV Światowego
Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVII Kongresu
Techników Polskich.
Odznaczony przez ZG FSNT-NOT Medalem
im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego za
aktywną współpracę z polskimi oraz polonijnymi
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

Na obecny boom na rynku pracy USA miały
wpływ nowe technologie IT, sprzedaż internetowa
i social networking. Zadziałała innowacyjność firm
z Sillicon Valley. Niedostatek wykształconych informatyków kompensuje się przyciąganiem specjalistów z Indii i z Chin. Nadal brakuje rąk do
pracy, dlatego firmy otwierają swoje oddziały w
wielu krajach świata. Jest to szansa na rozwój usług
informatycznych w Polsce, której nie powinniśmy
zaprzepaścić.
Dobrą wizję rozwoju wypracowały i starają się re-

Należy nadać priorytet opracowaniu i pełnemu
wdrażaniu strategii rozwoju przemysłu informatycznego w kraju; skierować inwestycje państwowe
w infrastrukturę internetową i technologię 5G,
które pozwolą poszerzyć zakres i jakość usług informatycznych.
Trzeba finansować innowacyjność w nauce i przemyśle, wspierać wyższe uczelnie kształcące informatyków oraz szerzej promować wysoki poziom
wykształcenia polskich informatyków i jakość krastr. 5
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PRZESŁANIE IV ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH I XXVII KONGRESU TECHNIKÓW POLSKICH
Idea organizowania sympozjów zrodziła się
jeszcze przed zaborami – pierwszy Zjazd Techników Polskich odbył się w Krakowie w 1882 r. i
gromadził polskich inżynierów rozproszonych po
świecie. Po transformacji ustrojowej w 1989 r.
twórcy techniki powrócili do tradycji wspólnych
spotkań i wymiany doświadczeń. Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w powojennej
Polsce odbył się we wrześniu 2010 r. Od tego
czasu wydarzenia odbywają się cyklicznie co trzy
lata.
Wybitne osiągnięcia inżynierów, w tym światowe wynalazki i innowacje, odbudowa po zniszczeniach wojennych i budowa gospodarki kraju, a
także stworzenie i rozwój edukacji technicznej, w
tym szkolnictwa politechnicznego i wychowanie
pokoleń inżynierów, stanowiły fundamentalne filary budowy Ojczyzny w dziele 100-lecia. Są one
obecnie i w przyszłości gwarancja jej dalszego rozwoju.
Za główny motyw obrad przyjęto hasło Inżynier
Przyszłości, uznając za kluczowy problem roli in-

żyniera w budowaniu przyszłości kraju i świata.
Na Zjeździe, w panelach dyskusyjnych, analizowano wyzwania stojące przez inżynierami przyszłości w obliczu czwartej i kolejnych rewolucji
cywilizacyjnych, związanych z powszechną cyfryzacją, przemianami Industry 4.0, sztuczną inteligencją,
zagrożeniami
energetycznymi,
klimatycznymi oraz surowcowymi.
Przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym
naukowcy, przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy,
wyrażają wolę i konieczność wspólnych działań w
kierunku kształtowania i wychowania przyszłych
pokoleń inżynierów, zaczynając edukację techniczną od najmłodszych lat.
Zebrani uznają za szczególnie ważne:
• wspólną pracę w odniesieniu nad formą i treścią programów kształcenia inżynierów na wyższych uczelniach z wykorzystaniem specjalistów,
naukowców i inżynierów z praktyką przemysłową
z kraju i zagranicy
• znaczniejsze wykorzystanie potencjału inży-

c.d. ze str. 1 WALNE ZGROMADZENIE FEANI
W trakcie spotkania utworzono grupy robocze, nie otrzymał zgody na realizację prac mających na
których zadaniem było wskazanie działań, jakie celu jakąkolwiek modyfikację Karty Zawodowej
musi podjąć FEANI, aby mogła uczestniczyć efek- Inżyniera, co można odczytać, jako powolne
tywnie w procesie STEM. Wynikiem pracy ze- wycofywanie się FEANI z promocji tego prospołów była rekomendacja utworzenia w FEANI duktu. Pozostałe szczegóły dotyczące tematyki
zestawu narzędzi elektronicznych ułatwiających podejmowanej przez General Assembly zawarte
komunikację i usprawniających działanie organi- zostaną w protokole, który zostanie udostępniony
zacji. Sekretarz Generalny FEANI w podsumowa- na stronie internetowej FEANI w zasobach
niu dyskusji wskazał, że zarząd został zapoznany udostępnionych dla uprawnionych (członków
z problematyką w trakcie spotkania z przedstaw- FEANI).
icielem Polski, które miało miejsce 4 tygodnie
wcześniej i wskazał, że Polska jest gotowa do
FEANI współpracuje ściśle z Komisją Europezaangażowania się w realizację przedsięwzięcia.
jską w sprawach zawodu inżyniera oraz uznawania
dyplomów wyższych uczelni technicznych dla
W dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju celów akademickich i zawodowych. Od 1987 r.
wskazano, że niezbędne jest zaangażowanie w FEANI nadaje zawodowy tytuł „Inżynier Europeedukację wczesnoszkolną. Przez zabawę należy jski (EurIng) oparty na Centralnym Rejestrze
uświadamiać dzieci we wczesnym etapie rozwoju FEANI zawierającym wykaz i system akredytacji
(5+) na temat zagrożeń związanych z brakiem har- wyższych uczelni technicznych w krajach
monijnego rozwoju człowieka i zagrożeń dla członkowskich. Tytuł ten ma blisko 31 tysięcy inśrodowiska. Uznano, że istotną wartością dodaną żynierów w całej Europie. Polski Komitet ds. Rebędzie stworzenie zasobu i udostępnienie jestru FEANI działający przy Biurze Zarządu
społeczeństwu na zasadzie "otwartego dostępu", w Głównego weryfikuje i opiniuje wnioski osób ubktórym będą podejmowane tematy dotyczące iegających się o tytuł EurIng.
zrównoważonego rozwoju. Znajdą się tam dokumenty przeznaczone dla najmłodszych (5+) jak i
Tygodnik techniczny przez: Janusz Kowalski
dorosłych.
Podczas Zgromadzenia został przedstawiony raport zespołu EMC dotyczący zmian w produktach: Tytuł EUR
ING oraz Karta Zawodowa Inżyniera.
Zespół EMC wycofał wcześniejszą
rekomendację integracji produktów i
Walne Zgromadzenie zagłosowało za
pozostawieniem rozdziału pomiędzy
produktami i skupienie się na pracy
nad tytułem EUR ING. Zespół EMC

nierów i przedstawicieli środowisk naukowo-technicznych w polityce społeczno-gospodarczej kraju
wzorem II Rzeczpospolitej
• konieczność kompleksowego kształcenia inżynierów przyszłości celem nie tylko nabycia wiedzy specjalistycznej, ale także uzyskania
umiejętności „miękkich”, aktywnych postaw humanistycznych i społecznych, umiejętności dialogu i posiadania potrzeby ciągłego podnoszenia
kwalifikacji
• stworzenie w Polsce warunków organizacyjno-prawnych do znaczącego uczestnictwa polskiej nauki, techniki i gospodarki w globalnym
rozwoju cywilizacyjnym
• racjonalne rozwijanie i wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych
• wykorzystanie zasobów intelektualnych i doświadczenia pozarządowych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych z kraju i
zagranicy
• kontynuację Światowych Zjazdów Inżynierów
Polskich razem z Kongresami Techników Polskich jako ważnego forum spotkań i dyskusji integrujących środowiska techniczne z kraju i
zagranicy.

Mississauga
Polish Day 2019
c.d. ze str. 1
and manned the booth with the help of Polish students from the U of T, Nicholas Gondzik and Martin Szczepanowski, President of the Polish
Students' Association at the University of Toronto.
The exhibition was a great success and it gave
us the opportunity to showcase our cause to many
festival attendees. Doug Ford the Premier of On-

tario had a chance to learn about this program and
our needs from Natalia Kusendova, MPP (Mississauga Centre) Chair, Standing Committee on Social Policy and Member, Standing Committee on
Justice Policy, who took Polish language courses
at the U of T during her studies.
There was opportunity to explain our cause to
Mr Piotr Pyzik, vice chair of the Polish Sejm’s
Committee for Communication with Poles Abroad
accompanied by Mr Krzysztof Grzelczyk Consul
General of the Republic of Poland in Toronto.
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Informatyka – globalny rynek pracy
jowych usług informatycznych za granicą; zachęcać światowe firmy software’owe do inwestowania
w Polsce. Ważną sprawą jest inwestowanie w
rozwój nauk ścisłych w szkołach podstawowych i
średnich oraz w znacznie wyższym stopniu finansowanie udziału polskich studentów w konkursach
międzynarodowych.

w USA; łatwość zdobycia i zmiany pracy; możliwość pracy w domu i w biurze oraz elastyczność
godzin pracy.
Zarobki Informatyków rosną najszybciej w
porównaniu z innymi zawodami. To oni dyktują
warunki pracy i płacy. Obecnie każdy uniwersytet
stworzył programy nauczania informatyki.

Firmy z Europy i USA zauważyły polski potencjał naukowy i usługowy w dziedzinie informatyki.
I do Google, Intel i HP, które już mają siedziby
swoich oddziałów w Polsce, dołączyły DXC Technology, Sanofi etc.

Spójrzmy na teorię i praktykę. Na bazie swojego
35-letniego doświadczenia pracy w informatyce,
mogę śmiało stwierdzić, że każdy absolwent
powinien mieć:
- Wiedzę teoretyczną (baza), czyli doskonałą znajomość języka angielskiego, solidną wiedzę teoretyczną z logiki i matematyki, informatyki, podstaw fizyki, chemii i elektroniki.
- Wiedzę praktyczną (Hard Skills): inżynieria
oprogramowania, znajomość języków programowania, analiza biznesowa, Universal Modeling Language (UML), projektowanie baz danych,
systemów komputerowych i aplikacji.
- Umiejętności miękkie (Soft Skills), czyli zdolność do współpracy z ludźmi, pozytywna postawa,
komunikatywność, logiczne wysławianie się,
umiejętność pracy w zespole (Team Work) i
prowadzenia zespołu (Leadership Skills).
- Interdyscyplinarność. Student powinien
wynieść z uczelni podstawy zarządzania,
prowadzenia biznesu, podstawy etyki. Uczelnie
powinny organizować projekty z udziałem studentów różnych wydziałów: informatyki, prawa,
zarządzania, marketingu. Pozwala to poznać różne
aspekty prowadzenia biznesu i zrozumieć, jak
wpływają na końcowy produkt. Liczy się znajomość metodyki prowadzenia projektów, czyli Proj-

Najbardziej rozwijającą dziedziną informatyki
jest Sztuczna Inteligencja i Internet Rzeczy, a najbardziej intrygującą – bezpieczeństwo cybernetyczne. Internet Rzeczy stworzył przestrzeń, globalnego systemu informatycznego z otwartym
dostępem. Lukratywnym biznesem stało się
zbieranie i handel danymi. A umiejętność wykorzystania Sztucznej Inteligencji w sięganiu do
danych tego systemu określi, które firmy przetrwają konkurencję w walce o klienta.
Kierunek studiów a rynek pracy
Podstawowym pytaniem młodego człowieka jest:
jakie wybrać studia, aby mieć zapewnione zatrudnienie. Odpowiedź jest jedna: INFORMATYKA.
To najlepszy zawód przyszłości. Argumenty są
następujące: globalny rynek pracy, czyli łatwość
zatrudnienia w dowolnym kraju; informatyka nie
zna granic, można pracować w Polsce dla klienta

Mississauga
Polish Day 2019

On Thursday, March 28, 2019, in the SPK
Builing, 206 Beverley St. w Toronto, took
place the mini-conference "ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AI IN NEUROSCIENCE AND PSYCHOLOGY &
SELF-ACTIVATION OF INDIVIDUALS"
organized by The Association of Polish Engineers in Canada, Toronto Chapter.

The Council’s broader objective is assuring adequate funding for all levels of the Polish Language and Literature Program, and helping with
fundraising until endowments are large enough for
proper funding. In the current mailing of our
fundraising campaign we present an account of the
experience of Łukasz Wodzyński as a student of
and as a professor in the Polish Language and Literature Program, which demonstrates the worldclass status of the program and confirms the
worthiness of this goal.

The panel of experts included prof. Ingo
Freund, Mr. Ed Dengler and Jan Jekielek,
P.Eng. leading interactive discussion and answering questions from the public.

Maciej Zaremba, Acting Chair & Treasurer
http://csps.kpk.org

ect Management, w skład której wchodzi metodologia kontroli projektu typu wodospadu (Waterfall)
lub typu zwinnego Scrum (Agile) i metodologia
Cyklu Życia Projektu informatycznego (Project
Life Cycle). Są one podstawą kontroli kosztów i oszczędności w firmach informatycznych.
- Przedsiębiorczość (Entrepreneurship). Młody inżynier, wkraczając na rynek pracy, musi mieć
wiedzę techniczną i pewną wiedzę w zakresie
zarządzania i prowadzenia biznesu. Uczelnie
powinny popierać tzw. startupy, które dają szansę
odniesienia sukcesu, uczą innowacyjności i elastyczności biznesowej, nieszablonowego myślenia.
- Umiejętność przedstawienia swoich osiągnięć i
sukcesów. CV jest bowiem wizytówką młodego
absolwenta – od tego, jak się zaprezentuje, zależy
jego przyszła praca i wysokość zarobków.
- Wiedza praktyczna. Symbioza między firmami
informatycznymi a uczelniami pozwoli studentom
rozszerzyć wiedzę teoretyczną przez zastosowanie
jej w praktyce. Specjaliści delegowani z przedsiębiorstw powinni uczyć praktycznych zastosowań
inżynierii informatycznej. Technologia IT zmienia
się bardzo szybko. Naukowcy nie zawsze nadążają
za rozwojem IT, a praktycy codziennie używają
nowego software’u.
Student powinien znać też chociaż jeden szkielet
oprogramowania, tzw. Framework, np. MS.NET
frame work, Oracle’s Java JSF czy Spring MVC
(Model View Controller). Dodatkowym atutem absolwenta uczelni jest także znajomość technik
prezentacji propozycji biznesowych.
Artykuł Kol. Kluczewskiego został opublikowany
w jubileuszowym “Przeglądzie Technicznym” z
okazji IV Światowego Zjazdu w Krakowie.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI IN NEUROSCIENCE AND PSYCHOLOGY
& SELF-ACTIVATION OF INDIVIDUALS

In the European Union Polish may be one of the
official languages, in England, the second most
widely spoken language, but here in Canada it is
our cultural heritage. The existence of a fully
funded Polish Language and Literature program at
the University of Toronto that assures the place and
the prestige of this heritage, is impossible without
our ongoing financial support.

With deep thanks for your past generosity and
for what we have already achieved together.

5

Ingo Fruend, Assistant Professor for Computational Neuroscience as York University, Toronto,
ON, member of the
Centre for Vision
Research at York
University, Toronto,
ON and an associate member of the
Vision: Science To
Applications
(VISTA) program
at York.

Mr. Ed Dengler is the Co-Founder of eSentire
Inc. and serves as its Chief of Security Research.
Mr. Dengler co-founded after several years in the
financial services technology sector.
As Chief of Security Research, Mr. Dengler works
on solving most challenging security problems and
works closely with
the universities and
other research partners.
Mr. Dengler holds
a M.Sc. in Computer Science.
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"We are engineering the evolution of power" by A.M.P.E.R.e.

Zjazd

Advanced Materials & Propulsion Engineering &
Research Inc. (AMPERe) is a Research & Development technology transplant (from Europe) corporation, now established in Canada, whose
primary competitive advantage is an extremely efficient, green and cost-effective internal combustion engine (ICE) with near universal applicability.

W gościnnych salach Konsulatu Polskiego w
Chicago odbył się kolejny Zjazd Rady Inżynierów
Polskich Północnej Ameryki.

The corporate asset base includes a series of international ICE patents, together with the engine
inventor – designer, and supported by a talented
team of professionals, along with deep supply
chain and manufacturing experience and knowledge, an extensive talent pool to draw upon, and
growing strong affiliations with
Canadian academic and supporting
institutions.

The single-stroke internal combustion engine performance characteristics compare well to today’s
top-line automotive gasoline fuelled engines:
• is 55% efficient - vs 32% for current typical
ICE
• has 90% fewer parts - reduced complexity / improved maintainability
• reduces negative substances by 80%
• has 10 times improved durability
• has 500% improved power to weight ratio
• is estimated to cost about 50% less to construct
• can easily integrate for use in current applications

AMPERe has designed, built and
is now optimizing the world’s first
single-stroke internal-combustion
engine.
This engine design can be configured for fuelling utilizing gasoline,
diesel, natural gas or even hydrogen and the engine package is both
compact and structural. In a few
words, the single-stroke internal
combustion engine is the engine Mr. Luke Wolk, COO of AMPERe, is demonstrating the working
where every stroke is the power prototype Single-Stroke Engine at AMPERe's lab.
stroke.
www.ampereinc.ca

How to Change the World
Canada 2020 19-21 February 2020 Toronto, Canada

Designed to bring government, industry and academia together, this program is ideal for high-calibre staff and students who demonstrate leadership qualities and a passion for strengthening
Canada's society and economy.
How to Change the World is an experiential education program that empowers people, organisations and communities to collaboratively tackle
our world’s most important challenges... and
achieve lasting impact!
At How to Change the World we believe our societies already have most of the technical, economic and social know-how needed to tackle the
daunting challenges humanity faces today. Yet it
seems we rarely bring all that knowledge and talent together in one place to collaboratively de-

W zjeździe dniach 25–27 października brali
udział członkowie organizacji inżynieryjnych z
Nowego Jorku, San Francisco, Chicago oraz z
różnych części Kanady. Mieliśmy wielu zaszczytnych gości z Polski, obecni byli czołowi naukowcy
polskich, amerykańskich i kanadyjskich uczelni.
Uczestników Zjazdu powitał konsul generalny Piotr Janicki oraz prezes rady Profesor Andrzej
Nowak. Zjazd był zorganizowany przez Kongres
Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois i Stowarzyszenie Inżynierów w Chicago.
Obrady odbywały się pod hasłem „Inżynier w
gospodarce i nauce’’. Program stanowiły sesje z
referatami i dyskusja oraz sesję roboczą
amerykańskich i kanadyjskich organizacji inżynieryjnych. Głównym tematem dwudniowych
obrad była integracja polskich i polonijnych
środowisk technicznych oraz propagacja polskich
i polonijnych osiągnięć w dziedzinie techniki.

Single-Stroke Engine

Delivered in partnership with the Canadian and
Ontario Societies of Professional Engineers, our
Canada 2020 program will equip early-career engineering, business and policy professionals with
the knowledge and skills they need to create positive, sustainable change in their organizations and
communities.

Inżynierów

velop the solutions our societies urgently need.
That’s why we design and deliver education programs that guide individuals, organisations and
communities through collaborative learning journeys — journeys that enable everyone involved to
distil complex challenges into implementable ideas
for positive change. Our goal is to help you transform seemingly hopeless complexity into concrete
solutions that make a difference!
Every How to Change the World program guides
participants and partnering organisations through
the same overarching learning journey — one that
over 5,000 participants have experienced since
2014. All of the learning journeys are structured
around broad societal challenges, such as the
United Nations Sustainable Development Goals,
which are explored in the context of diverse local
environments
around
the
world.
https://www.htctw.org/canada-2020

Obecnym był Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, który wraz z dziekanem Politechniki Gdańskiej Joanną Żukowską mówili o polskiej
nauce w świetle ostatnich założeń ustawy rządowej. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki
Śląskiej, Janusz Frączek, dziekan Politechniki
Warszawskiej i profesor Jerzy Banaszek mówili o
możliwościach współpracy przy badaniach konstrukcji lotniczych i statków kosmicznych. Radosław Michałowski, profesor University of
Michigan przedstawił problemy związane międzynarodową wymianą młodych pracowników nauki
w uczelniach technicznych. Profesor Kazimierz
Furtak, były rektor Politechniki Krakowskiej
wspólnie z profesorem Lechem Czarneckim i
Robertem Geryło, dyrektorem Instytutu Techniki
Budowlanej mówili o naukowym partnerstwie w
budownictwie. Andrzej Szarata, dziekan Politechniki Krakowskiej, mówił o przewietrzaniu i
planach redukcji smogu nas terenie miasta
Krakowa. Statystyki wykazały, że rocznie spada na
Kraków kilkaset ton pyłu na kilometr kwadratowy. W najstarszej części Krakowa znajdują się
zabudowania i pomniki o bezcennej historycznej
wartości.
Maria Kaszyńska, dziekan Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie mówiła o trójwymiarowych przyszłościowych drukarkach konstrukcji betonowych. Z
San Francisco przybył prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda, który mówił o udziale polonijnych liderów nauki i gospodarki w rozwoju
gospodarczym Polski. Jerzy Orkiszewski który
reprezentował Kalifornijską Polsko-Amerykańską
Radę Współpracy mówił o stanie rynku pracy w
Dolinie Krzemowej. Organizację Związku Inżynierów i Techników Polskich (PZITB) reprezentował Prezes Ryszard Trykosko oraz Sekretarz
Generalny Wiktor Piwkowski. PZITB w tym roku
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Polskich

Amer yki

Północnej

obchodzi swą 85. rocznice działalności. Historię tej
zasłużonej organizacji zaprezentował Prezes
Ryszard Trykosko. Andrzej Garbacz, dziekan Politechniki Warszawskiej wraz z profesorem
Lechem Czarneckim mówili o Polskich osobliwościach innowacji budowlanej.
Jednym z zadań Rady Polskich Inżynierów
Ameryki Północnej jest podniesienie prestiżu
polonijnego środowiska inżynieryjnego. Podczas
tego spotkania dyskutowana była propozycja budowy pomnika Rudolfa Modrzejewskiego w San
Francisco w pobliżu skrzyżowania mostu Bay
Bridge z Embarcadero, słynnej promenady tu-

Rosja. Krzysztof Kluczewski reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
dyskutował problemy związane ze współczesnymi
problemami komunikacji elektronicznej.
Na zakończenie zjazdu uczestnicy wzięli udział w
bankiecie Związku Inżynierów Polskich (PAEA) w
Chicago, którzy w tym roku również obchodzą
85. rocznice swego założenia. Organizatorem
bankietu była organizacja PAEA z prezesem Andrzejem Pawłowskim. Bankiet odbył się w sobotę
26 października w Mirage Banquet Hall w Schiller
Park.
Sukces Zjazdu możliwy był dzięki ofiarnej pracy

rystycznej wzdłuż wybrzeża zatoki Świętego Franciszka. Modrzejewski był osobą, którą w języku
angielskim nazywa się „mastermind” tego mostu,
„mostu tysiąclecia.”
Mirosław Niedziński, Prezes Kongresu Polonii
Amerykańskiej, wydział stanu Illinois, dyskutował
zagadnienia i kierunek obrany przez przemysł rakietowy w Stanach Zjednoczonych w połączeniu z
prywatyzacją. Wyścig na Księżyc amerykańskiego
programu badań kosmicznych jest głównym
wyzwaniem, gdzie konkurencją są Chiny, Indie i

Prezesa Rady Profesora Andrzeja Nowaka z
Auburn University w Auburn w stanie Alabama
oraz jego współpracowników, Viktorii Niedzińskiej
i Sylwii Stawskiej. W Chicago przygotowaniami i
organizacją zjazdu kierował Prezes Mirosław
Niedziński wraz z małżonką Kornelią Niedziński.
Tekst: Jan Plachta, Zdj. IPAP
Dziennik Związkowym, Polish Daily News
Chicago 8 listopada 2019

Small Modular Reactors (SMR) - Innovation in the Nuclear Industry
On May 23 Association of Polish Engineers,
Toronto Chapter, organized an interactive seminar
on "Small Modular Reactors SMR - Innovation in
the Nuclear Industry”. It was the first public presentation in Ontario of by Paul Acchione P.Eng.,
member of the OSPE’s Energy Task Force (Ontario Society of Professional Engineers). The revolutionary 4th generation nuclear reactors were
presented and discussed with OSPE’s Energy Task
Force members in the audience.
The agenda included following topics:
• Challenges with the Large Nuclear Reactors
• Advantages of Small Modular Reactors
• Challenges with SMR Technologies
• SMR Technologies
• Role of SMRs in Climate Change Mitigation
• SMR Development in Canada
• Q&A Interactive Action
Canada’s Nuclear Energy Situation
In November 2018 a Steering Committee, con-

vened by Natural Resources Canada and with the
Canadian Nuclear Association (CNA) acting as
secretariat, published a report titled “A Call to Action: A Canadian Roadmap for Small Modular Reactors”. CNA is the voice
of the nuclear industry in
Canada. Canada is one of
six countries with the capability to develop nuclear energy systems.
The Steering Committee’s report proposes that
Canada begin a program
to develop Small Modular Reactors (SMRs).
SMRs are being developed by other nuclear energy
countries to address several barriers preventing
the use of nuclear power to help reduce greenhouse gas (GHG) emissions. SMRs are factory

fabricated in modules so they are smaller and more
affordable than conventional large nuclear reactors,
they have enhanced safety features and they can
more easily integrate with renewable energy
sources and district heating systems.
Some advanced (Generation IV) SMR designs
are also capable of using the present stockpiles of
high-level radioactive waste as fuel. The environmentally sustainable fuel recycling technology that
is required is currently under development in nuclear research laboratories. These advanced SMRs
are more difficult to develop and commercialize
compared to less advanced (Generation III+) SMR
designs. However, their advantages will allow nuclear energy to play a key role in helping Canada
and the world meet economy-wide GHG emission
reduction goals in an environmentally sustainable
way.
Many OSPE members have been following the
work of OSPE’s Energy Task Force (ETF). The
ETF has been consistent over the past dozen or so
years that an optimally integrated mix of energy
sources is needed to ensure Ontario’s industrialized
economy has an abundant, low-emission, reliable,
safe and affordable energy supply. Our economywide energy requirements include electricity, heat
and fuels for transportation. Electricity deserves
special attention because of its critical role in supporting our industrialized society and because there
are no alternatives for some applications like powering our information technology infrastructure.
Over the past 20 years, Ontario embarked on an
aggressive emission reduction program for its electricity system. Ontario reduced GHG emissions in
its electricity sector by 80% from 1990 to 2015 by
banning the use of coal, choosing a mix of lowemission energy technologies (ie: nuclear, hydroelectric, wind, solar and bio-energy generation)
and using natural gas generation primarily for operating reserve and back-up. Ontario’s electricity
system relies on nuclear and renewable energy for
about 60% and 35% respectively of its energy production. Electricity retail rates in Ontario are now
approximately at the same level as the average
price of electricity in the USA and about half the
price in Europe. The GHG emission rate per kilowatt-hour in Ontario’s electricity system is currently about 1/10th that of the USA or Europe.

Citations from a blog by Paul Acchione, P.Eng.,
on behalf of OSPE’s Energy Task Force
https://blog.ospe.on.ca/advocacy/ontario-nuclear-energy/
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SIP Oddział Toronto - WARSZAWSKA RADOŚĆ PORWAŁA
INŻYNIERÓW DO TAŃCA W PARKU PADEREWSKIEGO
Jan Jekiełek, lipiec 2019
Radosna muzyka porwała inżynierów do tańca 4
godziny w sobotę 20go lipca w Parku
Paderewskiego skojarzyły się autorowi z dawnymi
czasami wycieczek turystycznych w Polsce wczesnej młodości, kiedy rozbawieni na biwaku zapominali o przeraźliwej szarości życia codziennego.
Piknik Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, spontaniczna akcja kilku zapaleńców pod wodzą Krysi
S., zainicjowana na niepełny tydzień przed datą imprezy i zapowiadane deszcze i paraliżujący upał,
nie rokowały dużej frekwencji. Zaproszeni byli
wszyscy członkowie Stowarzyszenia, z rodzinami
i przyjaciółmi. Biorąc powyższe pod uwagę zaskakujące było, że w sumie przez piknik
przewinęło się prawie 40 osób, a w tym nieustę-

pliwy rdzeń, co wytrwał do końca, w postaci solidnych 25. osób. W tym rdzeniu wiodąca była bezcenna grupa Warszawiaków z ich rewelacyjnym
duetem muzycznym.
Warszawiacy przynieśli ze sobą autentyczną
radość, nieskażoną niepokojem zagubionych w
nadal szarpiącym nas dziś świecie. Wysokiej klasy
repertuar i świetne wykonanie akordeonu i skrzypiec, narzuciły uczestnikom ten nieuchwytny ton
niepowtarzalnie beztroskiej zabawy.
Czar Parku Paderewskiego miał zasadnicze
znaczenie. Park jest utrzymany we wzorowym
stanie. Chwała Komendantowi, ten park jest wizytówką polskiej gospodarności, tak bardzo
potrzebną zwłaszcza dzisiaj! Ogromne zadaszenie,
pięknie zbudowane zarówno architektonicznie jak
i estetycznie, na kilkaset osób, z wielką sceną.
To zadaszenie Parku chroniło uczestników przed
bezlitosnym słońcem i potencjalnymi ulewnymi
deszczami, które zaczęły się wkrótce po zakończeniu imprezy. Można było dziękować Opatrzności za pojawiające się od czasu do czasu
przewiewy, które niwelowały efekty gorąca upalnej
pogody.

Osobnym, wartym opowiadania tematem była
strona kulinarna. Od początku wydawało się, że

mamy wszystkiego za dużo, a to co było, było bez
wątpienia z najwyższej półki. Nie było do pomyślenia, żeby w takim tropikalnym klimacie można
zjeść i wypić tak dużo! Konkurencja była potężna.
Niezrównane kiełbaski z
południowej Mississaugi,
delikatesy i żytni z Etobicoke walczyły z wytwornymi wyrobami domowymi. Wynik nieznany,
ale pochłonięto prawie
wszystko. Powstały też
bardzo popularne potrawy
chwili, np. często chrupkie
krewetki w lodzie.
O czym mówiono przez
te długie 4 godziny?
Trudno ustalić jakikolwiek
wspólny temat, ale autor,
pilnie śledzący i przysiadający się do szeroko rozrzuconych grupek rozmawiających i słuchających
muzyki, nie zauważył ani
jednej skwaśniałej miny czy też podniesionego
głosu. Przeważały śmiechy i uśmiechy, a czasami
śpiew do muzyki, która, wydawałoby się, miała
tylko bardzo krótkie przerwy.
Przed zakończeniem nastąpił zrozumiały przez
wszystkich “spontan”. Owacja na stojąco i
wielozwrotkowe “Sto Lat” dla Krysi S., pomysłodawcy, generała i najnieustępliwszego szeregowego tej niepowtarzalnej imprezy.
UCZESTNICY PROSILI O BIS TEGO
PIKNIKU!

SIP Oddział Mississauga
22 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (Oddział Mississauga), zorganizowało spotkanie z Panem Bogdanem
Szafrańskim
(MBA),
członkiem rady nadzorczej Polskiego Funduszu
Rozwoju – czołowej polskiej grupy finansowej
dysponującej
kwotą
prawie 6 miliardów CAD
(17 mld PLN) na inwestycje.
Podczas wykładu prelegent omawiał następujące
tematy:
• Promocja wspólnych inwestycji i odkrywanie
szans na wymianę doświadczeń i ekspansji
firm polskich na rynku kanadyjskim i
kanadyjskich inwestorów na rynku polskim.
• Atrakcyjność inwestycyjna i biznesowa Polski, jako lidera Europy Środkowej (korzystna
lokalizacja do ekspansji na Zachód, jak i na
Wschód).
• CETA - umowa o wolnym handlu z Kanadą.
Zwiększenie polsko-kanadyjskich inwestycji
i handlu. Ułatwienia w wymianie gospodarczej z Polską i z Unią Europejską .
• Rola
Polskiego
Funduszu Rozwoju
w powyższych obszarach.

SIP Oddział Edmonton
W dniu 3 czerwca 2019 w Edmonton kol. Kazimierz Babiarz prezes SIPwK spotkał się z
członkami zarządu tamtejszego Oddziału.

Ze strony Oddziału Edmonton w spotkaniu udział
wzięli: Jolanta Wandzel-Mrugala – przewodnicząca, Andrzej Jedrych – wiceprzewodniczący,
Andrzej Migdal – skarbnik, Beata Bielkiewicz sekretarz, Kazimierz Szymocha - Komisja Rewizyjna. Na początku spotkania każdy z uczestników
opowiedział o swojej drodze życiowej i pracy zawodowej. W dalszym ciągu prowadzono dyskusję
na tematy SIPwK, w tym: działalność SIPwK
o/Edmonton, Oddziału Toronto, praca ZG oraz
wspolpraca w innymi oddziałami.
Spotkanie przebieglo w koleżeńskiej atmosferze,
postanowiono zacieśniać współpracę między Oddziałem Edmonton a Zarządem Głównym.
Prezes spotkal sie juz z kilkoma oddzialami. W
miare mozliwosci podobne spotkania będą miały
miejsce w innych oddziałach.
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5 marca 2019 roku odbyła się prelekcja Państwa
Barbary i Franka Feret pt. “Wokół Przylądka Horn
i nie tylko”.

SIP Oddział Montreal
W dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie
odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
i XXVI Kongres Techników Polskich. W Zjeździe
wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Australii,
Kanady, Szwajcarii, Grecji oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni
technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm. Kanada była licznie reprezentowana
przez delegatów SIP z oddziałów Toronto i Montreal.
Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. W kolejnych dniach Zjazdu i
Kongresu odbyły się następujące sesje tematyczne:
Inżynierowie polscy w dziele niepodległości, Inżynier a środowisko, Inżynier - propozycja młodych, Inżynier a medycyna, Inżynier w świecie
maszyn (Przemysł 4.0), Inżynier w IT i Inżynier a
infrastruktura.
Zjazd zakończyło spotkanie prezesów oraz działaczy technicznych organizacji polonijnych z Zarządem Głównym Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych - NOT.
Barbara Feret
Montreal 29 Lipiec 2019

79. ROCZNICA MORDU KATYŃSKIEGO
9. ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
Uroczystości upamiętniające 79 rocznicę Mordu
Katyńskiego i 9 rocznicę Tragedii Smoleńskiej,
zorganizowane przez Okręg Toronto KPK, odbyły
się 14 kwietnia 2019.

O godz.11:00 w kościele św. Kazimierza odprawiona została uroczysta msza św., za dusze ofiar.
Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Roncesvalles
Ave w kierunku pomnika Katyńskiego, gdzie
odbyły się oficjalne uroczystości, apel poległych,
składanie wieńców i przemówienia.
W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich
w Kanadzie, kwiaty złożyli Kazimierz Babiarz i
Krystyna Sroczyńska.

W dniu 7 czerwca członkowie S.I.P. Oddział
Montreal spotkali się na tradycyjnej ‘Golonce” w
brasserie Capri.

Po uroczystej kolacji Wielkanocnej w kwietniu, w której uczestniczyło ponad 40 osób. Oddział S.I.P. w Montrealu zorganizował Turniej Brydża Parami w dniu 11-ego
maja. Jednym z uczestników był Konsul Generalny R.P.
w Montrealu Pan Dariusz Wiśniewski.
Trzy pierwsze miejsca przypadły w udziale parom:
1 L. Mascolo – B. Piltz
2 K. Piętka – M. Waryszewski
3 T. Bielski – E. Prawdzik
Impreza odbyła się w przyjemnej i koleżeńskiej atmosferze. Na zwycięzców czekały nagrody.

W dniach 2-3 listopada 2019r. S.I.P. Odział Montreal obsługiwał swój “STOLIK”na jesiennym
bazarze KPDP; Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim Na zdjęciach kol. Barbara Feret et Ryszard
Majda.
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Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, które miało miejsce w Domu Polonii
w Pułtusku w dniach 11-14 września 2019 r., zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, to jedno z niewielu ważnych wydarzeń
naukowych, które integruje i wspiera współpracę
naukowców polskiego pochodzenia działających
poza Polską.

mienia kudzi i ich interakcji z informacją” jest
opisanej dalej.

Głównym tematem sesji naukowych – nauk
ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych czy nauk o zdrowiu były innowacyjne osiągnięcia. Sesje naukowe odbywały
się też w zakresie nauk humanistycznych. Ważnym
działem w dyskusji była polska kultura poza krajem, jej zasięg i rola.

Takie inicjatywy jak Forum Nauki Polskiej poza
Granicami Kraju i prelekcje ta temat nauki i sztuki
z udziałem Polaków, w różnych zakątkach świata,
powodują, że tworzy się przestrzeń do współpracy,
projektów i nowych inicjatyw pomiędzy Polską i
zagranicą, które mogą przysłużyć się rozwojowi
polskiej myśli naukowej i uświadomić, że granice

Oprócz sesji naukowych odbyły się panele
dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polonijnych
organizacji naukowych i polskiej myśli technicznej
z krajów europejskich, Australii, Nowej Zelandii,
Ameryki Południowej, Ameryki Północnej oraz
krajów Wschodu.
SESJE NAUKOWE:
• Sesja Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Inżynieryjno-Technicznych.
• Temat: Wkład nauk ścisłych w rozwój innowacyjnych rozwiązań.
• Sesja Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
• Temat: Jak medycyna może przedłużyć życie w
XXI w.?
• Sesja Nauk Humanistycznych i Sztuki.
• Temat: Wkład polskiej humanistyki i sztuki na
emigracji w kulturę artystyczną świata.
PANELE DYSKUSYJNE:
• Kontekst historyczny dorobku naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami
Kraju, wkład naukowców polskiego pochodzenia
w rozwój światowej nauki.
• Z Polski w świat – moja droga do nauki. O
znaczeniu mobilności w karierze młodego
naukowca
• Promowanie i finansowanie badań naukowych
na świecie i w Polsce. Dobre praktyki na
przykładzie naukowców polskiego pochodzenia
działających poza granicami Kraju.
• O relacjach pomiędzy naukowcami działającymi poza granicami Kraju i ich związku z
Ojczyzną. Warunki niezbędne do stworzenia networkingu
Odpowiedzialnym za zorganizowanie Sesji Nauk
Humanistycznych i Sztuki oraz paneli
dyskusyjnych w tym obszarze był prof. Jan Wiktor
Sienkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu. W konferencji brało m.in. udział
małżeństwo Joanny Sokołowskiej-Gwizdka i Jacka
Gwizdki z Teksasu, którzy zapewne takie naukowe
dyskusje interdyscyplinarne prowadzą bardzo
często w swoim towarzystwie. Streszczenie
wykładu prof. J. Gwozdki p.t. “Wykorzystane sygnałów neuro-fizjologicznych do pełniejszego rozu-

W czasie II Światowego Forum Nauki Polskiej
poza Granicami Kraju podczas jednego z paneli
dyskusyjnych Joanna Sokołowska-Gwizdka
mówiła o magazynie „Culture Avenue” i jego roli
w informowaniu o dokonaniach Polaków mieszkających na emigracji, takimi jak np. wybitny profesor iberysta, nestor poetów emigracyjnych Florian
Śmieja z Mississaugi (zm. we wrześniu 2019 r.), inspirator i współredaktor magazynu „Culture Avenue”, nieżyjące już małżeństwo z Toronto – światowej sławy gobelinistka Tamara Jaworska i
reżyser filmów dokumentalnych Tadeusz Jaworski,
czy pisarka, której książki dotyczące polskiej historii, są unikalnym zapisem ludzkiego życia, a dzięki angielskojęzycznym wydaniom docierają do
amerykańskiego odbiorcy, Aleksandra ZiółkowskaBoehm.

Joanna Sokołowska-Gwizdka jest autorką dwujęzycznej książki „Co otrzymałam od Boga i ludzi.
Opowieść o Helenie Modrzejewskiej” oraz monografii teatru polskiego w Toronto „Teatr
spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej
sceny”. Redaguje magazyn poświęcony polskiej
kulturze poza krajem „Culture Avenue”. Wielokrotnie nagradzana na działalność na rzecz polskiej
kultury za granicą.
W 2018 r. otrzymała polonijnego Oskara – statuetkę Złota Sowa, przyznawaną od 2005 r. za dokonania twórcze poza Polską przez Klub Inteligencji

Polskiej w Austrii, w kategorii Literatura. Odbierała ją w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w
marcu 2014 r. Jest także laureatką statuetki przyznanej przez Press Club Polska za redakcję magazynu kulturalnego „Culture Avenue”, którą wręczono jej w Muzeum Emigracji w Gdyni.
https://www.cultureave.com/joanna-sokolowskagwizdka-laureatka-zlotej-sowy-polonii/

polskich możliwości sięgają daleko poza Polskę.
Więcej opracowań Joanny Sokolowskiej-Gwizdka można przeczytać na CULTUREAVE.COM.
Na uwagę zasługuje wywiad z hollywoodzkim
aktorem Markiem Proboszem, który opracował
monodram i wcielił się w postać polskiego bohatera Witolda Pileckiego. Monodram o rtm. Pileckim
na Broadway'u zdobyl pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie United Solo.
Marek Probosz: “Takie cuda zdarzają się raz na
100 lat! Intuicja podpowiada mi, że wcielenie się
w Pileckiego na Broadway’u było mi przeznaczone. Rotmistrz miał przemówić przeze mnie
właśnie tego dnia na najsłynniejszej scenie teatralnej świata.”
https://www.cultureave.com/
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WYKORZYSTANIE SYGNAŁÓW NEURO-FIZJOLOGICZNYCH DO
PEŁNIEJSZEGO ROZUMIENIA LUDZI I ICH INTERAKCJI Z INFORMACJĄ
Jacek Gwizdka
University of Texas at Austin, Texas USA
Streszczenie: Ostatnie dekady przyniosły
niesamowity rozwój szybkości operacji, miniaturyzację i rozpowszechnienie komputerów i technologii cyfrowych. Spowodowało to dramatyczny
wzrost ilości informacji dostępnych dla wszystkich mieszkańców naszej planety. Prawie każdy
mieszkaniec naszej planety używa technologii
cyfrowych na co dzień. Jednak ludzkie zdolności
umysłowe oraz, co szczególnie ważne, sposoby
komunikacji ze światem zewnętrznym zmieniają
się tysiące razy wolniej niż technologia.
Droga komunikacji pomiędzy człowiekiem i
komputerem staje się przeszkodą w lepszym wykorzystaniu i dopasowaniu technologii cyfrowych do
możliwości, jakimi dysponują ludzie. Stąd też
poszukiwanie technologii, które rozpoznają stany
kognitywne i emocjonalne ludzi w czasie ich interakcji z komputerami, a więc w czasie rzeczywistym. Jedną z obiecujących technologii jest
neuro-technologia. Jest ona nie tylko użyteczna
dla naukowców badających interakcję człowieka z
komputerem, ale też w praktycznych zastosowaniach dla projektantów interface-ów dla użytkowników (user interfaces), jak i dla twórców algorytmów komputerowych.
Prof. Gwizdka po przedstawieniu technik do rejestracji sygnałów neurofizjologicznych, neuroobrazowania oraz eye-tracking, zilustrwał na
wybranych przykładach ze swoich własnych oraz
innych badań zastosowanie tych technik. Przykłady
dotyczyły wykrywania przez komputer, kiedy
użytkownik podejmuje decyzję o wyborze informacji, mierzenia stanu obciążenia umysłu, reakcji
emocjonalnych i badań jak ludzie oglądają sztuki
wizualne. Na zakończenie wystąpienia omówił
perspektyw rozwoju i wyzwań jakie stawia użycie
neuro-technologii.
http://www.cultureave.com/swiatowe-forumnauki-polskiej-poza-granicami-kraju/

tion camp on the border of the Reich.
His mission was to report on Nazi crimes and raise
Jacek Gwizdka, urodzony w Łodzi naukowiec, a secret army to stage an uprising. The name of the
pracuje na stanowym uniwersytecie w Teksasie w detention centre -- Auschwitz.
Austin (University of Texas at Austin) w School of
Information, gdzie jest m.in. współdyrektorem laboratorium Information eXperience.
W pracy naukowej bada interakcje człowieka z informacją i wyszukiwanie informacji przy użyciu
technologii komputerowych. Jest jednym z pionierów w dziedzinie Neuro-Information Science, w
której zajmuje się stosowaniem metod z psychologii kognitywnej i neuro-fizjologii człowieka
w badaniach interakcji człowieka z informacją.
W 2013 roku jego prezentacja „Looking for Information Relevance In the Brain”, przedstawiona
na konferencji Neuro Information Systems (Neu-

It was only after arriving at the camp that he
started to discover the Nazi’s terrifying designs.
Over the next two and half years, Witold forged an
underground army that smuggled evidence of Nazi
atrocities to the West, culminating in the mass murder of over a million Jews. His reports from the
camp were to shape the Allies response to the Holocaust - yet his story was all but forgotten for
decades.
This is the first major account of his amazing journey, drawing on exclusive family papers and recently declassified files as well as unpublished
accounts from the camp’s fighters to show how he
saved hundreds of thousands of lives.

The result is a enthralling story of resistance and
heroism against the most horrific circumstances,
roIS’2013) w Gmunden w Austrii została and one man’s attempt to change the course of hiswyróżniona nagrodą imienia Dr. H. Zemlicka za tory.
najbardziej wizjonerski artykuł.
W 2015 roku jako naukowiec o polskich ko- The Canadian Polish Congress’s Council for the
rzeniach został wyróżniony przez Fundację Koś- Support of Polish Studies at the University of
ciuszkowską: Distinguished Fellow of the Koś- Toronto and the Association of Polish Engineers in
ciuszko Foundation Collegium of Eminent Canada, Chapter Toronto helped to organize the
Book Signing and sale of this excellent book .
Scientists.

Jack Fairweather’s “The Volunteer” book launch in Toronto
On 24 July, 2019, at the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto
took place the book launch for award-winning journalist, Jack Fairweather’s THE
VOLUNTEER: One Man, An Underground Army, and the Secret Mission to
Destroy Auschwitz, published by Custom
House.
After short introduction by Maciek
Zaremba, Jack Fairweather presented his
book’s hero Witold Pilecki.
In the Summer of 1940, after the Nazi occupation of Poland, an underground operative called Witold Pilecki accepted a
mission to uncover the fate of thousands of
people being interred at a new concentra-

Photo: Andrzej Rozbicki
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Portraits of Digital Canada, a Photography Exhibit
Portraits of Digital Canada, a Photography Exhibit Featuring IBM Canada Images Archive donated to the York University was opened on April
24, 2019, at the Scott Library – York University. It
was engaging photography exhibit featuring a selection of portraits of the budding information age
in Canada from the IBM Canada Images Archive.
The opening addresses were presented by: Joy
Kirchner, Dean of Libraries, Dave Robitaille, IBM
Canada - Innovation, Citizenship & Government

hibit please visit the online catalogue at
http://www.cs.yorku.ca/museum/PortraitsOfDigitalCanada.pdf and video interviews on youtube at:
https://www.youtube.com/watch?v=G2onIsA2rlQ

Computer memory board from Control Data Corporation’s CDC 6600 supercomputer, the world
fastest computer from 1964 to 1969. It used a 60bit word. The memory board has tens of thousands
of tiny magnetic ferrite cores on each side, with
very thin wires through each cores on each core,
running horizontally and vertical. Side 2 of the
board looks good but side 1 is damaged. The board

The 2020 Allen D. Williams Scholarship has been
awarded to Nicholas C. Kaminski, P.Eng., PMP of
KGS Group. Mr. Kaminski was presented with his
award at the Canadian Consulting Engineering
Awards gala, the culminating event of the ACEC
national leadership conference.

Nicholas believes that engineers are instrumental
in shaping the physical world around us and protecting public safety and critical infrastructure. This
is the reason he is proud to be a structural engineer
who is making a measurable difference in his community.
For Nicholas, consulting engineers also have a responsibility to share their wealth of knowledge
through public service, which is why he ensures
leadership, advocacy and volunteerism are key aspects of his life. His dedication to the consulting
engineering profession and to his community are
the reasons why Nicholas was selected as the recipient of the 2020 Allen D. Williams Scholarship.

Affairs, and prof. Zbigniew Stachniak, curator of
both the exhibit and York University’s Computer
Museum. The majority of the exhibited images
were authored by award-winning photographer
George Dunbar. His portraits of digital Canada are
not exactly what one might have expected from a
staff photographer who was tasked with documenting his company’s corporate life. As a result,
Dunbar captured remarkable portraits of computer
makers, installers and operators.
Dr. Zbigniew Stachniak (photo above) is an Associate Professor in the Lassonde School of Engineering’s Electrical Engineering and Computer
Science Department and was also the curator of the
exhibit. For more detailed information on the ex-

Nicholas Kaminski wins
the 2020 Allen D.
Williams Scholarship

The scholarship commemorates Allen D.
Williams, past ACEC Chair and founder of
Williams Engineering Inc. It provides the recipient
with funding to attend the annual conference of the
International Federation of Consulting Engineers.
is 281/2” x 21” x 3/8” and weighs about 81/2 lb.
The award-winning photographer George Dunbar is posing to a photographer at the exhibit.

Association of Consulting Engineering Companies – Canada (ACEC-Canada), Tel: (613) 2360569, info@acec.ca, www.acec.ca.
ACEC Member Organizations:
Association of Consulting Engineering Companies – British Columbia, Association of Consulting
Engineering Companies – Yukon, Consulting Engineers of Alberta, Association of Consulting Engineering Companies – Northwest Territories,
Association of Consulting Engineering Companies
– Saskatchewan, Association of Consulting Engineering Companies – Manitoba, Consulting Engineers of Ontario, Association des firmes de
génie-conseil – Québec, Association of Consulting
Engineering Companies – New Brunswick, Consulting Engineers of Nova Scotia, Association of
Consulting Engineering Companies – Prince Edward Island, Association of Consulting Engineering Companies – Newfoundland & Labrador

