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Od redakcji
Tegoroczne wydanie naszego biuletynu poświęcone jest ważnym wydarzeniom, postaciom znanym i
zasłużonym oraz nowym kierunkom międzynarodowego rozwoju społeczno-gospodarczego,
oscylującym coraz bardziej wokół innowacji, płynącej raczej z uczelni niż wielkich laboratoriów
zakładowych, jak to było kiedyś za czasów rozpadu Bell Labs w USA.
200. rocznicę urodzin Kazimierza Gzowskiego wybitnego Kanadyjczyka polskiego pochodzenia
uczciliśmy w spotkaniu przy pomniku w Parku Jego imienia w Toronto, złożeniem wieńca i
współdziałaniu w przygotowaniu programu telewizyjnego poświęconemu tej wyjątkowej postaci.
Wydarzeniem roku dla polskich inżynierów był II Zjazd Inżynierów Polskich Świata w Warszawie.
Więcej informacji własnych i przedruk z Przeglądu Technicznego ma zaprezentować istotę tych zjazdów
i zachęcić do szerszego udziału w przyszłym III Zjeździe planowanym w 2016 roku.
Coraz częściej w Kanadzie, Polsce i sprawozdaniach organizacji finansowo-ekonomicznych pojawiają
się wnioski dotyczące rozwoju i zwiększenia wpływu sieci ludzkich wywodzących się z grup emigracyjnych w połączeniu z krajem pochodzenia, niewykorzystywanych jeszcze dla wspólnych projektów ekonomicznych o charakterze globalnym, któe mogą przynieść korzyści dla kraju pochodzenia
i nowego kraju zamieszkania. Najlepszym przykładem powodzenia takich inicjatyw może być światowa
kolaboracja diaspory wywodzącej się z Indii.
Właśnie w Kanadzie, są wspaniałe warunki pracy i rozwoju w wielonarodowych korporacjach jaką np.
była Motorola Networking Group, gdzie pod wspólnym dachem pracowali emigranci prawie z całego
świata. Projektowali i produkowali urządzenia do infrastruktury telekomunikacyjnej, która to dość szybko połączyła cały swiat. Tu zaczynał swą zawrotną karierę Desh Deshpande w dziale multiplekserów
cyfrowych linii przesyłowych, osoba wyjątkowa, która szybko przebrnęła przez wszystkie możliwe
stopnie kariery korporacyjnej, aby wreszcie samemu rozwinąć swe umiejętości naukowoprzedsiębiorcze. Kanadyjskie korzenie koncepcji “global village” powinny być właściwie rozpoznawane, gdyż tu właśnie powstają i stąd promieniują współczesne koncepcje i innowacje wtapiające się
szybko w nurt naszego południowego sąsiada i całego świata. Szczególnie dynamiczne zmiany mogą
nastąpić po wprowadzeniu umowy o wolnym handlu między Kanadą i Unią Europejską. Bądźmy gotowi jako profesjonaliści i ludzie obeznani z życiem, kulturą i językami po obu stronach Atlantyku.
W tym roku odszedl od nas ś.p. Henryk Raston wieloletni członek naszej organzacji, wielokrotnie
wybierany na dyrektora Zarządu Głównego SIPwK. Dzięki zachowanym pamiętnikom z czasów wojny
przedstawiamy Jego trudną drogę do Kanady i działaność społeczną na rzecz Polonii.
Na koniec roku kol. Michał Kiełb z Oddziału Mississauga, oddany myśliwy, przygotował opowieść
łowiecką na temat “Symboliki w myślistwie”, najstarszym męskim zawodzie świata. Pokazujemy
jego własne trofeum i i inne pochodzące z Nieświeża, zamku niedawno udostępnionego do zwiedzania
w Białorusi, który odwiedziła kol. Maria Świętorzecka.
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200. rocznica urodzin Sir Casimir Gzowskiego
5 marca 2013 r. minęła dwusetna rocznica
urodzin wybitnego Polaka, którego nazwisko
znane jest bodajże każdemu z polskich imigrantów
w Kanadzie i rosnącej liczbie Kanadyjczyków o
nikłych lub nawet żadnych więzach z Polską.
Jednocześnie, jest to rocznica urodzin wybitnego
inżyniera i biznesmana, zasłużonego budowniczego Kanady tak na wielką skalę mostów, dróg
czy linii kolejowych, jak i na mniejszą  organizatora życia społecznego, kulturalnego i sportowego
młodego kraju. Człowieka, z którego może być
dumny każdy Polak, a jednocześnie człowieka
praktycznie nieznanego w Polsce. Ot, ironia losu. A raczej  fatalne skutki myślenia
po państwie i społeczeństwie przede wszystkim przez pryzmat nacjonalizmu i szerokich, szlachetnych i widowiskowych
gestów.
Przypomnijmy na wstępie kilka faktów:
Kazimierz Gzowski, syn polskiego
inżyniera, oficera w służbie carskiej,
Stanisława Gzowskiego, urodził się w Petersburgu 5 marca 1813 roku. W wieku
dziewięciu lat został odesłany do słynnego
liceum w Krzemieńcu, a po ukończeniu
nauki - trafił do korpusu inżynierskiego
gwardii carskiej. Gdy wybuchło powstanie
listopadowe, Gzowski znalazł się w korpusie generała Dwernickiego i uczestniczył
w bitwie pod Stoczkiem. Ranny w trakcie
obrony Warszawy, Kazimierz Gzowski
trafił z resztą korpusu do austriackiej
niewoli i został internowany. Po dwóch latach, pod dyplomatyczną presją Anglii i
Francji, Austriacy zezwolili resztce internowanych, w tym i Gzowskiemu, na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Lądując w
Nowym Jorku, Gzowski otrzymał 50
dolarów na dobry początek.
Ten krótki w sumie epizod w długim życiu
Gzowskiego dał kanadyjskim historykom
podstawę do wyrażania się o nim, jako o romantycznym bohaterze polskiej walki o
niepodległość. Wypada przypomnieć, że na
tym
romantyczna
część
biografii
Gzowskiego zakończyła się. Pozostałą
część życia Gzowski ułożył już według
całkiem innej filozofii.
Chociaż jego znajomość języka angielskiego była bardzo ograniczona, Gzowski był jednak
absolwentem
świetnego
liceum
krzemienieckiego i zdecydował się rzucić to na
szalę swych dalszych losów. Zdobywał znajomość
angielskiego ucząc innych tego, co sam miał
opanowane - muzyki, szermierki, rysunku technicznego, języka francuskiego i niemieckiego.
Trafił do kancelarii adwokackiej w Pittsfield w
Massachusetts, gdzie zdobył wiedzę prawniczą,
ale i zapoznał się z praktyką biznesową. Po trzech
latach zdobył dyplom prawnika, obywatelstwo
USA i szacunek wszystkich, z którymi wchodził
w kontakt. W amerykańskim stylu opuścił Massachusetts i pojechał na zachód, do Pensylwanii. Tu
jednak najcenniejszym atutem Gzowskiego okazał

się nie jego prawniczy dyplom, lecz inżynierskie
wykształcenie wyniesione jeszcze z Krzemieńca.
Zajął się przede wszystkim budową kanałów, a
przy okazji  ożenił się z córką lokalnego lekarza.
Jeden z kontraktów zaprowadził go do Kingston w
Kanadzie, a tu młody Polak wywarł wielkie
wrażenie na byłym ambasadorze Anglii w Petersburgu i nowym gubernatorze generalnym kolonii.
Znajomy ojca Gzowskiego, Sir Charles Bagot,
stwierdził: Musimy pana zatrzymać w
Kanadzie, i tym samym określił dalsze losy polskiego imigranta.

W 1842 roku zaczęła się wielka kariera Kazimierza Gzowskiego  początkowo w administracji kolonii, a następnie, jako niezależny
inwestor, przedsiębiorca i ekspert. Lista jego
osiągnięć i realnego wkładu w rozbudowę młodej
kolonii jest zbyt długa, by ją tu przypominać.
Zwróćmy jednak uwagę na kilka mniej znanych
jego osiągnięć. Należy do nich między innymi
praca nad budową najdłuższej ulicy świata,
torontońskiej Yonge St. od jeziora Ontario aż po
jezioro Simcoe. Gzowski zapisał się, jako geodeta,
wytyczając liczne tzw. drogi kolonizacyjne,
którymi następnie podążali późniejsi od niego imigranci i osadnicy. Pod jego kierownictwem zbudowano liczne mosty drogowe i kolejowe.

Wykorzystywał swą inżynieryjną wiedzę do rozwoju ontaryjskiego kopalnictwa. Wykazał się
olbrzymią energią i ambicją. Nawiązał kontakty i
znajomości
z
najważniejszymi
tuzami
kanadyjskiego (czyli wówczas  montrealskiego)
biznesu. A przy okazji  zyskał renomę człowieka
do trudnych zadań, doprowadzając między innymi
do zakończenia nękanej licznymi trudnościami budowy linii kolejowej łączącej Montreal z Atlantykiem.
Współczesne Gzowskiemu źródła wspominają o
jego energii i przedsiębiorczości, ale i o jego takcie, znajomości rzeczy, poczuciu humoru. Nie od
rzeczy jest tu też wspomnieć, że pracowitość, talent i przedsiębiorczość Gzowskiego
przyniosły mu wysokie dochody. Z
dzisiejszego punktu widzenia można mówić o
spekulacji i nieuzasadnionym wykorzystywaniu znajomości. Trudno dzisiaj ocenić, czy
wszystkie transakcje Gzowskiego były
całkowicie zgodne z dzisiejszą etyką biznesu.
Proszę jednak pamiętać, że mówimy o
połowie XIX wieku, kiedy obowiązywały
nieco inne normy i zwyczaje. Nie ulega jednak wątpliwości, iż działalność Gzowskiego
przysporzyła mu także zażartych wrogów,
którzy nie zdołali zarobić tam, gdzie zarobił
polski imigrant. Wrogość ta miała wpłynąć na
losy tak wspaniałej torontońskiej rezydencji
Kazimierza Gzowskiego, jak i infrastruktury
Toronto. Jednym z jego projektów była
całościowa zabudowa torontońskich terenów
nad brzegiem jeziora. Pod naciskiem radnych,
administracja miasta unieważniła kontrakt. I
problem wybrzeża pozostał nierozwiązany do
dzisiaj.
Zamożny już Kazimierz Gzowski rozpoczął
budowę swojej rezydencji na Bathurst St. w
1855 roku. Wkrótce, dzięki inwencji architekta Fredericka Cumberlanda, powstała tu
imponująca budowla zwana The Hall.
Dwupiętrowy budynek w stylu włoskim otoczony był ogrodem, winnicą, szklarniami. U
wejścia do rezydencji umieszczono starą
armatę  dla przypomnienia wojskowej
przeszłości właściciela. Goście podkreślali
wspaniała atmosferę domu o wyjątkowo
wysokich komnatach, jakby zapominając o
tym, iż właściciel liczył sobie niemal 190 cm
wzrostu i wysokie stropy były nie tylko
wymysłem architekta.
Dom wygodnie mieścił ośmio-osobową rodzinę
Kazimierza Gzowskiego. Trzy jego córki wyszły
za mąż za brytyjskich oficerów, w szeregi armii
trafił także jeden z synów byłego powstańca. Najstarszy jednak zajął się zawodem maklera
giełdowego, a drugi bankowością. Od lat 60-tych
XIX wieku rodzina Gzowskich zaliczała się do
śmietanki dobrego towarzystwa Toronto. W
miejsce działań biznesowych, Gzowski zajął się
życiem społecznym i towarzyskim. Ostatnie dzieło
inżynieryjne Gzowskiego to wyjątkowo trudne
technicznie zadanie budowy mostu łączącego Fort
Erie i Buffalo przez rzekę Niagara. Most stanął, a
dyrektor generalny Grand Trunk Railway Charles

str. 6
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II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
W dniach 26-28 czerwca 2013 r. odbył się w
Warszawie II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.
Gośćmi pierwszego dnia Zjazdu byli: Olgierd
Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Senator RP Andrzej Person –
przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Ekscelencja Alexandra Bugailiskis - Ambasador Kanady
w Polsce, Ekscelencja Robin Barnett - Ambasador
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce , prof. dr hab. inż.
Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk,
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski –
przewodniczący Rady Głównej Instytutów
Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w
Polsce.

nie drugim partnerem handlowym Polski. To
strategiczne partnerstwo, które łączy nie tylko
dążenie do wzrostu gospodarczego naszych krajów, ale całej Unii Europejskiej. Przyczyniliście
się Państwo do wzmocnienia aktywności firm brytyjskich z Polską.
Bez Państwa Warszawa nie byłaby tym, czym jest
teraz. Podkarpackie regiony są niczym bez prób

Potrzebujemy Państwa wiedzy do projektowania
mostów, dróg oraz rozbudowy systemu transportu
miejskiego. Wszystko to po to, ażeby zapewnić
użytkownikom przyjazne, trwałe i wydajne
połączenia komunikacyjne.
Wiem, że inżynieria jest obecna we wszystkich
dziedzinach naszego życia od zdrowia, technologii
informacyjnej telekomunikacji do obronności i

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Mistrz Techniki"

Prof. Andrzej Nowak - President Council of
Polish Engineers in North America, Alexandra
Bugailiskis - Ambassador to the Republic of
Poland, Prof. Adam W. Skorek - Ph.D., Eng.,
FEIC, FIEEE, Maria Swietorzecka - Director,
Association of Polish Engineers in Canada

Przemówienie
Jego Ekscelencji Robina Barnett
Szanowni Państwo
Na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu i
możliwość zabrania głosu. Dzisiejsze wystąpienie
przed Państwem polskimi inżynierami stanowiącymi siłę napędową innowacji jest dla mnie
wielkim zaszczytem. Polska myśl techniczna
odegrała kluczową rolę w rozwoju nauki i innowacji na świecie.
Kopernik, Skłodowska-Curie, Bekker, czy Modrzejewski też inżynier, to tylko niektóre nazwiska
Wielkich Polaków. Nasze kraje łączą silnie więzi
historyczne i gospodarcze.
Wspólnie walczyliśmy na frontach drugiej wojny
światowej. Współczesność to okres prawdziwego
bumu w naszej relacji handlowej. Jesteśmy obec-

innowacji, Małopolska liderem biznesowym i
prze-mysłowym a Dolny Śląsk zagłębiem samochodowym. Bez Państwa nie byłoby w Polsce
Rollce-Royce’a, WS Atkins, Augusta Westland czy
GKN Driveline. To właśnie z Polski firmy te chcą
kontynuować ekspansje na rynki
innych krajów Wschodzącej Europy. Państwa wiedza i techniczna siła była jest i będzie
kluczowa dla rozwoju Polski i
Wielkiej Brytanii. Gdzie widzę
dla Was szanse? Energia –
podążamy w kierunku rozwoju
energii nuklearnej, gazu łupkowego, rozwoju rozwoju rurociągów i sieci przesyłowych. Są
to fundamentalne projekty, żaden
z nich nie byłby możliwy bez
Was inżynierów.

bezpieczeństwa.
Wciąż jest za mało inżynierów w stosunku do
liczby potencjalnych projektów, dlatego też ważne
jest aby zachęcać młodych ludzi do podejmowania tego rodzaju studiów. A doświadczeni
inżynierowie powinni dzielić się
z młodszymi kolegami swoimi
pomysłami i entuzjazmem.
Inżynier to przecież tradycyjny
i nowoczesny zawód.
Na zakończenie pragnę
podkreślić, że konferencja
została zorganizowana we
wspaniałym czasie na przełomie
starej i nowej unijnej perspektywy finansowej. Przyznane
Polsce środki będą katalizatorem do dalszego rozwoju i
modernizacji i Polski.

Infrastruktura transportowa,
Chcemy wspólnie rozwijać
drogi, koleje, lotniska przechodzą
partnerskie
projekty,
od
gruntowe
zmiany.
Wciąż
pomysłu, poprzez produkcję aż
poszukujemy transportu bardziej Jego Ekscelencja Robin Barnett,
do ostatecznego wprowa-dzenia
wydajnego, bezpiecznego i o Ambasador Wielkiej Brytanii w
produktu na rynek.
wysokiej jakości. Zapewnienie Polsce
Życzę Państwu udanej konferbezpieczeństwa, zarządzanie ruchem drogowym, nowe bardziej wydajne napędy encji i liczę na pogłębianie współpracy polskich i
samochodów, pociągów i samolotów. To tylko brytyjskich inżynierów. Wierzę, że przyczyni się
niektóre przykłady możliwości wykorzystania in- ono do dalszego rozwoju i wzrostu dobrobytu w
naszych krajach.
nowacji w inżynierii.
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Przesł a ni e I I Ś wiato we g o Z j az d u I nż y nierów Pols kich
Zgromadzeni w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 2013 roku uczestnicy II Światowego Zjazdu
Inżynierów Polskich wyrażają zadowolenie ze
spotkania polskich inżynierów z Kraju i z zagranicy, licznie przybyłych z różnych zakątków
świata.
Polska w 2013 roku jest w ważnej chwili
dziejowej. Wynika to między innymi ze
światowego kryzysu gospodarczego, silnie
dotykającego kraje Unii Europejskiej, w tym
spowolnienia polskiej gospodarki. Jest to
jednocześnie wielka szansa rozwojowa, którą
stwarza budżet Unii Europejskiej na lata 20142020, korzystny dla Polski.
Projekty realizowane w tym okresie będą
tworzyły mapę rozwoju Kraju w przyszłych
dekadach. Dlatego tak bardzo jest ważne właściwe
zdefiniowanie celów oraz pełne wykorzystanie
istniejącego potencjału intelektualnego i material-

nego do ich osiągnięcia. We wszystkich zagadnieniach rozwoju naszego Kraju i we wszystkich
jego dziedzinach kluczowa jest rola techniki i jej
twórców – inżynierów.
Świadomi tych wyzwań, swej roli i powinności,
polscy inżynierowie pracujący w Kraju i za
granicą apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o odważne, pryncypialne i zgodne z
dalekosiężną wizją zaplanowanie zrównoważonego rozwoju Polski. Deklarują swój udział
w podnoszeniu Kraju na światowy poziom gospodarczy i cywilizacyjny – na miarę naszych chlubnych osiągnięć i tradycji technicznych oraz na
miarę talentów i aspiracji Polaków.
Uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich uznają ideę Zjazdu za cenną i wskazują na
potrzebę jego kontynuacji. Umożliwi to pełne
wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności polskich inżynierów rozproszonych po całym świecie.

„Inżynier projektuje
prz yszłość”
– powiedział prof. dr hab.
inż. Michał Kleiber w
referacie inaugu-rującym
II
Światowy
Zjazd
Inżynierów Polskich. Dla
500 uczestników, przedEwa Mańkiewicz- stawicieli polonijnych i
krajowych
środowisk
Cudny
technicznych, takie stwierdzenie jest fundamentem
działania. Bulwersuje ich natomiast, że prawda ta
z dużymi oporami dociera do polskiej klasy politycznej.
W ożywionych dyskusjach na temat innowacyjności, technik cyfrowych, przyszłości energetycznej i infrastruktury, dzielili się
doświadczeniami zdobytymi w krajach o innej kulturze politycznej, społecznej i pracy. Ciekawe były
wypowiedzi nie tylko na tematy techniczne, ale
również opinie na temat odmienności w systemie
kształcenia oraz uczenia się przez całe życie.
Ważnym elementem jest różnica w umiejętności (a
właściwie jej brak) dyskutowania i spierania się na
różnych poziomach: społeczeństwo-władza, mistrz-uczeń, pracodawca-pracownik, a także w
rodzinie i grupie koleżeńskiej. Najliczniej
reprezentowane były polonijne stowarzyszenia
naukowo-techniczne z USA i Kanady. Europejską
Polonię techniczną silnie reprezentowali koledzy
z Niemiec oraz Anglii. Nie zabrakło przedstawicieli z Francji i Austrii. Cieszył nas również udział
znaczącej delegacji z Litwy. Spoza wschodniej
granicy przyjechali też koledzy z Rosji, Ukrainy i
Kazachstanu. Odwiedzili nas polscy inżynierowie
od lat odnoszący sukcesy w tak odległych miejscach, jak Australia, Afryka Południowa i Indonezja. Przyjechali inżynierowie, którzy na stałe
lub na pewien czas powrócili do kraju, kiedy
zaczęły powstawać spółki córki wielkich korporacji międzynarodowych. Są to młodzi ludzie z
wykształceniem technicznym, uzupełnionym o
solidne studia prawno-ekonomiczne.
Oprócz kolegów z zagranicy w Zjeździe uczest-

Kol. Piotr Ostrowski i kol. Maria Świętorzecka
po wspólnej prezentacji działalności SIPwK w
sesji zatytułowanej „Stowarzyszenia naukowotechniczne platformą spotkań nauki i biznesu”

niczyli członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w NOT, pracownicy
naukowi, doktoranci i studenci uczelni technicznych, instytutów badawczych i - co bardzo
ważne - inżynierowie na co dzień pracujący w
małych oraz średnich przedsiębiorstwach. W Zjazd
zaangażowała się Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni. Cieszy, że wzięła w nim udział zorganizowana grupa technicznej młodzieży polonijnej
(50 osób) z USA, Kanady, Niemiec, Francji i An- Słuchacze sesji panelowej „Szanse i zagrożenia
glii. W panelu „ścieżki kształcenia technicznego” dla przemysłu energetycznego – ujęcie Polska –
prezentacje młodych doktorantów z Niemiec i An- Świat”
glii pokazały nie tyle różnicę w
treściach merytorycznych kształcenia,
co
w
metodzie
pobudzania
kreatywności i umiejętności ciągłego
uzupełniania wiedzy.
W rozpoczęciu II ŚZIP w Politechnice
Warszawskiej wzięli udział: Olgierd
Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list
Prezydenta
Bronisława
Komorowskiego, Patrona Honorowego
Zjazdu, minister nauki Barbara
Kudrycka, Andrzej Person, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Kol. Krzysztof Kluczewski prezentuje temat “Kluczowe
Granicą, europoseł Jolanta Hibner. W wyzwania aktualnie stojące przed IT” w sesji „Techniki inpanelach wzięli udział wicepremier, formacyjne”.
minister gospodarki Janusz Piechociński, prezes kresie współpracy nauki z biznesem. Okazało się,
UP RP Alicja Adamczak, dyrektor NCBR iż nie do końca zdawali sobie sprawę z wysokiego
poziomu polskiego b+r.
Krzysztof Kurzydłowski.
Podczas sesji podsumowującej, Zjazd przyjął
II dzień Zjazdu miał miejsce w Warszawskim
Domu Technika NOT. Tego dnia wręczono na- przesłanie potwierdzające cykliczność Zjazdów
grody Mistrza Techniki oraz Medale im. inż. Pio- (co 3 lata) i przygotowanie ich organizacji przez
tra Drzewieckiego. W trzecim dniu goście FSNT-NOT. Koleżeńskie dyskusje w kuluarach,
odwiedzili instytuty badawcze: Kolejnictwa, Dróg występy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
oraz
chóru
Towarzystwa
i Mostów, Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyn- Warszawskiej
tezy, Technologii Elektronowej, Technologii Śpiewaczego Harfa dopełniły wspaniałej atmosMateriałów Elektronicznych oraz do rodzinnej fery II ŚZIP.
Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT,
firmy ASMET, gdzie mieli możność zapoznać się
z wyposażeniem laboratoriów i dokonaniami w za- przedruk „Przegląd Techniczny” nr 14-15/2013
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Brydges stwierdził: Nikt inny jak pułkownik
Gzowski nie byłby w stanie dokonać tego dzieła.”
Jedyną sferą, jakiej starannie unikał Kazimierz
Gzowski, była czynna działalność polityczna. W
1867 roku pierwszy premier Kanady John. A. McDonald usilne namawiał Gzowskiego do kandydowania w wyborach do parlamentu, jako
przedstawiciel
okręgu
Toronto
West.
Bezskutecznie.
- Miejsce niesfornego wierzchowca jest poza
polityczną stajnią - odparł Kazimierz Gzowski.

założycieli i przewodniczącym kanadyjskiego stowarzyszenia inżynierów lądowych i wieloletnim
prezesem torontońskiej orkiestry symfonicznej.
Swoją, jakże polską, pasję do koni przejawił
organizując Toronto Turf Club i przyczyniając się
znacznie do organizacji wyścigów o trofeum
zwane Queen’s Plate. Był to pierwszy wyścig koni
czystej krwi w Ameryce Północnej.
Kazimierz Gzowski, syn polskiego szlachcica,
żołnierz Powstania Listopadowego zakończył
życie jako naturalizowany Kanadyjczyk. Długie
lata drugiej połowy swego
życia poświęcił przybranej
ojczyźnie, praktycznie nie
utrzymując kontaktów z polskimi gałęziami swej rodziny.
Do legendy Gzowskiego
przeszła anegdota o jego
spotkaniu z wybitnym polskim
pianistą Ignacym Paderewskim.
Rozmawiając z artystą po koncercie, Gzowski miał rozpłakać
się, bo zapomniał języka polskiego. Czy anegdota ta jest
prawdziwa trudno orzec.
Miałem kiedyś przyjemność
Odczyt n.t. Kazimierza Gzowskiego wygłosił red. Jacek Kozak w
spotkać się i gościć w domu
sali SPK w Toronto
prawnuka
Kazimierza,
Jedyne ustępstwo wobec swych politycznych słynnego kana-dyjskiego dziennikarza radiowego
przyjaciół, to zgoda na przyjęcie stanowiska ad- Petera Gzowskiego. W jego bibliotece cały regał
ministratora prowincji Ontario w latach 1896-97, przeznaczony był na książki o tematyce polskiej.
Po śmierci Kazimierza Gzowskiego 24 sierpnia
1898 roku wdowa po wybitnym Polaku i
Kanadyjczyku sprzedała piękną rezydencję miastu
Toronto. Rada miasta, czym prędzej zniszczyła
wspaniały budynek, jakby biorąc odwet za swoje
porażki w sporach z romantycznym niegdyś przybyszem, który tak wiele dobrego i pożytecznego
zrobił dla swej przybranej ojczyzny.
A więc: romantyczny gest czy budowanie od podstaw? Jak zwykle, stawianie bezwzględnej alternatywy prowadzi do błędnych wniosków. Warto
jednak zastanowić się, czy lepiej bywa budować
kanały czy prowadzić szarżę kawalerii.
Amerykanie celebrują Pulaski Day, a o dniu
Gzowskiego nic jakoś w Kanadzie nie słychać.
Jacek Kozak

The bust of Sir Casimir Gzowski at the
Niagara Falls Parks Commission building.
w okresie wakatu na stanowisku gubernatora
prowincji. Długa i owocna kariera Gzowskiego i
jego niezachwiane wsparcie dla konserwatystów
premiera McDonalda owocowało zaszczytami. W
1879 roku mianowano go honorowym adiutantem
królowej Wiktorii, a w 1890 Gzowski otrzymał zaszczytny order św. Michała i św. Jerzego szósty w
brytyjskim rankingu odznaczeń.
Swoje ostatnie lata życia Gzowski wykorzystał,
by przyczynić się do społecznego i kulturalnego
rozwoju przybranej ojczyzny. Okazał się patronem
muzyki i sztuki, przez 20 lat pracował nad rozwojem torontońskiego uniwersytetu. Był jednym z

Most autorstwa Dariusza Pęcaka

Z pracy Oddziałów
SIPwK
Współpraca Oddziału Kitchener z
Polską Szkołą im. Sir K. Gzowskiego
Od blisko 10-u lat Oddział Kitchener
rozpowszechnia wiedzę o wybitnych Polakach
wśród młodzieży Szkoły Polskiej im. Sir Kazimierza Gzowskiego w Kitchener. Najpierw
odbywa się pogadanka, w której przedstawiana jest
dana osoba i prezentowane są jej osiągnięcia. Listę
Polaków, którzy zawitali w ten sposób w murach
Polskiej Szkoły otwiera oczywiście patron szkoły
Sir Kazimierz Gzowski - budowniczy dróg i
mostów (i nie tylko). Obok niego pojawili się
również: Ignacy Łukasiewicz - pionier przemysłu
naftowego, Frank Piasecki - pionier techniki helikopterowej, Ernest Malinowski - budowniczy
kolei transandyjskiej, Stanisław Rogalski,
Stanisław Wigura, Jerzy Drzewiecki - twórcy serii
samolotów RWD, Mieczysław Bekker - konstruk-

Most autorstwa Sebastiana Hoovera
tor pojazdu księżycowego wypraw Apollo i inni.
Prelekcja jest wprowadzeniem do
konkursu na model lub rysunek związany z daną
osobą. W przypadku K. Gzowskiego jest to model
mostu, w przypadku I. Łukasiewicza - model
szybu naftowego, w przypadku F. Piaseckiego model helikoptera, w przypadku M. Bekkera model pojazdu księżycowego itd. Modele oceniane są w dwu grupach wiekowych: klasy młodsze
(do IV-ej włącznie) i klasy starsze (pozostałe).
Laureaci konkursów otrzymują okoliczno-ściowe
dyplomy i symboliczne
nagrody pieniężne (10 do
20 dolarów) fundowane
przez
Odział
Stowarzyszenia.
Osoby i tematy
konkursów powtarzają się
co kilka lat, jako że
społeczność uczniowska
co kilka lat się wymienia.
W minionym roku szkolnym
2012/2013,
w
związku z przypadającą w
tym
okresie
200-ą
rocznicą urodzin patrona
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Alexander Frejszmidt

(April 7, 1930 - August 27, 2012)

Alexander Frejszmidt came to Canada
as a young teen, after the war, having
spent his youth hiding from the post
war communist regime in Poland.
Since his father had served with distinction in the Polish Forces in London as a major,
he and his mother moved from village to village
often sheltered by local priests. Eventually they
were smuggled out of Poland in a barge hidden
under a pile of coal. After further harrowing adventures they were reunited with his father and
moved to Ganby, Quebec. Alexander completed
degree in civil engineering, became a Professional
Engineer and when he moved to Toronto he was
employed at the TTC and Toronto Hydro from
which position he retired. He never forgot his Polish roots and amassed a library of over 2000 books
most of them on XX century Polish history, architecture and culture. Some six hundred of these
books were selected by the University of Toronto
for inclusion in its library others were distributed
to other Polish institutions such as Copernicus
Lodge.
He and his family were always very interested in

promoting Poland’s welfare during the years of oppression and were lifelong members and supporters of the Polish Institute in New York, an
institution originally founded to counter act Nazi
propaganda that was being disseminated during the
war.
He continued to support them over the years and
his father’s military records and uniform and very
detailed diaries were preserved by Alexander and
donated to the Institute. These diaries have been
recognized by the Institute as valuable historical
insight into a life of career soldier serving first in
the tsarist army, then the pre Polish army under
Joseph Pilsudski and then during the second world
war as a liaison of the British Army.
Alexander was a constant companion of Barbara
Glogowska during last fifteen years of his life and
together they remained active in a number of Polish social and cultural organizations, and she still
lives.
This donation is in keeping with Alexander’s lifelong support for Polish culture arts and history and
it was his wish that this donation be made after his
death.

Z pracy Oddziałów
SIPwK
szkoły, postacią konkursową był Sir. K. Gzowski,
a przedmiotem konkursu był model mostu.
Tegoroczne modele, które zdobyły pierwsze
miejsca w swoich grupach wiekowych pokazane
są na załączonych fotografiach.
Jerzy Bulik
Tradycyjne "Wine and Cheese Party"
Oddziału Toronto SIP, zaplanowane było w
tym roku jako międzyoddziałowe "Jesienne
Spotkanie SIP", organizowane przy współudziale
Zarządu Głównego i Oddziału Mississauga. Zaproszone były wszystkie oddziały.
Miejsce w pięknym parku im Ignacego
Paderewskiego gościnnie udostępniła nam
Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej z komendantem Krzysztofem Tomczakiem. Spotkanie odbywało się w sali bankietowej
parku, ale ze względu na piękną pogodę sporo
czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu. W
spotkaniu uczestniczyła prezes KPK, pani Teresa

Aleksander Frejszmidt Donates $15,000 to the
Council for the Support of Polish Studies at
the University of Toronto
October 2, 2013 Toronto
On Wednesday October 2, 2013, during a meeting in Toronto of the Council of the Canadian Polish Congress for the support of Polish Studies at
the University of Toronto, the Council’s chair

Sitting: Barbara Głogowska. From the Left to
Right: Stephen Głogowski, Prof. Piotr Kajak,
prof. Trojanowska, Mark Zaremba.
Mark Zaremba was presented with a cheque for
fifteen thousand dollars from the estate of the late
Alexander Frejszmidt. The gift was presented by
Stephen Glogowski, P.Eng., the executor of
Alexander Frejszmidt’s estate.
Mr. Glogowski, founder and President of the Glogowski Consultants Inc. (GCI), and his mother
Barbara Glogowska, well known in the Polish
community for establishing Polish language

schools in Canada since 1939, expressed their admiration and strong support for Polish Studies at
the University of Toronto after hearing presentations by Prof. Tamara Trojanowska and Prof. Piotr
Kajak about the present curriculum and future
plans for this very successful and growing academic program. Prof. Trojanowska met Alexander
at S. Glogowski’s house when it was arranged to
donate some books from his library to the University of Toronto.
This generous gift from the estate of the PolishCanadian engineer who combined the pursuit of
his professional career with love of Polish history
and culture can be a model for other potential supporters of Polish Studies at the University of
Toronto.
Maria Świętorzecka,
Secretary of the Council (csps.kpk.org)

Mariusz Kalisiak, Dr Stefan Doerffer, Teresa
Berezowska, Kazimierz Babiarz, Jerzy Noworolski
Berezowska, oraz prezes KPK Okręgu Toronto,
pan Juliusz Kirejczyk. Było nas 55. Wszyscy przyczynili się do tego, że Jesienne Spotkanie SIP
bardzo się udało.
K. Sroczyńska Foto: K. Babiarz, S. Basiukiewicz

Spotkania i seminaria w Mississauga

W marcu 2013 – kol. Janusz Kokoszka przygotował i poprowadził
prelekcję “Od producenta żywności do
klienta” na temat projektowania i produkcji
opadowakń stosowanych w przemyśle
spożywczym.
Przedstawił firmę, w której
pracuje - Lakecity Food
i wyjaśnił, jak przebiega
proces pakowania żywności, wiele rożnych
rozwiązań w zależności
od konkretnego produktu
Wine and Cheese Party
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dziła do niego. W 1937 r. siostra wyszła za mąż.
Henryk Raston (1924 - 2013)
W okresie szkolnym jeździł na kilkutygodniowe
Na pierwszej stronie małej książeczki z twardą wycieczki szkolne. Poznał świetną przeszłość
okładką, widnieje napis: „Rubinstein Henryk An- Krakowa, małe uliczki Łodzi z szeregiem tkalni i
toni. Pamiętnik (założony na terenie Szkocji w morze! W 1938 r. pojechał na trzytygodniowe
kwietniu 1944 roku.)”. Starannym pismem za- wakacje Bożego Narodzenia w góry do Zakopaczyna swą opowieść Henryk Antoni Raston.
nego i na zawsze zachował niezapomniane widoki.
Urodził się 1 lipca 1924 r. w Warszawie. Ojciec
Na wiosnę 1939 r. zdał tzw. „małą maturę” i
jego był inżynierem elektro-mechanikiem, przeszedł do pierwszej klasy liceum mat.-fiz. Nie
specjalistą kablowcem. Ojciec i matka ukończyli było mu jednak danym skończyć je. 1 września
gimnazjum w Warszawie, po czym ojciec wyjechał 1939 r. w jego życiu i milionów Polaków
na Politechnikę do Niemiec. Ściągnął do siebie rozpoczęła się nowa era.
matkę i został tam pracując w zakładach Kruppa.
Wojna zastała ich w Skolimowie. 3 września ojW 1921 r. wrócili do Polski wraz z sześcioletnią ciec przysłał po nich samochód ciężarowy, którym
wówczas córeczką Ritą. Po przybyprzyjechali do Warszawy. W nocy z
ciu do Warszawy, ojciec otrzymał
6-go na 7-go, zarządzona została
posadę dyrektora technicznego
ewakuacja miasta. Rano 7-go, ponad
małej fabryczki „Kabel”, przy ul.
300-tysięczna rzesza ludzi opuściła
Kaczej 9/11. Po paru latach stała się
swoje miejsca i ruszyła w nieznane,
to jedna z największych kablowni
zapełniając drogi wiodące na wsch. i
w Polsce, ciesząca się zaufaniem
na płd. wsch. Był z siostrą między
sfer wojskowych. Na świat
nimi w wozie osobowym jednego z
przyszedł Henryk. Matka, pracując
przyjaciół ojca. W pół godziny po
w towarzystwach społecznych, nie
nich, ojciec, matka, mąż siostry
mogła się nim zajmować. Imienia
Danek i kilku robotników wyjechali
pierwszej opiekunki Henryk nie
na ciężarówce fabrycznej. Im udało
pamięta. Do dwu i pół letniego
się jeszcze przedostać na Siedlce,
W Wielkiej Brytanii
pętaka przyszła młoda, pełna enerojca skierowano na Lublin. Zastali
gii panna Maria Milczyńska i była u niego lat Siedlce w gruzach i płomieniach po nalocie. Droga
jedenaście. Panna Maria była dla niego kimś ich prowadziła przez Brześć nad Bugiem, Kobryń
więcej niż opiekunką; była po ojcu, którego i Janów do wsi Gorki, gdzie był znajomy przyjaubóstwiał, najbliższą osobą.
ciela ojca. 17 września Rosjanie przekroczyli
We wczesnym dzieciństwie podróżowal dużo po granicę, zajęli Polskę po Bug, zostawiając NiemPolsce z rodzicami i panną Marią. Jak we mgle com resztę. Okupacja rosyjska zastała ich ciągle
wspomina mały mająteczek ziemski krewnych jeszcze w Gorkach, rodziców w Pińsku. Danek po
panny Marii, położony wśród zielonych lasów na długiej wędrówce przez poleskie błota, dołączył
Wileńszczyźnie, prosięta wychodzące z chlewu i do nich. W pierwszych dniach października udali
siebie na kucyku. Przez szereg lat jeździli całą się furmankami do Janowa, a stamtąd towarowym
rodziną, na okres letni, do malowniczo położonej pociągiem do Pińska. Pińsk wybrali sobie jako
wśród gór Rabki. W kopalni soli w Wieliczce miejsce spotkania z rodzicami na wypadek zgubioczarował go majestat królestwa wykutego w enia się. Matkę zastali chorą i jej stan pogarszał się
białym połyskującym minerale.
z dnia na dzień. Byli zmuszeni oddać ją do szpitala
Na drugim piętrze domu, w którym się urodził, we Lwowie. (Czy pozostała przy życiu? Szpital
przy fabryce „Kabel”, mieszkał współpracownik został zniszczony w 1941 r.)
ojca z żoną i dwojgiem dzieci. Henryk zaprzyjaźnil
Ojciec dostał pracę jako inżynier w fabryce
się z nieco młodszym od siebie Zdzisiem i bawili zapałek. Henrykowi udało się dostać do piersię razem od najmłodszych lat. W 1930 r. został wszej klasy liceum mat.-fiz., byłego gimnazjum
przyjęty do szkoły powszechnej. Ze Zdzichem państwowego. W listopadzie 1939 r. siostra,
siedzieli w jednej ławce. Razem chodzili do korzystając z jednodniowego otwarcia nowej
szkoły, wracali do domu i odrabiali lekcje. Tak granicy sowiecko-niemieckiej, udała się do
było dopóki nie przeszedł do piątego oddziału Warszawy po rzeczy, przy sobie mieli tylko
nowego typu. Tu usłyszał pierwszy raz w życiu, podręczne walizeczki. Po kilku tygodniach
kim jest. Dotąd, nie słysząc języka żydowskiego wróciła przez „zieloną granicę” i przywiozła
w domu, a będąc wychowany przez katoliczkę, tyle, że wytrzymali potem swój pobyt. Sowieci
uważał się za chrześcijanina. Chodził z panną wykupywali wszystko.
Marią do kościoła, odmawiał z nią rano i wieczór Pod koniec 1939 r. w miasteczkach na wschód
pacierze, zdejmował czapkę przed figurami i od Bugu porozlepiano afisze głoszące, że
kościołem. Od tej pory poczuł się nieszczęśliwym. wszyscy, których przedwojenne stałe miejsce zaOprócz jednego Zdzicha, nie miał kolegów.
mieszkania znajdowało się na zachód od linii deW tym samym mniej więcej czasie, ojciec kupił markacyjnej, będą musieli wkrótce wybrać:
willę w Skolimowie, letnisku oddalonym o 20 km powrót do domów lub paszporty sowieckie.
od Warszawy. Latem wyjeżdżał z matką, siostrą i Komisje urzędowały we Lwowie, Białymstoku i
panną Marią do tej willi. Ojciec zostawał w fabry- Brześciu. Z przeszło miliona liczącej gromady,
ce, przyjeżdżając na niedziele i święta. W 1935 r. niecałe sto tysięcy zostało przyjętych przez Niemprzeszedł do 1 klasy gimnazjum. W tym też roku ców. Reszta, w myśl zarządzenia władz rosyjskich,
odeszła od niego panna Maria, ale jeszcze zacho- miała przyjąć ich obywatelstwo. Nikt, z małymi
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wyjątkami, nie chciał skazywać się na to. Zaczęły
się obławy. Wraz z całymi rodzinami pakowano
ofiary do wagonów towarowych i wywożono na
daleką północ, wschód i południe Rosji. Znalazł
się z siostrą i jej mężem pomiędzy wywiezionymi
28 czerwca 1940 r. Ojca wtedy nie było. Pojechał
do Lwowa odwiedzić matkę w szpitalu.
W wagonie znajdowało się 40 osób, dokuczał
brak powietrza i wody. Pod koniec lipca przybyli
do Kotłasu, położonego nad rzeką Dźwiną ok. 600
km na północ od Archangielska. Stamtąd przewieziono ich do Krasnowocka, dalej wozami, a
później pieszo, przebyli ok. 90 km dzielących ich
od miejsca przeznaczenia. Rzeczy jechaly łódkami. Wkoło ciągnęły się nieprzebyte lasy i bagna. Jedyną drogą, która łączyła ich ze światem,
była rzeka. W lecie łódką lub pieszo, a w zimie saniami po lodzie na rzece. Każde zboczenie z przetartego szlaku groziło ugrzęźnięciem w śniegu.
Mieszkali w barakach, pełnych robactwa wysysającego krew. Ściany i po pewnym czasie wszystkie
ich rzeczy, były pokryte pleśnią. W dzień nie można było się opędzic od komarów, much i bąków.
W lecie, na jesieni i w zimie, pracowali w lesie
jako drwale, na wiosnę przy spławie drzewa. Byli
głodni, niewyspani i wymęczeni. Tak minął rok.
20 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowali Rosję, a
wkrótce - pakt sowiecko polski, na podstawie
którego, wszyscy obywatele polscy zostali zwolnieni z więzień, obozów koncentracyjnych i
zesłań. 13 września 1941 r. otrzymali poświadczenie polskiego obywatelstwa i pod koniec września,
na uprzednio zbudowanych przez siebie tratwach,
ruszyli w dół rzeki. Po trzech tygodniach na
wodzie, dostali się do Krasnowocka, a stamtąd
statkiem do Kotłasu. Z Kotłasu wyruszyli na
południe, aby dostać się do Taszkentu. Żywili się
suszonym makaronem i tylko od czasu do czasu
udawało im się dostać kawałek chleba w zamian
za machorkę. Po dwóch tygodniach siostra
zachorowała na tyfus. Byli zmuszeni przerwać
podróż i udać się do szpitala w mieście Turkiestan

Afryka 1942 r.
w Kazachskiej SSR. Rita wkrótce wyszła ze szpitala. Mieszkanie dostali nienajgorsze i tam zostali
do wiosny 1942 r. Od czasu do czasu Danek jeździł
do Czkałowa i sprzedawał część ich rzeczy. W
lutym 1942 wraz z Dankiem stanęli na komisję i
zostali przyjęci do wojska. Bojąc się, że może być
odrzucony ze względu na wiek, przerobił uprzednio datę swego urodzenia na dokumencie z 1924
na 23 r. Pod koniec marca, żegnany przez Ritę i
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Danka, udał się w podróż. Danek miał wyjechać
na drugi dzień. (Czy wyjechal?)
Po kilku dniach jazdy pociągiem doczepionym
do wojskowego transportu, znalazł się wraz z innymi w Krasnowocku, porcie położonym nad
Morzem Kaspijskim. Wsadzono ich na okręt i po
dwóch dniach znaleźli się w Pachlewi, porcie w
Persji. Zaprowadzono ich do łaźni i umundurowano. Na drugi dzień załadowali się do autobusów i po trzech dniach znaleźli się w stolicy
Persji Teheranie, gdzie przebywali od 4 IV do 28
IV. Głównym zajęciem były prace porządkowe w
obozie. 28 IV wyruszyli autobusami przez góry i
pustynie do Iraku i od 3 V do 16 V przebywali nad
jeziorem w namiotach, 60 mil od Bagdadu. Tam
przeżyli burzę piaskową „Samum” ze śmiertelnymi ofiarami i plagę skorpionów. 16 V ruszyli w
dalszą drogę. Pod wieczór zatrzymali się na nocleg
w obozie znajdującym się na piaskach Pustyni
Arabskiej. Noc spędzili pod gołym niebem wśród
szakali i hien. Nazajutrz ruszyli dalej i po przebyciu Transjordanii znaleźli się w Palestynie. Od 19
V do 4 VI zakwaterowali się 40 km od Tel Avivu
w kolonii Afulah. 4 VI wyjechali pociągiem do
przystani nad Kanałem Sueskim, promem przez
kanał i pociągiem do portu Suez. 6 VI załadowano
ich na angielski okręt „Maurytania”. Płynęli przez
Morze Czerwone. 9 VI wpłynęli na Ocean Indyjski
i 16 VI przekroczyli równik. Tego samego dnia,
dotarli do portu Durban w Płd. Afryce. Z Durbanu
dostali się do Pietermaritzburga. Obóz znajdował
się dwie mile od miasta. 10 VIII opuścili Pietermaritzburg. 11 VIII załadowali się na „Maurytanię” i wyruszyli w drogę do Ameryki Płn. 20
VIII zawinęli do portu w Rio de Janeiro, stolicy
Brazylii, gdzie dla zmylenia czujności nieprzyjacielskich łodzi podwodnych, przebywali prawie
dwa tygodnie. 1 IX ruszyli dalej. Następny postój
wypadł w porcie jednej z wysp archipelagu
„Bermudy”. 15 IX ujrzeli brzeg USA i zatrzymali
się w Norfolk w stanie Virginia. Dalej pojechali
pociągiem do Nowego Jorku. 17 IX ulokowano ich
w koszarach znajdujących się w obrębie portu
Hamilton. 22 IX opuścili Nowy Jork. 23 IX przybyli do portu Halifax w płd.-wsch. Kanadzie. 29
IX wyruszyli na francuskim okręcie „Pasteur”, aby
odbyć ostatni etap drogi do Anglii. 6 X ujrzeli
wybrzeże Irlandii i wkrótce znaleźli się w
szkockim porcie Greenock. Z Greenock pojechali
koleją do Cowdenbeath, obozu rozdzielczego.
W obozie zapisano go do artylerii p.l., ale chcąc
być razem z dwoma kolegami, z którymi nie
rozłączał się od Palestyny, poprosił o przydzielenie
do 16 Bat. Dragonów. 16 X znalazł się w Dryburgh, miejscu postoju 3 kompanii i został przydzielony do 1 plutonu. 17 X zaczęły się zajęcia i
szkolenie rekruckie. 15 XII część ludzi została
wysłana do Nisbet House na kurs kierowców.
Wśród nich była cała ich trójka. 31 XII mieli
wspólną kolację. Nowy Rok 1943. Czwarty rok
wojny. Myśli jego skierowały się do Rity i Danka.
W tym czasie, gdy on spożywa sutą wieczerzę, oni,
jeśli zostali w Rosji, nie mają może kawałka
chleba, a kochany jego ojciec, czy żyje? Ostatnią
wiadomość od niego otrzymał 18 VI 1941 r. Przed
oczami stanął mu Skolimów w Święta Bożego

Narodzenia. Cała rodzina przy stole, a w rogu
choinka, pięknie przystrojona. Dziwnym może się
wydawać komuś, ta choinka z gwiazdą betlejemską w domu żydowskim, ale właśnie dlatego,
że u nich obchodzono święta katolickie, a nie
żydowskie, których nie znał i nie zna, właśnie dlatego uważał się za chrześcijanina. Chciał się
przechrzcić. Nie zrobił tego, ale nie oznacza to, że
zaniechał swego postanowienia. Czas utwierdza
go w podjętej decyzji.
W połowie lutego 1943 zdał egzamin i otrzymał
prawo jazdy na samochody i motocykle, a w kilka
miesięcy później na „carrier”sy. W drugiej połowie
marca otrzymał 28-dniowy urlop ewakuacyjny i
udał się do Londynu.
Po powrocie do Dryburgh dostał motocykl.
W tym czasie nastąpiło
rozwiązanie Brygady
Strzelców Podhalańskich i połączenie jej z
16 Brygadą Pancerną.
Batalion ich, były 16
Bat. Dragonów, otrzymał nazwę 1 Bat.
Strzelców Podhalańskich i wraz z nazwą
odziedziczył po rozwiązanej brygadzie jej
sztandar i tradycje.
Wkrótce wyjechał do
Thetford w Anglii na
letnie manewry z dywizją francuską i kanadyjską.
Na jesieni załadowali sprzęt na pociąg. Część wojska załadowała się na samochody i wrócili do
Szkocji. Nastąpiła reorganizacja dywizji. Przeniesiono ich do Nisbet House. Został przeniesiony do
nowej kompanii broni wspierających, lecz nie
przebywali tam długo. Zimę z 1943 na 44 spędzili
w Galashiels. Na jego prośbę przeniesiono go do
pocztu dowódcy kompanii na kierowcę samochodu. Wysłano go też na kurs obserwatorów. Na
wiosnę wyjechali do Anglii do Ampleforth, Yorkshire na ostateczne manewry, po których mieli
wyruszyć do akcji.
6 VI świat zostal zelektryzowany wiadomością o
inwazji kontynentu. Od tej chwili wyczekiwali
momentu, gdy poślą ich na bój. Dywizja ruszyła
na południe do obozu przejściowego w Aldershot.
Tam przeniesiono go z
powrotem na motocykl
do plutonu rozpoznawczego. 29 VII znaleźli
się w porcie Folkestone.
31 VII w nocy opuścili
brzegi Anglii. 1 VIII
wylądowali bez przeszkód we Francji. Skierowano ich w okolicę
Bayeux, gdzie przebywali około tygodnia.
Dywizja wchodziła w
Zebranie ZG SIPwK
skład 21 grupy armii
2006
dowodzonej przez marszałka Mongomerego,
nazwanej wraz ze wszystkimi wojskami
sprzymierzonych, znajdującymi się na kontynen-

cie, „The British Liberation Army”. W nocy z 7 na
8 VIII 1944 zarządzono pogotowie bojowe. O
drugiej w nocy ruszyli. Pierwsze natarcie, pierwsza
walka jego oddziału zaczyna się...
Myśli Henryka odbiegły na chwilę od walki.
Spod jego pióra wyłonił się długi wiersz: „Noc
była piękna, niebo gwiaździste. Księżyc wysyłał
światło promieniste...”... i powrót z zamyślenia.
Noc w polu. Czołgi i działa przeciwpancerne. On
na motocyklu. Ogień niemieckich moździerzy,
bomby, płonące wozy i lasy, dymy i jęki rannych
zmieszane ze świstem bomb. Miejscowość zajęta.
Natarcie skończone. Nazajutrz kierunek na
Falaise, ale minęło kilka dni zanim tam dotarli. Tu
kończy się pamiętnik Henryka.
W sierpniu 1944 r. 1 Polska Dywizja
Pancerna wylądowała w Normandii
we Francji. Henryk bral udział w całej
walce aż do końca wojny. Jesienią
1945 został wysłany do Szkocji, gdzie
zdał pełną maturę. Chrzest przyjął w
1946 r. w Londynie, ojcem chrzestnym był jego kolega Stanisław
Wojniłowicz. Zmienil też wtedy
nazwisko. W 1948-1951 studiował
Electrical Engineering na Polish University College, University of London.
W 1951 odnalazł, starszą o 9 lat siostrę
Ritę i jej męża Daniela w Kanadzie.
Do Toronto przybył 12 czerwca 1951.
Wiosną 1952 otrzymał dyplom BASc
na Wydziale Electrical Engineering na
University of Toronto. W latach 1952-1955
pracował w Ferranti Electric Ltd. W 1955-1960
odbył studia podyplomowe na UofT i pracował na
pół etatu jako wykładowca na wydziale elektrycznym. W 1960-1975 pracował jako inżynier
testujący w Canadian Standards Association. W
1975-1986 miał pozycję Assistant Manager w International Standardization Division of Standard
Council of Canada. W 1986-1995 był reprezentanem Real Estate Sales. Od stycznia 1996 udzielał
korepetycji z matematyki. Był aktywnym
członkiem Parent Teachers Association.
Do SIP (wówczas STP) wstąpił w 1952. Wstąpił
również do SPK i ZPwK. Obywatelstwo kanadyjskie otrzymał w 1953. W 1955 zorganizował
the Polish Aliance, Toronto, Credit Union i był
prezesem i kierownikiem, bez wynagrodzenia,
przez 35 lat. Ukończył kilka kursów w dziedzinie
organizacji zarządzania i księgowości.
Ożenił się w wieku 43 lat. Jego przyszła żona,
Wanda przyjechała z Polski na wizytę w
październiu 1966, poznali się na Sylwestra i wzięli
ślub 27 września 1967. Po kilku latach urodziła się
córka Joanna. W 2008 urodził się wnuk Damian.
Zmarł 12 marca 2013 w Toronto. Henryk Raston
przeżyl pełne życie z wieloma wzlotami i czasem
upadkami, ale zawsze było ono interesujące. Był
nieraz trudny, uparty i nadmiernie zdeterminowany, lecz wszystko robił z prawdziwym
przekonaniem. Był dumnym Kanadyjczykiem,
urodził się przecież 1 lipca, na urodziny Kanady.
Był także dumnym Polakiem, przywiązanym zawsze do swojej kultury.
Opracowała: Krystyna Sroczyńska
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Innovation + Relevance = Impact
Dr. Desh Deshpande honoured with the 2013
IEEE Ernst Weber Managerial Leadership
Award for exceptional managerial leadership in
the fields of interest of IEEE
Dr. Gururaj Desh Deshpande was cited for
“Demonstrating exceptional business innovation and visionary entrepreneurial leadership
in the telecommunications network industry”
as he was presented the 2013 IEEE Ernst Weber
Managerial Leadership Award at the IEEE Honours Ceremony on June 29, 2013 in San Diego.
Desh’s success story is based on TDEDxAshkaU
presentation
posted
on
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Eb0IybhNPRE. TED is a non-profit organization devoted to
Ideas Worth Spreading. It started in 1984 as a conference bringing together people from three
worlds: Technology, Entertainment, Design
www.ted.com
Desh believes that universities exist to expand
human knowledge and that it takes students to
do something with that knowledge. He grew up
in India and graduated from the Indian Institute of
Technology in Madras. He came to Canada in 1973
and earned an MA at the University of New
Brunswick, where he also taught for one year. He
then completed his Ph.D. at Queen’s University.
So although he had spent a great many years at universities, his focus now shifted to business. In 1980
Desh started working for a young company in
Toronto that was part of Motorola. When he
joined, it had about 20 employees and over next
four years it grew to 400 employees and became a
$100-million business. It was here that he got his
first taste of entrepreneurship.
In 1984 Desh moved to Boston, and for the last 29
years he has been fortunate to be either a founder
or founding investor in about dozen start-ups. His
association with university started again in 2000
when he joined the board of MIT. This same year
was also when he had a fantastic entrepreneurial
experience that started with an idea on a piece of
paper.
He soon asked himself, how can we spread this
entrepreneurial experience to more people.
Most of the companies that had started in the 1970s
and 1980s had technical ideas that came from Bell
Labs. By the year 2000, thanks to global competition, Bell Labs had disappeared and the source of
idea generation had moved squarely back to the
universities.
MIT soon became a hot bed of ideas and quickly
developed a solid record of converting ideas into
reality. Yet Desh felt that more could be done. So
in 2002, he and his wife started a centre for technological innovation at MIT (CTI at MIT or MIT’s
Deshpande Center for Technological Innovation)
whose goal was to connect innovation with relevance to ensure that new developments would

have a bigger impact. When most professors and
graduate students come up with an idea, they have
a big desire to make an impact. They want to eliminate cancer; they want to keep our air clean. But
when you go talk to them two months into their
project, they haven’t made an impact because business has its own ideas.
So the key question is how to figure out which of
the ideas they should really pursue. Left to them-

selves, grad students will usually take on an idea
that appeals to their own professors. So what happens is that the focus moves away from making an
impact to impressing each other. This is a jungle
problem with innovation. If you want innovation,
you need to get thinkers together, but very quickly
there comes a flood and their idea gets removed
from reality and the impact reduces.
Innovation is now where it was 50 years ago
when engineers developed a product and then their
company used sales and marketing to peddle the
product. What happens today is that innovators and
researchers come up with great ideas and the best
of them actually get patented and then the technology licensing officers peddle the licenses. CTI’s
new process, which is called concrete innovation,
sees a researcher comes up with an idea and identify how it will make a significant impact. They
connect ideas with the needs in the marketplace.
Using this approach, CTI will identify relevant
and in-demand ideas, which in turn means they
will be much more likely to be successful. They
have shown within the last 10 years that this approach works. They have looked at about 500 proposals at MIT, put out about 90 projects and
created 26 companies as a result. It’s not just the
companies that’s significant; it’s also the fact that
the culture at the university has changed. Today
graduate students and faculty lead concrete innovation activities and at the same time have developed and taught courses on concrete innovation.
Desh Deshpande is very proud that the centre embraced this process some time ago and announced
a new program called Innovation Core. It will have
a much bigger impact with the between $6 and $7

million that has been invested in it.
About six years ago, Desh's wife Jayashree, who
was also born in India, and Desh asked themselves
how they could make a similar impact in their
home country. Technological innovation didn’t
sound that appealing, so they said let’s do social
innovation instead. For social innovation, you
have to turn the equation around and say that relevance plus innovation equals impact. You still need
innovation, but relevance has to beat the profits.
Social innovation requires a deep understanding
of a problem and then identifying an idea that will
meet the need and solve the problem.
To get this going they built a centre
for social entrepreneurship in one the
colleges in Vidyanagar Nubli, which is
about 200 miles north of Bangalore.
They called it the Social Innovation
Sandbox (SIS). The Sandbox embraces
five districts and about 10 million people, so it’s large enough to have all
kinds of issues, but small enough to actually create a critical mass of activities, because for innovation you need a
critical mass. They fund about 50 social innovation ideas that have many
students and experts spending their
time playing in the Sandbox. They quickly realized
that lasting social change does not happen without
local leadership. So SIS came up with a whole
bunch of local leadership programs, but the most
relevant to this story is the program they introduced for college students. Most college students
in India are taught to memorize answers, spit them
out during exams, get good grades and walk away.
SIS created a lead program, where four students
come together and pick any social program they
want to work on and then they solve it. Within the
last three years it’s been an amazing experience to
see 12,000 students do 2,000 funded projects. This
creates opportunities for compassion in the students, and it also gives them a taste of entrepreneurship. They experience what it’s like to take the
initiative and solve a problem; they feel empowered.
The lead program became so successful that
deans, principals and other educational leaders
started discussing what this means for education
in India. At the same time, this concept of combining innovation and problem solving to create
social innovation had some magical results. Here’s
just one example. A lot of the kids in the Sandbox
were coming to school hungry. So one organization, called Akshaia Apaga, came and said they
could use some good engineering, food supply
chain logistics and methodology to fix the problem. They designed and built a kitchen in the Sandbox that put out 185,000 meals a day. It’s local
cuisine using local produce, it costs 12 cents a day
per student and the kids just love it. Today it’s running at maximum efficiency and it costs just $37 to
feed a kid for a whole year. Together with the gov-
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ernment, they extended this program to 20
kitchens across India and now they put out 1.3
million meals each day.
It’s pretty mind-boggling when you can combine innovation with relevance to create scalable
solutions. The world has a lot of problems, but it
also has billions of people who can be innovative
and entrepreneurial to solve some of those problems.
So, what should universities do? First, they
need to bring relevance to research, so that the
research can actually have more impact on the
work and become self-sustaining. Second, universities must think beyond their campuses;
they need to educate global citizens.
Universities build labs on their campuses. But
beyond these labs, they really need to use society
and the problems within society as educational
tools for students to not only let them build compassion but also give them real experiential learning that leads to entrepreneurship. Once you
practice it and get the feel for taking the initiative and doing something, you feel so empowered, that you won’t ever go back. Once you
become entrepreneur, you will always be entrepreneurial. And using society as an educational
tool is a big part of this new teaching and learning approach.
Desh's hope is that 21st-century universities
take these responsibilities seriously and become true catalysts to solve global challenges.

The Canada-European Union
Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA)
On 18 October, 2013, in Brussels, Belgium, the
Prime Minister Stephen Harper announced that
Canada and the European Union (EU) have
reached an agreement in principle on a comprehensive trade agreement that will significantly
boost trade and investment ties between the two
partners, and create jobs and opportunities for
Canadians.
This is the biggest, most ambitious trade agreement that Canada has ever reached. It covers
most aspects of the Canada-EU bilateral economic relationship, including trade in goods and
services, investment, and government procurement. It also grants the flexibility to include areas
of mutual interest beyond those that have traditionally been included in Canada's trade agreements, such as regulatory cooperation.
“This trade agreement is an historic win for
Canada,” said Prime Minister Harper. “It represents thousands of new jobs for Canadians, and a
half-billion new customers for Canadian businesses.”
It is by far Canada’s most ambitious trade initiative, broader in scope and deeper in ambition
than the historic North American Free Trade
Agreement. It will open new markets to our exporters throughout the EU and generate signifi-

cant benefits for all Canadians. The Government
of Canada has made opening new markets
through agreements like CETA a priority—just
one way it is creating jobs and opportunities for
Canadians in every region of the country.
A competitive advantage for all Canadians:
• Our prosperity is linked to the accessing of economic opportunities beyond Canada’s borders.
In fact, Canada’s two-way trade is equivalent to
60 percent of our gross domestic product (GDP),
and one in five Canadian jobs is linked to exports.
• By eliminating tariffs and gaining secure access to the EU market—the largest and most lucrative in the world—access not enjoyed by our
major competitors, CETA will create jobs and
opportunities for Canadians in every region of
the country.
This trade and economic agreement will guarantee new, improved and preferential access to
markets allowing Canada’s economy to grow and
create new jobs.
Canada’s historical and cultural ties with the EU
make it an ideal partner for an ambitious, comprehensive trade agreement. In fact, the EU is already our second-largest trade and investment
partner, next only to the United States. The EU,
with its 28 member states, 500 million people
and annual economic activity of almost $17 trillion (see Table 1) is the world’s largest economy,
bigger than the United States. CETA will eliminate tariffs for Canadian goods entering the EU
market, providing them preferential access not
enjoyed by our competitors in other countries,
which still face tariffs. CETA will also guarantee
Canadian service suppliers secure preferential
market access. These improvements to our trading relationship with the EU will give Canadian
businesses—from farms to engineering consultancies—new opportunities to increase their exports of world-class goods, services and
The EU is made up of 28 member states that
cover most of continental Europe. Today, the EU
is the world’s largest integrated economy, with
500 million people and annual economic activity of almost $17 trillion. Gaining preferential access to this lucrative market secures a key
competitive edge for Canadian workers and businesses across several key economic sectors, covering all regions of the country. expertise.
The Joint EU-Canada scoping exercise, undertaken in 2008 and 2009 prior to the start of negotiations, identified more than 14 areas where
the economic relationship would benefit from a
trade agreement—and CETA addresses all of
them. This agreement should trigger discussions
on the subject of engineering opportunities between Poland/EU and Canada and what role and
direction our Association should undertake in the
vibrant global trade and economic dynamics.
Compiled from www.actionplan.gc.ca by M.S.

Z pracy Oddziałów
SIPwK
oraz o ostrych wymaganiach i przepisach
obowiązujących w przemyśle opakunkowym.
Kol. Janusz omówił konstrukcję wielu maszyn
często jego własnego pomysłu. Wystąpienie było
bogato ilustrowane z wieloma slajdami i video clipami, pokazującymi przebieg procesu i zasadę
działania maszyn oraz stopień skomplikowania
samego procesu i automatyki.
Na początku pracy w Lakecity Food zaprojektował wiele procesów i maszyn; każdy nowy
towar wymaga innego podejścia i innej metody
pakowania. W wykonaniu niektórych części do
tych projektów maszyn i urządzeń technologicznych pomagali mu koledzy z Oddziału Mississauga – właściciele warsztatów obróbki
skrawaniem - kol. Staszek Szczepanowski i kol.
Leszek Szafran, bardzo aktywni w pracy Oddziału
Mississauga i koleżeńskiej współpracy w okresie
tworzenia się naszego stowarzyszenia w Mississauga.
Pomysły i inicjatywy kol. Janusza Kokoszki
znacznie się przyczyniły do rozwoju Firmy
Lakecity Food. Choć z wykształcenia jest
inżynierem chemikiem, to nauczył się projektowania części maszyn dzięki kursom Solid Works organizowanym z inicjatywy kol. Janusza Łabędzia

Janusz Kokoszka - prelekcja nt opakowań
pierwszego przewodniczącego Oddziału Mississauga SIPwK.
We wtorek 15 października mieliśmy w oddziale
SIP Mississauga nasze comiesięczne spotkanie.
Tym razem tematem był pokaz i omówienie technik wytwarzania części do samolotów, w zakładzie Cyclone w Milton. Prezentacje i omówienie
wszystkich procesów przygotował Janek Sapeta,
który był gospodarzem spotkania.
Części do samolotu montowane później w
przestrzenne konstrukcje powinny być lekkie,
mocne, wytrzymale, odporne na zmienne warunki
pogodowe. Nieprzypadkowo też kształtowane są z
blachy aluminiowej, a właściwie z blachy ze
stopów aluminium.
Janek Sapeta omówił proces wytwarzania części
samolotowych z blachy aluminiowej o rożnej
grubości jak różnej kondycji twardości od "O" do
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Z pracy Oddziałów SIPwK
T-3,T-6, tytanu oraz stali nierdzewnej. Zapoznaliśmy się z kolejnymi etapami produkcji - wycinanie z płaskich arkuszy i formowanie na blokach
formierskich i na prasach. Dowiedzieliśmy się, na
czym polega obróbka cieplna stopów aluminium;
i co to jest to tzw. starzenie (aging).
Części formuje się z aluminium w stanie
miękkim, a potem obrabia się cieplnie zwiększając
wytrzymałość mechaniczną w skutek dyspersyjnego utwardzania (Participation hardening).
Obróbka cieplna aluminium jest inna niż stali. W
roztworze stałym, jakim jest stop aluminium w
wyniku podgrzania rozpuszczają się składniki
stopu - w wyniku hartowania zatrzymuje się struktura roztworu przesyconego - stop jest miękki.
Zahartowaną część wkłada się do lodówki, aby
zachować ten miękki stan aluminium. Utwardzanie stopu następuje w temperaturze pokojowej - naturalne starzenie lub przyspieszone w
podwyższonej temperaturze - sztuczne starzenie.
Bardzo ważną sprawą przy produkcji części

prezentacje: “The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity” - E. Musk, “The missing link to renewable energy” - D. Sadoway i “The astounding
power of quadcopters” - R. D’Andrea.

Doroczny piknik 2013, pierwszy z lewej
Andrzej Jędrych P.Eng - prezes.
Zabawa Inżynierów odbędzie się 9-go listopada
2013 połączona z konkursami i aukcją na rzecz pomocy dzieciom z Powiatowego Domu Dziecka w
Gorzyczkach.
Andrzej Jędrych

Professional Engineers of Ontario (PEO) w Queen’s Park

Kol. Jan Sapeta oprowadza uczestników
seminarium po zakładzie Cyclone
samolotowych muszą być przestrzegane i utrzymane są wszystkie zasady i standardy obowiązujące w przemyśle lotniczym; obowiązkiem jest
dokumentowanie i utrzymanie kontroli jakości
poprzez cały proces wytwarzania danej części od
materiału wyjściowego ,aż po gotową cześć, która

Sprawdzanie elastyczności końcowej wyprodukowanego materiału
jest wysyłana do odbiorcy oraz zachowanie wszystkich tych danych w archiwum na czas eksploatacji danego samolotu. Sławomir Błasiukiewicz

Edmonton, Alberta, 2013
Zebrania odbyły się:14 lutego, 18 kwietnia, 6 czerwca i 24 października. Zaprezentowano dwie
prelekcje: „Inteligentne Systemy Transportowe”
przez kol. Beatę Bielkiewicz P. Eng, „Rola Ozonu”
autorstwa Ryszarda Frygi oraz trzy TED Talk

9 października br. w budynku parlamentu prowincji Ontario odbyło się spotkanie około 200
przedstawicieli organizacji Professional Engineers
Ontario z posłami do parlamentu prowincji. O tym
jak wielką wagę przywiązują politycy do spotkania
z przedstawicielami liczącej ponad 80,000 członków organizacji inżynierów może świadczyć fakt,
że na spotkanie przybyła Premier Ontario Kathleen
Wynne, szef ontaryjskiej partii konserwatywnej
Tim Hudak, marszałek i wicemarszałek parlamentu prowincji Ontario, minister John Gerretsen
- Prokurator Generalny Prowincji Ontario.
Obecność na spotkaniu potwierdziło 37 posłów
spośród 107 zasiadających w izbie i reprezentujących trzy partie polityczne.
Do spotkania doprowadził Howard Brown, który
jest prezesem firmy Brown & Cohen. J,
zajmującej się public relations. On sam jest zarejestrowanym lobbystą. Pan Brown powiedział mi, że
jego rodzice pochodzą z Polski. Drugą osobą,
która była motorem i doprowadziła do zorganizowania spotkania jest Barry Steinberg, prezes
firmy Consulting Engineers of Ontario i członek
PEO. Reprezentuje on około 200 firm związanych
z budownictwem. Żona pana Steinberg’a mówi po
polsku, bo jego rodzice są z Polski, gdzie był
miesiąc temu. Znajomość języka polskiego jego
żony bardzo się im przydała w czasie tego pobytu.
Spotkanie było okazją do odnowienie kontaktów
lobbystów, którzy są przeważnie szefami firm public relations z politykami oraz przypomnienie się w
bezpośrednich rozmowach i umówienia się na
następne spotkania. Prowincja Ontario wcześniej
ogłosiła, że wyda na naprawy i modernizację infrastruktury około 15 miliardów dolarów, więc te
kontrakty budowlane będą komuś przyznane. O
takich sprawach trudno dyskutować przez telefon
lub przez email.
Zasadzniczym celem spotkania było dokończenie

przez PEO wcielenia w życie przepisu prawnego
zabraniającego, aby biznes sam sobie dokonywał
prac inżynieryjnych na swoim własnym sprzęcie
lub wyposażeniu bez użycia inżyniera z licencją
PEO. W przemówieniu Annette Bergeron,
przewodnicząca PEO przedstawiła istotę problemu, którym jest wprowadzenie w życie anulowania sekcji 12(3)(a) Professional Engineers Act. Ta
zmiana przegłosowana przez Parlament Ontaryjski
jako Bill 68 25 października 2010 r. miała wejść
w życie 1 września br., ale 6 czerwca br. Parlament
Ontaryjski usunął ten akt prawny z listy wprowadzanych w życie ustaw. PEO uważa, że ratyfikacja
tej zmiany w Professional Engineers Act pozwoliłaby na poprawienie bezpieczeństwa i higieny
pracy w Ontario, ale także jest kluczowa dla regulacji praktyk inżynieryjnych w prowincji. Wysiłki
PEO dla ratyfikacji prawa będą trwały.
Odłożenie wprowadzenia w życie opisanej zmiany równa się z rezygnacją z możliwości zdobywania kontraktów i dodatkowych dochodów. Rząd
tłumaczy zawieszenie wykonania tego przepisu,
niewystarczającą potrzebą oraz następstwem polegajacym na podwyższeniu kosztów prowadzenia
biznesu, podniesienie kosztów produkcji, budowy,
itd. PEO argumentuje, że prawo zezwalające, aby

Główny mówca spotkania John Gerretsen.
biznesy same sobie prowadziły prace nad własnym
sprzętem wzmaga zagrożenie dla życia i
niebezpieczeństwo powstawania wypadków przy
pracy. Na wynik zderzenia się interesu PEO z interesem biznesu trzeba poczekać. Wyróżniający się
inżynierowie otrzymali nagródy w konkursach
przestrzegania przepisów bezpie-czeństwa i
higieny pracy. Wręczono również nagrody niektórym politykom.
Była to okazja do zaprezentowania jak rząd
przykłada wagę do pracy inżynierów, że rozumie,
jak tworzą wartość dodaną i dobrobyt. Politycy
swoją obecnością demonstrowali to, że rozumieją,
iż zawód inżynierski rozwija się dzięki sprzyjającemu prawodawstwu i pod opieką państwa
prawa. Stąd Kanada przodowała i jest w czołówce
postępu technicznego. Nie ma tu takich barier biurokratycznych ograniczających wprowadzanie innowacji, jak w innych krajach. Kanada przez lata
miała przewagę w tym, że korupcja w porównaniu
z innymi krajami była dużo mniejsza. Koleżanki
i koledzy inżynierowie, może nie mamy wszystkiego co powinno nam państwo gwarantować, ale
mamy więcej niż w wielu, wielu innych krajach
zdaje się twierdzić min. John Gerretsen. Minister
wręczył dyplomy laureatom konkursów PEO.
Janusz Niemczyk
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O SYMBOLICE I TROFEISTYCE
O symbolice trofeistycznej z kręgu myśliwskiego
można mówić wiele, a to z tego powodu, że jest
ona niepowtarzalna. Tak samo jest zróżnicowana
jak płatki śniegu.
W tych dwóch przypadkach
nie ma identyczności. Dlatego zastanawiam się w
tym momencie, czy jest jeszcze wokół nas jakaś
porównywalna symbolika, która wzbudziła by w
nas niezwykłą ciekawość.
Myślę, że „czas teraźniejszy” jako bliżej
nieokreślony parametr stanowi szczególną
symbolikę. Ona wynika z tego, że teraźniejszość
można regulować dowolnie. A to pasuje do stanu
myśliwskiego w którym większość przeżytych
zdarzeń w opowiadanich oratora wymaga dokonania tej czasowej regulacji. Czas teraźniejszy podczas takich zdarzeń się wydłuża, ponieważ jego
elastyczność – kryjemy pod symboliką.
Symbolikę czasu teraźniejszego od dawna
przenosili do swych domostw myśliwi. Jak to jest
możliwe i w jakim też to było stanie fizycznym?
Działo się to dzięki temu, że myśliwstwo było
nośnikiem dramatycznych leśnych przeżyć, które
chętnie były przekazywane cierpliwym słuchaczom. Wiarygodność swoich opowiadań wspierali
sami mówcy zdobytymi trofeami. Opowiadali o
swych borowych przygodach - bez końca.
Stąd symbolika czasu teraźniejszego, gdzieś im
uchodziła w nurcie symboliki trofeistycznej. Na
nic tu fakt krótkotrwałych zdarzeń łowieckich –
pasujących do tej odrobiny czasu teraźniejszego,
skoro mówca w swych opowieściach zawsze
wydłużał czas biegu polowań i to w dodatku na tle
niesamowicie dramatycznych przeżyć. Trzymając
dodatkowo w swych rękach zdobyte trofeum, bez
trudu mógł wspomnianą symbolikę „o czasie obecnym” zupełnie zniwelować, do symboliki siły,
zwycięstwa, męskości, autorytetu i despotyzmu.
Skoro tak to w rzeczywistości bywało, to i ja
także pozostanę przy tej symbolice walorów trofeistycznych. Ulegam tu odległej ale zdecydowanej większości ludu.
Myślę, że i ta symbolika o orężach, ślimach,
hakach, urożeniach, rogach i porożach będzie
interesująca dla tych, co poprzez dobro przyrody
dostrzegają myśliwstwo.
Rogi pustorożców, czyli bydła domowego,
owiec, kóz, żubrów, antylop, bawołów, kozic,
koziorożców, jaków i turów, symbolizowały już od
czasów starożytnych przede wszystkim autorytet
a z nim siłę i moc zwycięctwa. Ta symbolika
podkreślała, że ów posiadacz tego trofeum ma
charyzmat męskości i despotyzmu.
Mężczyźni ci bardziej zasobni nosili rogate trofea jako ozdobę głowy po triumfie zwycięstwa. To
był ich wyrazisty znak, że są oni mocni i bezgranicznie silni, gotowi przyjąć każde wyzwanie.
Widokiem swym dystansowali ludzi z niższch sfer.
Emanuowali na otoczenie grozą i przerażeniem.
Ten despotyzm uwidacznia się kiedy to Aleksander Macedoński uwieczniony jest na monetach,
gdzie jego podobizna ukazana jest z rogami na
czole, które przemawiały o jego zwycięstwach i
ogromnej sile.

Rogi stanowiły atrybut bardzo wielu bogów na
przykład; Zeusa i Apolla, gdyż byli oni
właścicielami stad bydła i bogów morza jak Posejdona, który ofiarował byka królowi Minosowi na
Krecie.
Róg w Biblii oznaczał siłę, władzę, bogactwo,
promienie słońca, pychę. Gdy Mojżesz schodził z
Góry Synaj, twarz jego promieniowała, co w hebrajskim orginale znaczy dosłownie „była rogata”
i dlatego Michał Anioł rzeźbiąc w XVI wieku
Mojżesza ukazał go z rogami na czole.
W Apokalipsie Świętego Jana moc Baranka przejawia się w siedmiu rogach, - a siła smoka Szatana
w dziesięciu rogach, dlatego rogi są ozdobą
diabłów w plastyce.
Rogi zwierząt związane były też z ołtarzami
całopalnymi, dla przykładu w świątyni jerozolimskiej ozdabiały cztery naroża i oprawiane były w
specjalnie spreparowane metale szlachetne.
Rogi takie smarowane były krwią zwierząt ofiarnych i symbolizowały moc nadprzyrodzoną i
opiekę Boga oraz uważano je za relikt świętości.
Róg był też męskim symbolem seksualnym.
Z rogów baranich lub prostych rogów koziorożca
wykonywano instrumenty dęte. Używano ich w

a złem.
Z symboliką światła związaną z porożem jelenia
łączy się wyobrażenie o zwycięzcy, obrońcy, przywódcy i przewodnikach zmarłych.
Dlatego poroża jeleni często były znajdowane na
starogermańskich cmentarzyskach. Prawdopodobnie poroża uważano za siedlisko sił nadprzyrodzonych przeciwdziałających śmierci i nocy.
Również na kamieniach celtyckich znalazły się
reliefy z podobizny boga jelenia. Bóg ten ma
postać ludzką, siedzi ze skrzyżowanymi nogami a
jego głowę zdobi poroże jelenia.
Pewne jest, że jeleń symbolizuje wieczny ruch
obrotowy świata. Jeleń jako zwierzę łowne, a
szczególnie daniel, był atrybutem bogini łowów i
księżyca. Z powodu centkowanej sierści daniel był
symbolem nocnego nieba z gwiazdami.
Jelenia też uważa się za wroga węży, co nie
odpowiada jednak prawdzie. Starożytni przyrodnicy opowiadali, że jeleń potrafi wytropić węża,
wypędzić go z kryjówki i na koniec go pożreć.
Jednak opierając się o powyższe przeświadczenia
zaczęto wykonywać lekarstwa, które lud bardzo
sobie cenił. Uważano też, że dym ze spalonego
poroża jelenia, noszenie jego zęba /grandla/ jako
amuletu, chronił ludzi przed złem i
wężami. Uważano również, że
jeleń przeżywa 36 ludzkich
pokoleń /choć sam żyje około 25
lat/ i dlatego ta właściwość jest
przekazywana wraz z leczeniem
substancjami z jelenia.
Według wierzeń ludu umierający
jeleń płacze, a jego łzy są cennym
lekiem. Jeleń podobno wskazywał
też człowiekowi właściwą drogę
życia i oznajmiał mu swoją wolę.
Legendy takie łączą się z historiami o fundacji starych opactw i o
życiu świętych. Z dawnym
opactwem Benedyktynów na
Świętym Krzyżu koło Kielc wiąże
się legenda dotycząca relikwi
Kapitalne rosochy łosia łopatacza z Ontario prezentuje autor Świętego Krzyża.
czasie bitew, świąt religijnych, polowań a nawet
Gdy Emeryk, syn króla Węgier Stefana I jechał
też przez pocztylionów.
do Polski (a odwiedzał ją często, gdyż jego ojciec
W starożytności rogi wypełniano kwiatami i i Bolesław Chrobry powiązani byli więzami
owocami, także były one symbolem obfitości i rodzinnymi) polowal na Łysej Górze nieopodal
częstym atrybutem nadprzyrodzonych bóstw Kielc. Przed wyjazdem do Polski ojciec zawiesił
błogosławiących Ziemię.
mu na szyję relikwię Krzyża Świętego, która miała
Równie ciekawa jest symbolika związana z go chronić przed złem.
samym jeleniem. Zwierzę to występuje w wielu
Jednak podczas polowania Emeryk ujrzał jelegatunkach /jeleniowate to – łoś, jeleń szlachetny, nia z krzyżem w porożu i wtedy ukazał mu się
jeleń karpacki, jeleń europejski, jeleń wirginijski, anioł który mu powiedział, że Bóg chciałby aby
daniel, sarna, jeleń sika/ i bywa nazwane królem Drzewo Święte, które miał na swej szyji złożył w
lasów. Natura wyposażyła go w okazałe poroże klasztorze na pobliskiej górze. Odtąd miejsce to
/poroże wypełnione jest masą kostną a rogi są nazwano - Święty Krzyż.
wewnątrz puste/ do staczania walk z rywalami w
Powszechnie jest znana legenda o białym jeleniu
ścisle określonym czasie roku słonecznego. Z tego z promieniującym krzyżem wewnątrz jego poroża.
to powodu oraz z powodu swego wieńca na Legenda ta jest chętnie opowiadana przez
głowie, jeleń stał się symbolem światła. Starożytne miłośników przyrody i myślistwa.
ludy w walkach jeleni widziały obraz walki
Krzyż taki symbolizował niesamowity akt łaski
między światłością a ciemnością i między dobrem
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i dlatego zmienił życie Świętego Eustachego,
Świetego Idziego a później Świętego Huberta,
który jest po dzień dzisiejszy potronem leśników i
myśliwych. Nawet w powszechnym pozdrowieniu
u wspomnianych ludzi lasu - jest wyeksponowana
pozycja i postać Świętego Huberta, która ma
brzmienie – „Darz Bór i Świety Hubert!”Warto wspomnieć, że Święty Hubert biskup Tongres, Maestrichtu i Leodium (obecnie miasta Belgii i Holandii) w początku VIII wieku, jako młody
myśliwy miał spotkać jelenia ze świecącym
krzyżem pomiędzy tykami jego poroża. Na ten
widok młody Hubert wyrzekł się łowów, zmienił
swe życie - przechodząc w głęboką wiarę, która go
przeobraziła w wiernego sługę dla naszego Boga.
Prawie tysiąc lat później został on patronem
myśliwych.
W sztuce chrześcijańskiej jeleń występuje w
związku z wodą życia jako symbol duszy
spragnionej źródła prawdy. Jelenie u wodopoju
jako symbol chrześcijański pojawiły się w IV
wieku i stanowiły symbol chrztu. W rzymskiej
bazylice Św. Klemensa w apsydzie stoją dwa jelenie na przeciw siebie akantem, z którego wyrasta
krzyż i one piją wodę tryskającą ze źródła. Jelenie
symbolizują tu chrzest i dlatego ich wizerunki
pojawiają się często w baptysteriach.
Biały jeleń z krzyżem w porożu wyobraża Chrystusa, który w ten sposób ukazywał się Świętemu
Eustachemu i Świętemu Hubertowi. Widok tego
zdarzenia i tych świętych utrwalili na swych
płótnach znani malarze z różnych epok.
Po zbliżeniu Wam symboliki trofeistycznej z
odległych czasów, warto by wspomnieć jak ona
przetrwała i jak wygląda dzisiaj. Czy współczesny
człowiek też podchodzi do tych trofeów jak do reliktwi nadprzyrodzonych.
Z upływem czasu następują zmiany. Zmienia się
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wielkim pietyzmem. To jest grupa myśliwych,
która dba o swoje zasoby trofeistyczne, eksponuje
je, ocenia i klasyfikuje. Utrzymuje je w staranności
dając możność jakby powrotu do minionych epok
i określenia jej mocy przyrodniczych a nawet i zasobów. W sumie jest to bardzo ciekawe i
pożyteczne zjawisko, które emanuuje powszechnym dobrem ziemskim.
Jak to obecnie wygląda od praktycznej strony?
Najłatwiej mi będzie to przedstawić na przykładzie
polskim i kanadyjskim. W Polsce trofeistyka jest
niezmiernie mocno osadzona przede wszystkim w
umysłach oddanych łowiectwu myśliwych. Oni
dbają o jakość i wartość swoich trofeów od momentu ich pozyskania aż do końca swego żywota.
Eksponują je nader przyzwoicie we własnych galeriach i chętnie snują długie opowieści o polowaniach, kiedy to dany okaz zdobyli. Stąd polska
trofeistyka jest w pełni realistyczna i naturalna.
Ten stan ma swoje łowieckie podłoże, które w
okresie 44 letniej okupacji sowieckiej, ograniczało
uzysk z polowania wyłącznie do trofeum. Tusze
dzikich zwierząt upolowanych w blisko 90% szły
na konto państwa.
Stąd symbolika trofeistyczna była tą jedyną
zdobyczą dla myśliwego. Równolegle z tym były
też sporządzane albumy fotograficzne, które w
sposób wirtualny zachowywały na swych
odbitkach upolowane sztuki i miejsce zdarzenia.
Polskie trofea podlegały jeszcze ocenie
prawidłowości dokonanego odstrzału oraz wycenie jakości punktowej i medalowej. Te wszystkie
zabiegi wokół trofeistyki są bardzo pracochłonne i
kosztowne. Ale pomimo tego społecznego nakładu
pracy do całokształtu obowiązującego układu
wokół pozyskanych trofeów, polska trofeistyka
nieustannie pnie się w górę i zaimuje w świecie
łowieckim eksponowane miejsce.
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też podejście i zmieniają się emocje. W moim
przekonaniu pozostał jednak entuzjazm wobec
odzyskiwanych walorów przyrody. W obecnym
czasie tylko entuzjaści podchodzą do trofeistyki z

W kanadyjskim systemie łowieckim symbolika
trofeistyczna ma zasadniczo dwa nurty. Jeden z
nich to trofeistyka fotograficzna eksponowana na
dużych fotografiach obramowanych za szkłem lub
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plastykiem, usytuowanych szeregowo w
widocznym miejscu na ścianie. Trofeum autentyczne u kanadyjskiego myśliwego czasem trafii na
ścianę, ale częściej leży gdzieś tam na zapleczu
pomieszczeń nie mieszkalnych – pomocniczych.
System drugi symboliki trofeistycznej w
Kanadzie jest to epspozycja tzw. medalionów,
czyli spreparownych w skórze czerepów wraz z
porożem i znaczną częścią szyji i tułowia zwierza
blisko jego przednich badyli. Myśliwy kanadyjski
przy takiej ekspozycji trofeów uznaje, że u niego
wisi na ścianie jedna sztuka tego gatunku, z
którego on pozyskuje corocznie nowe zdobycze w
każdym kolejnym sezonie łowieckim. Polujący
Kanadyjczycy lubują się w konwencjonalnej fotografii, którą posiadają w ogromnej ilości i
zachowują ją w swoich komputerach. Trudno jest
tu ukryć fakt, że w dominującej liczbie myśliwi
kanadyjscy - bardziej sobie cenią z polowań
zdobyte mięso aniżeli same trofeum.
Dlaczego jest aż tak odmiennie z tą symboliką
trofeistyczną pomiędzy Kanadą a Polską? W przypadku polowań na dzikie zwierzęta trofeistyczne
/z porożem, rogami, ślimami, hakami, parostkami,
wieńcami, badylarzami, łopataczami, rosochami,
orężami/, w Polsce pomimo polowań grupowych
zachowana jest forma indywidualnego udziału
myśliwego w upolowaniu danego zwierza.
Myśliwy na tą okoliczność otrzymuje od Zarządu
Koła tzw. „Odstrzał” – czyli zezwolenie na legalne
polowanie „na grubego zwierza”. Zaraz po ustrzeleniu myśliwy go patroszy /w czasie nie
przekraczającym 1,5 h/, odcina trofeum z czerepem /lub sam gwizd z orężem w przypadku
strzelonego odyńca/. To surowe trofeum zabiera
sobie do domu celem jego preparacji a
wyczyszczoną z podrobów oraz wystudzoną tuszę
odstawia własnym transportem do punktu skupu
dziczyzny. Dzisiaj w stosunku do tak niedawnego
okresu z czasu „komuny” jest zupełnie inaczej –
myśliwy może wziąć odpłatnie tuszę na tak zwany
użytek własny. Koła Łowieckie niechętnie jednak
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na to przystają, ponieważ tak zwana „strączka”,
czyli upust wagi na tuszy, jest ciągle zbyt duży i
nierzadko decyduje on o kondycji finansowej Koła
Łowieckiego. Zabrany zwierz w ten sposób przez
myśliwego, nie podlega już podziałowi wśród innych myśliwych, chyba, że on sam chce to
dokonać.
W Kanadzie cała ta procedura łowiecka jest
zupełnie odmienna i to w wielu aspektach. A mianowicie, w pierwszej kolejności myśliwy
wykupuje tzw. „TAG”, czyli zezwolenie na
określonego zwierza. Dokonuje to w sklepach
myśliwskich lub jednostkach upoważnionych do
tego rodzaju obrotu handlowego. Istotą tego zezwolenia jest jego „rodzaj”, czyli wskazanie na jaką
płeć tego gatunku, może ten myśliwy legalnie
polować. Mając to już wskazane, ubiega się ten
myśliwy o określenie jemu regionu, gdzie to on
może polowanie realizować.
Ta wiedza – gatunek, płeć i miejsce, nakazuje
danemu myśliwemu zapoznanie się z regulaminem
polowań oraz terminem w jakim go może
dokonać. Z regulaminu będzie też wynikać, jaką
bronią może się ten myśliwy posłużyć, a
różnorodność jej jest znaczna - łuk, kusza, broń na
proch czarny, broń na breneki, broń sztucerowa w
kalibrze mniejszym od 7 mm, broń sztucerowa w
kalibrze powyżej 7 mm oraz powszechna broń sztucerowa. W kanadyjskiej rzeczywistości dużą rolę
odgrywają terminy polowań, które tu są bardzo
krótkie. Nie ma tutaj czegoś takiego jak w Polsce,
gdzie przez cały rok /poza marcem/ jest zachowana ciągłość sezonów łowieckich na różne
gatunki dzikich zwierząt.
Myśliwy kanadyjski w tak krótkim sezonie
/tydzień - max do trzech tygodni/ organizuje sobie
grupowy wyjazd na to polowanie. Ten grupowy
wyjazd zależy od losowania zakupionego ww
„TAGA” – które określa w jak licznej grupie /od 2
- do 7 myśliwych/ należy to polowanie realizować.
Bywają też i polowania indywidualne, ale szanse
dla nich w losowaniu są z reguły niekoszystne.
Wynika to stąd, że stosowne ministerstwo preferuje z różnych względów zbiorowy udział w
polowaniu. Dalekie i dość kosztowne wyjazdy na
te polowania, czynią często sytuację patową dla
myśliwych, którym jest się trudno dobrać osobowo, szczególnie z powodu dość dużych
kosztów polowania.
Gdy taka grupa się dobierze np; - 5 myśliwych w
polowaniu na łosie /nie wolno w tych polowaniach brać udziału osobom bez zezwoleń
łowieckich/ i najczęściej są oni w posiadaniu
trzech „TAGÓW” – na łoszaka, łoszę i byka łosia.
Czyli ich posiadanie trzech zezwoleń wynika z
efektu losowania grupowego, a ich pięcio osobowy
skład wynika z nakazu uczestnictwa tylu właśnie
myśliwych.
Każdy w tej grupie ma prawo polować na te trzy
rodzaje zwierząt /łoszak, łosza, byk łoś/ i nie
wolno w ostatecznym wyniku polowania
przekroczyć tej ilości. Gdy ktoś z tej grupy strzeli,
poprzez „łoki-toki” informuje pozostałych
kolegów, że np; łoszak jest odstrzelony. Wtedy
wszystkim 5 myśliwym pozostaje do odstrzału –
klępa i byk łoś. Przypadek może tak sprawić, że

ten sam myśliwy na drugi dzień strzela łoszę.
Identycznie informuje on poprzez „łoki-toki”, że
na rozkłdzie jest też klępa. Wszyscy jemu
pomagają w dostawie ją do kampu, patroszeniu i
wystudzeniu. Na kolejną zasiadkę lub obchód idą
ponownie wszyscy /czyli w 5/ uczestnicy tego
polowania. Siłą zaistniałych zdarzeń, myśliwego z
„przychylnością Św. Huberta” /dwoma sztukami
na swym koncie/ usadawia się „grzecznościowo”
w miejscu najmniejszej szansy na efekt łowiecki.
Ale ten myśliwy posiadł wiedzę wabienia zapachem i głosem, co spowodowało, że
nieatrakcyjność miejsca gdzie go posadzono nie
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odegrała tak wielkiej roli jak to jego umiejętne wabienie. Gdy już pozostali 4 myśliwi znudzili się
długotrwałym siedzeniem na zwyżkach, on co
jakiś czas wabił i zapadał w bezruch. Aż tu jak na
ironię wychodzi na niego byk z przepięknym
wieńcem. Rosochy łosia były wyraziście
wspaniałe o dużej rozłodze. Mówiąc językiem
naszych przodków były one – przepyszne!
Gdy ów myśliwy nacieszył wzrok widokiem tego
łosia byka, dokonał formalności powalając go w
ogniu sztucera. Za moment poprzez „łoki – toki”
koledzy wymieniają się informacją, kto strzelał i
czy trafił? Potwierdzenie o położonym byku
równała się komendzie – koniec polowania,
ponieważ limit jest wyczerpany. I procedura jak
poprzednio, koledzy „asystenci w liczbie 4” muszą
pomóc szczęściarzowi w transporcie byka do
kampu, wypatroszeniu i ostudzeniu tuszy łosia
oraz przygotowaniu trofeum do preparacji. A na
koniec tego polowania nastał czas na podzielenie
ułowku i rozliczonych kosztów.
Z grubsza to tak wygląda, że ta przykładowo podana 5 osobowa grupa myśliwych dzieli ułowek
/mięso/ po równo na każdego i tak samo koszty
całego przesięwzięcia. Zdobyte trofeum należy do
tego myśliwego co strzelił byka /łosia/. Zważając
na to, że taka wyprawa sięga ponad 3.000 km,
pobyt w łowisku około 10 dni, co wymaga dogrzania miejsc noclegowych /październiklistopad/, sprzętu nawigacyjnego, minimum dwóch
motorów 4x4 do transportu, łódź motorową, ubrania na zmienne warunki pogodowe oraz ekwipunek dietetyczny – to ta wyprawa musi swoje

kosztować. A te koszty liczą się nie w setkach ale
w tysiącach dolarów.
I tak po tym podziale ta grupa /podobnie jak
wiele innych/ się rozpada. Wszyscy mają do siebie
pretensje, czego przyczyną jest – że nawet przy
domniemanym rozkladzie tych trzech ustrzelonych
łosi na trzech myśliwych to i tak dwóch będzie tym
szczęśliwcom tylko statystować. Będą się z tego
powodu – boczyć. I nie tylko, bo jak wspomniałem
wcześniej nie ominą ich prace utrzymania kampu,
patroszenia i studzenia oraz skórowania i dzielenia mięsa. Czyli ten co kupił TAG na łosia, a
potem szczęście mu dopisało i wylosował bykałosia, - na polowaniu może tylko popatrzeć, jak za
niego to robi kolega bez wspomnianych dokumentów tylko tytułem przynależności do grupy.
System kanadyjskiej organizacji zbiorowych
polowań sprzyja łowieckiej niezgodzie. Ten niesmak przechodzi i na tych co im Św. Hubert
sprzyjał. Stąd uzyskane trofeum, często medalowe
trafia między graty do jakiejś tam pakamery na
pastwę gryzoni. A szkoda!
Po takich niesnaskach, zdobyte trofeum nie
cieszy, dlatego u speszonego myśliwego powstaje
desperacka decyzja - niech to trofeum odleży sobie
w stercie rupieci – aż do momentu zapomnienia
przez kolegów o okolicznościach tego polowania.
Temu niepochlebnemu zjawisku - wobec
poszanowania walorów rodzimej przyrody, sprzyja
stan organizacyjny polowań na terenie Kanady a
winę za ten stan rzeczy ponosi zdecydowanie sztab ministerialny przy rządzie kanadyjskim.
Porównując obydwa ww. systemy organizacyjne
dotyczące polowań na grubego zwierza, to trzeba
przyznać, że system kanadyjski jest bardzo daleko
za systemem polskim.
Wróćmy jeszcze do tego komentarza na wstępie
o czasie teraźniejszym, czy warte są o nim spory i
przepychanki - czy on jest - czy też go nie ma,
skoro ten właśnie krótki moment czasu „oddania
strzału” napotyka później po upolowaniu dzikiego
zwierza na tak duże nieprzyjemności. Często też
one przeobrażają się w długoterminowe waśnie.
Już w samym założeniu organizatorów ministerialnych podległych kanadyjskiemu rządowi – jest
tak, jakby od niechcenia //myślę, że to wyłącznie
z braku wiedzy// - stwarzane były zupełnie
niepotrzebne ogniska niezgody i koleżeńskiego
niepowodzenia. Dlatego w knieji kanadyjskiej
takie incydenty powodują, że rzadkością jest
darowanie koledze „złomu” – jako symbolu
łowieckiego sukcesu. Ten niesmak po z góry zaplanowanym nierównomiernym myśliwskim
sukcesie - powoduje, że nawet w tak wąskim
gronie trudno jest przekazać sobie wzajemnie
szczere gratulacje. Nierzadko obdarowany hubertowskim szczęściem myśliwy, ujrzy tylko zboczone i zazdrosne spojrzenia od współtowarzyszy
łowów - już jako obserwatorów nie swoich
zdarzeń. Warto i o tym wiedzieć, że z ogólnej
liczby wyjeżdżających kanadyjskich myśliwych /z
wykupionymi TAGAMI/ np; na łosie w Ontario,
wraca ponad 80% do domu bez ułowku.
Darz Bór i Święty Hubert!
Michał Kiełb
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Prof. Andrzej Nowak, Dr. Damian Cieślicki, inz. Mirek Niedziński, prof.
Andrzej Targowski, inż. Heronim Teresinski, inż. Ryszard Kaczmarek,
Dr Jerzy Orkiszewski.

W skład Rady z terenu Kanady wchodzą:
- Hieronim Teresiński VP d/s programowych w Kanadzie.
- Krzysztof Kluczewski pozostał na stanowisku sekretarza.
- Jan Jekiełek kontynuuje swą pozycję redaktora biuletynu Rady.
- Prof. Adam Skorek z Trois Rivier, Quebec reprezentujący SIP Montreal.
Ze względu na rozległy zasięg terytorialny SIPwK otrzymał 6 miejsc w
Radzie, by w ten sposób dołączyć przedstawicieli SIP-u z innych prowincji.
Council of Polish Engineers in North America
9399 West Higgins Suite 820, Rosemont
Illinois 60018, USA
Office phone : 847.823.5504
http://www.polish-engineers.org/

Tegoroczny Zjazd Rady Inżynierów i Walne Zebranie Wyborcze odbyły
się w Chicago. W wyniku wyborów ukonstytuowała się nowa Rada.

Współczesne wyzwania informatyki w Polsce i Kanadzie.

II Dzień II Światowego Zjazdu Inż. Polskich: Współdziałanie i kształcenie – Warszawa Dom NOT; Sesja Panelowa III-2 „Techniki informacyjne”
prof. J. Koronacki, mgr inż. K. Kluczewski, dr inż. W. Kosieradzki, dr inż. A. Wilk, prof. J. Oleński, mgr inż. L. Sobkowiak, prof. A. Targowski
Kol. Krzysztof Kluczewski z Whitby, Ontario wystąpił z referatem
dotyczącym współczesnych wyzwań informatyki w Polsce i Kanadzie,
koncentrując się na na trzech głównych tematach:
1. Kluczowe wyzwania aktualne stojące przed IT
2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności polskich inżynierów na świecie
3. Informatyczne projekty przyszłości Kanady i Polski.
Kluczowymi wyzwaniami Polski w dziedzinie informatyzacji kraju są:
• Strategiczne dla państwa - zbudowanie infrastruktury technologicznej
• Wprowadzenie najszybszej wersji internetu
• Promowanie potencjału informatycznego kraju
• Lobbowanie firm do umieszczania R&D w Polsce
• Zachęcanie firm do korzystania z usług informatycznych w Polsce
• Wdrożenie standardowych rekordów danych w administracji państwowej,
szczególności w przetwarzaniu danych medycznych.
• Zbudowanie systemów opieki zdrowia w oparciu o koncepcje Open EHR,
tzw. Kartotek Pacjenta.
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności polskich inżynierów na świecie:
• Wykorzystanie polonijnych organizacji inżynierów do propagowania
osiągnieć kraju za granica lub lobbowania
• Wykorzystanie potencjału inżynierów i naukowców w formie konsultantów dla rządu i ministerstw
• Stworzenie funduszu rządowego na cele lobbystyczne prowadzone przez
organizacje lub poszczególnych członków
• Wynagradzanie konsultantów za prace, opłatę kosztów
• Uznanie organizacji polonijnych, jako pełnoprawnych organizacji doradczych przy NOT lub określonej agencji rządowej
• Stworzenie bazy ekspertów w oparciu o dobrowolne zgłoszenia, uznanych

i potwierdzonych przez organizacje polonijne.
• Przykład: Indie rozpoczęły te strategie tuz przed rokiem 2000 i opanowały
50% rynku informatycznego na świecie, tzw. IT outsourcing-u.
Informatyczne projekty przyszłości Kanady i Polski:
• Największym wyzwaniem dla rządów Północnej Ameryki i Europy jest
opanowanie rosnących kosztów opieki medycznej i służby zdrowia.
• Wdrożenie w Polsce standardu europejskiego Open EHR w oparciu o koncepcje „pacjent jest właścicielem kartoteki”
• Zbudowanie systemów informatycznych do wymiany kartotek pacjenta.
• Analiza danych BigData
• Zbudowanie systemów wspierania diagnostyki w oparciu o BigData
•Uniwersalny portal i usługi dające dostęp uprawnionym Interesariuszom
do OpenEHR
• Cel: ograniczenie kosztów leczenia poprzez kontrolę i jakość świadczeń
medycznych
Mgr inż. Krzysztof Kluczewski, Sekretarz
Rady Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej.
Senior Business Analyst i Project Manager w
firmie Hewlett Packard Canada. Konsultant w
firmie General Motors, specjalista w dziedzinie
systemów informatycznych obsługujących eksport i sprzedaż samochodów w skali globalnej.
Bral udział w 74 projektach. Posiada 30 letnie
doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych, pracował dla HSW Stalowa Wola, EDS, IBM, HP i GM.

