
str. 7

1/2015

20152015

ISSN 0824-6075

Kanada – jedyny kraj wolnego rynku
pomiędzy TPP (Trans Pacific Partnership)

i EU (European Union)
Na zaproszenie JM Prof. dra hab. Józefa Zająca, Rektora Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Senatora RP, w Chełmie, Horodle Strzy-
żowie, Włodawie, Hannie i w Jabłecznej gościła dziesięcioosobowa delegacja
rodziny Prof. Bekkera ze Stanów Zjednoczonych Ameryki składająca się z
trzech pokoleń potomków wielkiego uczonego. Swoją obecnością zaszczycili
nas: Ewa Heuser , córka profesora, Joy Otsuki i Kate Calhoun, wnuczki oraz
prawnukowi i inni członkowie rodu: Jeff Otsuki, Jennifer Otsuki, Jerro Otsuki,
Judy Calhoun, Robert McCarron, Petra McCarron, Sophia McCarron. Na rocz-
nicowe spotkanie przy-
była też Maria
Kowalewska Kocka, ku-
zynka rodziny Bekke-
rów a także delegacja
miasta i gminy Stawi-
szyn z Justyną Urbaniak,
burmistrzem na czele.

Zaplanowany przez
PWSZ w Chełmie pro-
gram pozwolił gościom
na między innymi po-
znanie obiektów dydak-
tycznych Uczelni, Centrum Studiów Inżynierskich, Lotnisko Akademickie
oraz Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznego w Depułtyczach
Nowych. Rodzina Profesora zwiedziła również najważniejsze zabytki Chełma,
w tym kompleks sakralny na Wysokiej

Symboliczny powrót
profesora Mieczysława Bekkera

do korzeni

TORONTO 
24-25 PAŹDZIERNIKA 2014.

Na kontynencie północno-amery-
kańskim od kilkudziesięciu lat
działają organizacje polskich inży-
nierów. Rada Polskich Inżynierów
w Ameryce Północnej została po-
wołana w październiku 2003 r. w
Orchard Lake, Michigan. Jednym
z jej celów jest integracja i propa-
gowanie polskich i polonijnych
środowisk technicznych. Rada
kontynuuje działalność nieistnieją-
cej już Polsko-Amerykańskiej
Rady Technicznej, powstałej w
1944 r. w Chicago. 

5 października 2015 r. o godz. 14: 30 w firmie Hibar Systems Limited
rozpoczęła się specjalna wizyta Premiera Kanady Stephena Harpera. Ta w
pełni kanadyjska firma prywatna została założona w 1974 r. przez inżyniera
Heinza Barall z Niemiec. Hibar jest liderem światowym w produkcji au-
tomatycznych urządzeń do precyzyjnego napełniania pojemników o dużej
różnorodności formy i kształtów, szczególnie przy produkcji baterii, ale także
w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, czy też spożywczym. 

Wizyta rozpoczęła się od obejrzenia automatycznych linii produkcyjnych
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OOdd  rreeddaakkccjjii
Wydanie NewLink 2015 zostało przygotowane na Walny Zjazd SIP, który odbędzie się 7 listopada br.

w Parku Paderewskiego - 9700 Hwy 27, Vaughan, Ontario. Rejestracja delegatów od godziny 12:00.
Jak zwykle do ustalenia ważności głosów i quorum potrzebne są z oddziałów listy członków z zapła-

conymi składkami. W minionym roku odbudował się oddział w Montrealu co spotkało się z ogólną ra-
dością działaczy i członków naszej organizacji. 

Nowa struktura orgazniacji po nowelizacji statutu została dokładnie opisana w niniejszym biuletynie.

Obszerne sprawozdanie ze Zjazdu Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej zostało przygoto-
wane dla upamiętnienia tego wydarzenia i podzielenia się programem i wrażeniami z członkami, aby ten
materiał mogł posłużyć do orgazniacji następnych zjazdów podobnego kalibru.

Przed rokiem jubileuszowym 75-lecia naszego Stowarzyszenia przypominamy sylwetkę jednego z naj-
wybitniejszych inżynierów, który po przyjeździe do Kanady i pracy w wojsku kanadyjskim, a później
w USA zasłużył się dla NASA i całej ludzkości konstrukcją łazika księżcowego. W 110 rocznicę uro-
dzin Mieczysława G. Bekkera rodacy i rodzina z Polski i Ameryki przybyli do Jego miejsca urodzenia
i uczcili pamięć tego wielkiego Polaka odsłonięciem tablicy pamiątkowej i konferencją naukową zwią-
zaną z Jego osobą i dziedziną specjalności, w której realizował swoje zawodowe pasje.

Szczególny temat wydania to pakty handlowe i ukształtowanie geopolityczne dające Kanadzie dość ko-
rzystne warunki w świecie konkurującej Eurazji i EU z TPP i resztą świata.
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Doroczny Zjazd Rady Inżynierów Polskich w
Ameryce Północnej odbył się w dniach 24-25 paź-
dziernika 2014 w Toronto. Organizatorami Zjazdu
było Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Ka-
nadzie oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej. W Zjeździe uczestniczyli członkowie
Rady i reprezentanci SIP oraz goście z Polski,
USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Z Polski przy-
byli rektorzy i dziekani kilkunastu wyższych
uczelni technicznych, prezesi organizacji tech-
nicznych, wykładowcy wyższych uczelni i inży-
nierowie praktycy, m.in. prezes zarządu PERI
Polska, Michał Wrzosek. Firma PERI zajmuje się
produkcją i wynajmem rusztowań na potrzeby bu-
downictwa. Wykładowcy i praktycy przybyli także
z USA i Kanady. 

Celem Zjazdu było zbliżenie środowisk nauko-
wych i akademickich z uczelni i organizacji tech-
nicznych oraz środowisk zawodowych przemysłu
z Polski Kanady i USA. 

Otwarcie Zjazdu nastąpiło w godzinach wie-
czornych w domu Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów w Toronto, będącego siedzibą SIP.
Otwarcia dokonali prezes Rady profesor Andrzej
Nowak z Uniwersytetu Auburn w Alabamie w
USA i długoletni prezes SIP w Kanadzie Hieronim
Teresiński, absolwent Politechniki Gdańskiej, Pro-
fessional Engineer of Ontario.

Wykłady odbywały się w czterech sesjach tema-
tycznych. 

Sesja I - „Rola inżyniera w świecie”. Prowadzący
sesję: Janusz Romański i Ewa Mankiewicz:

1. „Rada promotorem polskich inżynierów” An-
drzej Nowak, Prezes, Rada Polskich Inżynierów w
Ameryce Północnej; Auburn, AL.

2. „Rola inżyniera we współczesnym świecie”
Tomasz Łodygowski, Rektor, Politechnika Po-
znańska.

3. “Role of Engineers in Silicon Valley today, and
lessons transferable to Polish

circumstances” Marek Żywno, Prezes Polish En-
gineers Club; Silicon Valley, CA.

4. „Rola polskiego inżyniera w informatyce”
Krzysztof Kluczewski, Sekretarz, Rada Polskich
Inżynierów w Ameryce Północnej; Oshawa, Onta-
rio.

Sesja II - „Energetyka- Źródła i dostarczanie”.
Prowadzący sesję: Michael Niedziński i Kazimierz
Furtak:

Referat wprowadzający wygłosił Paul Acchione,
dawniej Ontario Power Generation. 

1. „Gazyfikacja odpadów w Polsce” Jerzy Wa-
lendziewski, Prorektor, Politechnika Wrocławska.

2. “CANDU Reactor – A Canadian Engineering
Marvel” Dr Stefan Doerffer, dyrektor firmy KSD
Professionals Inc., Oakville, Ontario.

3. „Materials for Energy” Małgorzata Lewan-
dowska, Prodziekan Wydziału Inżynierii Materia-
łowej. 

Sesja III - „Energetyka- Innowacyjne rozwiąza-
nia”. Prowadzący sesję: Jan Jekiełek i Michał
Wrzosek:

1. „Postępy w technologii chemicznych źródeł
prądu” Władysław Wieczorek, Prorektor, Poli-
technika Warszawska.

2. “Smart House in the new Smart Grid Environ-
ment” Damian Cieślicki, Polish Engineers Club;
Silicon Valley, CA.

Sesja IV - „Polski inżynier w Ameryce Północ-
nej”. Prowadzący sesję: Marek Żywno i Ryszard
Trykosko:

1. „Rola FSNT-NOT w integracji polskich inży-
nierów w kraju i za granicą” Ewa Mankiewicz-
Cudny, Prezes NOT; Warszawa.

2. „Inżynier w aspekcie współczesnych wezwań”
Janusz Romański, wiceprezes, Polonia Technica;
New York, NY.

3. “Bridging urban America” Jan Płachta, Polish
American Engineers Association; Chicago, IL.

4. „III Światowy Zjazd Polskich Inżynierów -
Wrocław 2016” Jerzy Walendziewski, Prorektor,
Politechnika Wrocławska.

Prof. Andrzej Nowak jest wykładowcą Uniwer-
sytetu Stanu Nebraska, światowym ekspertem w
dziedzinie budownictwa mostowego, autorem kil-
kuset publikacji z zakresu budownictwa mosto-
wego. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień
amerykańskich i polskich organizacji inżynieryj-
nych. Kanadyjska Organizacja Inżynierów Bu-
dowlanych przyznała mu medal Kazimierza
Gzowskiego. Prof. Nowak często podróżuje, wy-
kłada również na polskich uczelniach technicz-
nych. Dla SIP wygłosił w Toronto prelekcję z
fascynującymi fotografiami, p.t. „Bezpieczeństwo
mostów i tuneli”. 

Dr inż. Janusz Romański jest doświadczonym
specjalistą w zakresie projektowania systemów he-
likopterowych. Od lat aktywnie działa w wielu or-
ganizacji polonijnych. Należy do kilku
amerykańskich organizacji inżynierskich. Wykłada
na Widener i Drexel University, PA. Na Zjeździe

przedstawił temat dotyczący wymagań stawianych
absolwentom uczelni technicznych przez przemysł
21 wieku.

Ciekawą prelekcję przedstawił Ryszard Tryko-
sko z Polski, prezes spółki Gdańskie Inwestycje
Komunalne Sp. z o.o. (GIK), która budowała m.
In. stadion Amber Arena w Gdańsku. Spółka GIK
była i jest zaangażowana w wykonanie dziesiąt-
ków projektów budowlanych. Pan Trykosko
przedstawił działalność spółki, w tym budowę sta-
dionu Amber Arena w Gdańsku. Amber Arena do-
stał w 2012 roku prestiżową nagrodę The Stadium
Business Award, a także wiele innych nagród w
dziedzinie architektury i funkcjonalności obiektu. 

Główny mówca Paul Acchione, były prezes On-
tario Society of Professional Engineers, znany z
poprzednich prelekcji na forum SIP, przedstawił
swoją ekspertyzę porównawczą o sposobach wy-
twarzaniu energii i jej dystrybucji. Jego eksper-
tyza, unikalne i profesjonalne spojrzenie na sprawy
energetyki, wzbudziły zainteresowanie wszystkich
uczestników wyrażone chęcią współpracy i przy-
szłych spotkań. Kilka lat temu Paul Acchione po-
wołany został na członka Canadian Academy of
Engineering. Prelegent odniósł się krytycznie do
niektórych projektów wytwarzania tzw. energii al-
ternatywnej. Projekty te, jego zdaniem, nie są prze-
myślane pod kątem kosztów realizacji i
eksploatacji, ani pod kątem ich geograficznej lo-
kalizacji. Decyzje o powstaniu projektów podej-
mowane są przez polityków bez
współuczestnictwa inżynierów i bez należytej ana-
lizy kosztów. W efekcie niektóre z projektów po-
wstałych na terenie Ontario są zbyt kosztowne.
Tradycyjne metody wytwarzania energii elek-
trycznej, w tym energia atomowa uzupełniona
energią elektryczną wytwarzaną za pomocą turbin
napędzanych gazem ziemnym, są znacznie tańsze,
a co najważniejsze, produkcja energii może być
przewidziana i dostarczana zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem. Wobec bariery technicznej,
jaką jest składowanie energii elektrycznej, jest to
aktualnie jedyny sposób na tanie tworzenie i do-
starczanie energii elektrycznej.

Wykład Paula Acchione był ostrzeżeniem dla
tych decydentów i polityków w innych częściach
świata, którzy kierując się modą, mogą podejmo-
wać kosztowne decyzje dotyczące rozbudowy bez-
sensownych projektów na energię alternatywną,
n.p. budowy wiatraków w regionach, gdzie nie
wieje wiatr, lub budowy paneli słonecznych w re-
gionach, gdzie nasłonecznienie jest niewielkie.

Obok wykładów i wieczoru integracyjnego, w
programie Zjazdu była wizyta na Uniwersytecie w
Waterloo, wysoko cenionej uczelni technicznej w
Kanadzie, wycieczka do spalającej śmieci elek-
trowni w Durham z pilotowym projektem ochrony
środowiska, utylizującym śmieci z zamianą na
energię elektryczna, wizyta w nowoczesnych za-
kładach produkcji części dla przemysłu lotniczego
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Symboliczny powrót profesora Mieczysława Grzegorza Bekkera do korzeni
Górce a także Podziemia Chełmskie.
22 lipca w obiektach ACWT w Depułtyczach

Nowych odbyła się inauguracja konferencji, w
trakcie, której dr Beata Fałda, prorektor PWSZ w
Chełmie przedstawiła znaczenie Profesora Bek-
kera dla nauki polskiej, w tym dla chełmskiej
Alma Mater. W trakcie uroczystości rodzina Bek-
kerów oraz goście Uczelni zostali obdarowani spe-
cjalnymi dyplomami z okazji 110. rocznicy
urodzin Profesora Bekkera oraz monografią o Pro-
fesorze, pierwszą tego typu książką poświęconą w
całości MG Bekkerowi, ze słowem wstępnym
prof. Zbigniewa Brzezińskiego, której głównym
autorem jest dr Andrzej Wawryniuk, pracownik
naukowowo-dydaktyczny PWSZ w Chełmie. Wy-
dawcą monografii jest Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie.

23 lipca, w drugim dniu pobytu gości z USA od-
była się Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
którą PWSZ w Chełmie zorganizowała przy wy-
datnej pomocy Dyrekcji Cukrowni Strzyżów oraz
Wójta Gminy Horodło.

W tym dniu, po powitaniu przedstawiciele rodu
Bekkerów przez Wójta Gminy Horodło Krzysz-
tofa Bożka i ks. Henryka Krukowskiego, probosz-
cza, rodzina w sposób uroczysty nawiedziła
kościół parafialny pw. św. Jacka, miejsce chrztu
św. Mieczysława Grzegorza Bekkera, gdzie jako
swoiste wotum Pani Ewa Heuser złożyła kwiaty
na ołtarzu głównym kościoła. W trakcie tej wizyty
ks. Krukowski udostępnił przybyłym członkom
rodziny księgę stanu cywilnego, w której znajduje
się akt chrztu MG Bekkera, a Dariusz Tuz, Prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej za-
poznał zebranych z historią miejscowości, pod-
kreślając, że to właśnie w Horodle 2 października
1413 r. doszło do Unii Polski i Litwy zwanej Unią
Horodelską.

Dzięki życzliwości władz Placówki Straży Gra-
nicznej w Horodle, delegacja wizytowała polsko-
ukraińskie przejście graniczne Zosin-Uściług,
które znajduje się na najbardziej na wschód wysu-
niętym punktem Polski (wszyscy obecni otrzymali
certyfikaty potwierdzające ten fakt wystawione
przez wójta Bożka).

W tym dniu w Strzyżowie odbyły się główne
uroczystości poświęcone Prof. Bekkerowie. 
Były to: odsłonięcie pomnika upamiętniającego
Wielkiego Uczonego – dar społeczeństwa Strzy-
żowa, który powstał między innymi z inicjatywy
Krzysztofa Tereszkiewicza, miejscowego działa-
cza społecznego. Wstęgę odsłaniającą obelisk
przecinali: Jennifer Otsuki, prawnuk prof. Bek-
kera, dr Beata Fałda, prorektor PWSZ w Chełmie,
Krzysztof Bożek, wójt gminy Horodło oraz
Krzysztof Teraszkiewicz.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli: Ewa
Heuser , córka Profesora Bekkera oraz Józef Ku-
ropatwa, starosta hrubieszowski. Wartę honorową
przy pomniku pełniki harcerze Hufca ZHP w Hru-
bieszowie, a rangę tej części uroczystości podno-
siła obecność kilku sztandarów miejscowych
instytucji i urzędów.

Wielkim wydarzeniem towarzyszącym obcho-
dom 110. rocznicy urodzin Profesora była mię-
dzynarodowa konferencja POLSKI ŚLAD NA

KSIĘŻYCU. ŻYCIE I DZIEŁO MIECZYSŁAWA
GRZEGORZA BEKKERA (1905-1989), którą
otworzył Krzysztof Bożek i dr Beata Fałda.

Referaty wygłosili: 
Joy Otsuki, wnuczka profesora, która podzieliła

się refleksjami rodzinnymi na temat dziadka.
Mówczyni podkreśliła, że oprócz pracy naukowej,

która pochłaniała mu bardzo dużo czasu, był za-
wsze do dyspozycji rodziny, szczególnie darząc
uczuciem wnuczki. Joy Otsuki dodała, że MGB
uwielbiał muzykę, a pod koniec życia poświęcił
się malarstwu, którego motywem przewodnim
były wspomnienia budynków i krajobrazów pol-
skich związanych z jego miejscem zamieszkania
do II wojny światowej.

Maria Kowalewska, z Kocka, Lubelszczyzna,
kuzynka rodziny Bekkerów podzieliła się wspo-
mnieniami, które pamiętała z przekazów ojca, a
dotyczących serdecznych relacji pomiędzy rodzi-
nami, które wówczas mieszkały w Warszawie.

Zofia Wróbel, nauczycielka Zespołu Szkół w
Strzyżowie mówiła o historii miejscowości, pod-
kreślając znaczenie nadbużańskiej osady w życiu
społecznym, politycznym i gospodarczym, poda-
jąc wiele dat i faktów poświadczających stawiane
tezy.

Justyna Urbaniak, burmistrz miasta i gminy Sta-
wiszyn, na terenie której znajduje się Zbiersk, ko-
lejna miejscowość, w której przebywała rodzina
Bekkerów, mówiła o roli, jaką odegrali pracow-
nicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Chełmie w przekazaniu wiedzy o Mieczysławie
Grzegorzu Bekkerze i jego rodzicach, podczas ich
pobytu w Zbiersku.

Prof. dr hab. Andrzej Gil, z PWSZ w Chełmie,
który omówił epokę, w której przyszedł na świat
przyszły twórca pojazdu księżycowego Rover, wy-
korzystywanego podczas wypraw na Księżyc –
Apollo 15, Apollo 16 i Apollo 17. Uczony wskazał
na olbrzymie trudności, z którymi borykali się
Jego rodzice, decydując się zgodnie w rodzinną
tradycją na polskie i katolickie wychowanie syna.

Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, z PWSZ w
Chełmie, który wygłosił referat poświęcony
wspólnym bohaterom Polski i Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, wspominając o Tadeuszu Ko-
ściuszce i Kazimierzu Pułaski, dodając
jednocześnie, że współczesne badania historyków

zagranicznych dowodzą, iż polskie korzenie może
mieć także Krzysztof Kolumb, prawdopodobny
wnuk polskiego władcy Władysława Jagiełły. 

Zdzisław Duliban, dyrektor Cukrowni Strzyżów
poinformował o historii zakłady, podając wiele da-
nych świadczących o jego znaczeniu w życiu go-
spodarczym regionu. Pan Dyrektor poinformował,
że przygotowując się do konferencji dokonał kwe-
rendy akt znajdujących się w archiwum przedsię-
biorstwa. Niestety nie odnalezione zostały
dokumenty dotyczące Mariana Bekker, ojca Mie-
czysława, który w cukrowni był zatrudniony, jako
oficjalista (kierownik zmia-ny).

Bankiet Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Polskich - Royal York Hotel, Toronto, 1944

c.d. ze str. 1
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Dr Andrzej Wawryniuk, z PWSZ w Chełmie,
który omówił proces powstawania polskiego ży-
ciorysu, podkreślając trudności w dostępie do do-

kumentów spowodowanych działaniami
wojennymi oraz dokonanymi zniszczeniami wielu
dowodów znamienitych osób ówczesnej Polski,
do których, pomimo młodego wieku, zaliczał się
Mieczysław Grzegorz Bekker. Książka została
wydana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową w Chełmie.

Po prezentacji książki, Joy Otsuki, dr Beata
Fałda i Krzysztof Bożek wręczyli pięknie wydane
monografie z autografami rodziny Bekkerów
(opracowanie graficzne, projekt okładek, skład
Krzysztof Kowalczyk) najbardziej zasłużonym
przy organizacji uroczystości osobom. Byli to:
Krzysztof Tereszkiewicz, działacz społeczny ze
Strzyżowa, Dariusz Tuz z Horodła, ks. Henryk
Krukowski z parafii św. Jacka w Horodle, ppłk SG
Marek Wrona, komen-
dant PSG w Horodle,
Stanisława Czujka, dy-
rektor biblioteki w Strzy-
żowie, Elżbieta Denys,
dyrektor Zespołu Szkół
w Strzyżowie, Jerzy
Krzyżewski, Robert Je-
rzyna, organista parafii w
Horodle, prezes Towa-
rzystwa Regionalnego
Hrubieszowskiego, Zdzi-
sław Duliban, dyrektor
cukrowni w Strzyżowie.

Ponadto 10 książek z
autografami przekazano ks. Romanowi Karpowi-
czowi, proboszczowi parafii w Strzyżowie, z
ewentualnym przeznaczeniem jako cegiełki
wspierające budowę miejscowej świątyni.

30 książek otrzymał również Pan Krzysztof
Bożek, z prośbą o nagrodzenie tych, którzy wspie-

rali ideę upamiętnienia Mieczysława Grzegorza
Bekkera, jako rodowitego obywatela Strzyżowa.

Oficjalne uroczystości z okazji rocznicowego

jubileuszu Profesora zakończyła Msza św. spra-
wowana przez ks. Romana Karpowicz a, w trakcie
której na frontonie budynku dawnego pałacu,
miejscu urodzenia Profesora Bekkera została od-
słonięta (Joy Otsuki, dr Beata Fałda i Zdzisław
Dulian) i poświęcona dwujęzyczna tablica pa-
miątkowa. 

W trakcie liturgii laudację wygłosił dr Andrzej
Wawryniuk, PWSZ w Chełmie.

Nadmienić należy, że gości konferencji przyjął
na uroczystej kolacji Krzysztof Bożek, a potrawy
regionalne przygotowały panie z Kół Gospodyń
Wiejskich gminy Horodło.

24 lipca rodzina Profesora Bekkera miała oka-
zję do poznania naszego regionu, przejeżdżając
tzw. Trasę Nadbużańską. We Włodawie odbyło się
spotkanie z władzami Starostwa Powiatowego we

Włodawie z Adamem Panasiukiem, wicestarostą
powiatu na czele oraz z uczniami Zespołu Szkół
Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego – członkami
koła astronomicznego. W Hannie gości podejmo-
wała Grażyna Kowalik, wójt gminy oraz ks.
Marek Uzdowski, proboszcz parafii św. Ap. Piotra

i Pawła. W pobliskiej Kuzawce rodzina Bekkerów
złożyła wiązankę kwiatów na płycie Tadeusza Ko-
ściuszki upamiętniającej jego wyjazd Bugiem do
Gdańska a następnie do Stanów Zjednoczonych
Ameryki. W tym dniu ostatnim punktem pro-
gramu była wizyta w najstarszym w Polsce klasz-
torze prawosławnym w Jabłecznej gdzie
potomkowie Profesora Bekkera przyjmowani byli
przez zakonników z Klasztoru  pw. św. Onufrego.

Andrzej Wawryniuk

Od lewej dr Ewa Heuser, córka MGB, Krzysztof
Bożek, wójt gminy Horodło, dr Beata Fałda,
prorektor PWSZ w Chełmie.

Bekker Nunataks 
W trakcie pracy M.G. Bekkera w Kanadzie

Brytyjskie Antarctic Olace-names Committee, rzą-
dowy komitet rekomendujący nazwy dla miejsc w
Brytyjskim Terytorium Arktycznym (APC), na
cześć ppłk Mieczysława Bekkera, kanadyjskiego
inżyniera, autora opracowania Theory of Land Lo-
comotion, (Teorii ruchu pojazdów terenowych),
wydanego w 1956, które uważano wówczas za
kompleksowe źródła informacji o fizycznej relacji
między mechaniką śniegu i pojazdów gąsiennico-
wych, nart i sanek  w 1960 r. nazwał jego imieniem
trzy nunataki leżące poniżej Ruth Ridge na pół-
nocnej stronie Lodowca Drągalskiego, na Ziemi
Grahama, na  SSW od Przylądka Worsley Nor-
denskjöld Coast. Ich nazwa to Bekker Nunataks.

Została ona zatwierdzona przez UNITED STATES
BOARD ON GEOGRAHIC NAMES, (Komitet
ds. Nazw Geograficznych Stanów Zjednoczo-
nych), a opracował ją i zredagował Fred G. Al-
berts. Zostały one odkryte i opisane w trakcie
badań prowadzonych przez Falklands Islands De-
pendencies Survey (FIDS) w latach 1960 i 1961. 

Wikipedia

c.d. ze str. 4
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W Oddziałach SIPwK
Oddział Mississauga
23 maja 2015 w Centrum JPII Mississauga odbył

się kolejny tradycyjny już Turniej Tenisa Stoło-
wego o puchar Prezesa SIP. Zwycięzca Turnieju -

Antoni Barański,  II miejsce - Wadim Sebecki - ko-
szulka w kratę, III miejsce - Adrian Gruba - w
ciemnej koszulce. Kol. Antoni, stary, ale jary -
ograł dwóch młodych i silnych - stara gwardia nie
rdzewieje... Gratulacje!!!

Oddział Toronto
Wirtualny klub narciarski POLMEDEN

SIPwK/PKZLwT działał w sezonie 2014/2015.
W planach, jak co roku było eksperymentowanie

dla tych, co chcą się nauczyć jak najbezpieczniej
przyswajać umiejętności tak, aby moc jak najprę-
dzej cieszyć się wybrana szybkością jazdy. In-
struktorzy nadal doskonalili lekkość jazdy a wiec
mottem była "Bearable Lightness of Skiing”.

“Szybka droga do karwingu” (przyspieszona
nauka bezpiecznej jazdy na nartach lub desce)
czyli "Fast Track to Carving" (accelerated, safe
way to learn skiing or snowboarding) pozostawała
w centrum działalności.

Wyprawy wieczorne z Toronto w sezonie odby-
wały się indywidualnie bez zapowiadania – po
prostu przez zjawienie się w Earl Bales Snow Cen-
tre i znalezienie niżej podpisanego w wolniejszym
czasie w trakcie treningu zespołów zawodników
narciarskich

Jan Jekielek
jekielej@aol.com (glowny sposob komunikacji)
416-818-3009 (w Earl Bales Centre nie dzwonić,

szukać przy “Racing Hill” lub w budynku)
str. 7

15 czerwca 2015 odbyło się inauguracyjne zebranie reaktywowanego oddziału SIP Montreal w bu-
dynku WPHI w centrum Montrealu. 

Uwieńczyło to kilka lat starań w tej sprawie począwszy od zjazdu KPK w Montrealu w 2011. Wielka
w tym zasługa pana Antoniego Stelmacha, który zgromadził ok. 20 uczestników, w tym kilku członków
poprzedniego zarządu oraz 3 nowych członków, którzy zapisali się do Stowarzyszenia i zostali przyjęci
jeszcze przed zebraniem. Na listę obecnych wpisało się 15 osób. Spodziewamy się, że będą jeszcze 4
nowe aplikacje członkowskie.

Na zebraniu został powołany nowy zarząd Oddziału Montreal w składzie:

PRZEWODNICZĄCY Krzysztof ROSIAK
V-PRZEWODNICZĄCY Marek BAŁAZIŃSKI
SEKRETARZ do ustalenia
SKARBNIK 1 Antoni STELMACH  
SKARBNIK 2 Stanisław PIEKAREK 
WEBMASTER Roger SCAZIGHINO
IMPREZY Dodek PILTZ 
DORADCA Tadeusz HAJEK 
DORADCA Henryk NENEMAN 
KOMISJAREWIZYJNA Andrzej MARCZYŃSKI

Ryszard MAJDA
Gwidon JANKOWIAK

Nowy zarząd ma dostęp do istniejącego konta bankowego oddziału z poprzednich lat.
Dyskutowano na temat wielojęzycznej strony internetowej oddziału, która wkrótce ma powstać oraz

nad możliwościami dotarcia do młodzieży.
W zebraniu wziął udział prezes ZG SIP Hieronim Teresiński. W swoim wystąpieniu powiedział o do-

świadczeniach oddziałów w Ontario, gdzie ważną częścią działalności są spotkania z gośćmi z Polski,
wycieczki do zakładów pracy oraz współpraca z Radą Inżynierów Ameryki Północnej.Omówił też istotną
rolę Kongresu Polonii Kanadyjskiej i pozytywne aspekty współpracy SIP z KPK.

Zaprosił delegację oddziału na Zjazd SIP jesienią, gdzie zgodnie z nowym statutem będzie okazja, aby
przedstawiciel Oddziału Montreal został wybrany do Rady SIP.

Po zebraniu kontynuowano nieformalne spotkanie przy lampce wina.

oraz sesji zdjęciowej z załogą kierownictwem i
pracownikami. Premier Harper miał okazję pod
czujnym okiem CEO Join’a McColla uruchomić
jedną z linii produkcyjnych. 95% sprzedaży firmy
trafia na rynki Ameryki, Azji i Europy. 

Firma Hibar została wybrana na miejsce
wystąpienia Premiera Harper w ten specjalny
dzień podpisania umowy o wolnym handlu
transpacyficznym dla zobrazowania wynikających
z niego korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości i
innowacji kanadyjskiej. W hali produkcyjnej w
obecności licznych gości i medió po
zakończonych sukcesem negocjacji i podpisaniem
w godzinach rannych w Atlancie umowy
pomiędzy Australią, Kanadą, Japonią, Malezją,
Meksykiem, Peru, USA i Wietnamem Premier
Harper mówił: „Nie ma lepszej platformy eko-
nomicznej, nie ma lepszego miejsca na świecie, z

lepszą perspektywą ekonomiczną niż tu gdzie
jesteśmy teraz”. 

„Kanada zawsze była miejscem wymiany hand-
lowej i będziemy kontynuować tę tradycję
naszych poprzedników.” „Kanada, jako jedyny
kraj na świecie ma podpisaną umowę o wolnym
handlu z Unią Europejską i teraz z Partnerstwem
Transpacyficznym” stwierdził Premier dając tym
zgromadzonym powód do spontanicznego
aplauzu. 

Warto dodać, że po pięcioletnich negocjacjach
14 lipca 2015 r. Kanada i Ukraina podpisały
porozumienie w sprawie wolego rynku między
tymi krajami (Canada-Ukraine Free Trade Agree-
ment - CUFTA) oraz porozumienia nt. rozwoju
handlu i bezpieczeństwa. Budowa tych układów
handlowych ma balansować rozwój handlu wspól-
not Nowego Szlaku Jedwabnego.

Kanadyjski Wolny Handel z TPP, EU i Ukrainą (CUFTA)

Oddział SIP Montreal - reaktywowany!

Ś.p. Michał Adamski (1928-2015)
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w środę 15 kwietnia w wieku 86
lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł kol. Michał Adamski, członek
Oddziału Toronto. Najbardziej znany był ze spotkań w domu SPK
połączonych z wyświetlaniem filmów fabularnych i reportaży o bogatej
i różnorodnej tematyce, z których wiele było Jego własnej produkcji z
podróży po całym świecie i uczestnictwa w wydarzeniach polonijnych.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

Zarząd SIP OT

c.d. ze str. 1



71/2015

Oddział Toronto
Z okazji Dnia Liczby Pi (miesiąc 3, dzień 14,

czyli Pi = 3.14) Stowarzyszenie Inżynierów Pol-
skich w Kanadzie zorganizowało wykład dr. Pawła
Prałata z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Ry-
erson, czlonka SIP OT, na temat liczby Pi, jednej z
najbardziej fascynujących liczb w matematyce.

On March 26, 2015 the Association of Polish En-
gineers in Canada hosted the event to celebrate Pi
Day in the Polish Combatants Hall, located at 206
Beverley St. in Toronto, with the lecture, fresh
pies, prizes and discussion.

The spectacular presentation on Pi was given by
dr. Pawel Pralat, Associate Chair for Research De-
partment of Mathematics Ryerson University, who
also funded Pi Day prizes and irresistible pies. 

Great presentation, great event, great SUCCESS
!!!  Thank you Dr. Pralat!!!

Pikniki Stowarzyszenia w 2015  roku
"Na zakończenie lata" 12 września 2015, w so-

botę, od godz. 1 pm- w Parku Paderewskiego od-
bywał się piknik SIPwK oddziałów sąsiadujących
z GTA. Dzięki gościnności Zarządu Placówki 114

W Oddziałach SIPwK
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 maja

2015 o godz. 2 rano, w Toronto East General Ho-
spital, po czterech tygodniach pod opieką uśmie-
rzającą bóle, zmarł kol. Jerzy Słubicki, członek
SIP OT, XXXVI prezes Sto-
warzyszenia Inżynierów Pol-
skich w Kanadzie SIP
(ówczesne Stowarzyszenie
Techników Polskich STP) w
okresie od 27 października
1984 do 25 października
1986, współautor poprzed-
niego statutu Stowarzysze-
nia, obowiązującego do roku
2014.

Jerzy Słubicki urodził się w Warszawie 1 maja
1925. Weteran II Wojny Światowej, brał udział w
Powstaniu Warszawskim w 1944 r. Wyemigrował
do Anglii, gdzie skończył studia z dyplomem in-
żyniera mechanika. Ożenił się w Londynie w 1954
r. i wraz z żoną Marią wyemigrował do Kanady w

1955 r. Pracował przez wiele lat w Ontaryjskim
Ministerstwie Transportu. Był członkiem PEO
(dawniej APEO). 

Pasjonował się historią, filmem i podróżami. Po
mistrzowsku pisał. Spędzał
letnie sezony z rodziną i
przyjaciółmi w swoim domu
w Barry’s Bay. Miał córkę
Annę i syna Krzysztofa oraz
czworo wnuków. 
Uroczystość pożegnalna od-
była się w Annunciation of
the Blessed Virgin Mary Pa-
rish,  3 Combermere Dr.,

North York, o godz. 10:00 rano w piątek 15 maja
2015. 
Zamiast kwiatów można było składać donacje na
“Covenant House”, lub “the Polish Studies Fund at
the University of Toronto”. Link dla “Polish Stu-
dies” - https://donate.utoronto.ca/give/show/83
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

Ś.p. Jerzy Słubicki (1925-2015)

New Silk Roads
Asia-Europe dedicated block trains could

offer new options for global shippers

China’s bold plans for the New Silk Road, a
transcontinental rail system linking the entire
Eurasian landmass, will redraw global trade
routes, as did its fabled ancestor. The 21st century
version will replace caravan trails with modern
railroad tracks.

Parts of the Asia-to-Europe pipeline are already
delivering goods. The first train to complete the

world’s longest rail journey from China to Spain
returned home in February after a 25,750-km jour-
ney. It carried a backhaul load of olive oil, wine
and cured ham to Yiwu (a city near Shanghai). It
passed through France, Germany, Poland, Belarus
and Kazakhstan. The 82-container cargo train

originally arrived in Madrid in mid-December
laden with Christmas toys and power tools. The
line is 724 km longer than the Trans-Siberian Rail-
way.

The trip took 16 days vs. 45 days or longer by
sea. Travelling overland is also one-tenth the cost
of air cargo. Shippers and forwarders foresee ded-
icated block train services, i.e., ones booked by a
single client, carrying everything from fresh fruit
to auto parts. The project is merely the latest in
China’s mad dash to expand its domestic rail net-
work and connect it with European cities. Earlier

links include the 9,826-km line between Chengdu
in Sichuan Province and Lodz, Poland, which
opened in 2013. Another is the 10,800-km link be-
tween nearby Chongqing to Duisburg, Germany
established in 2011. The latter’s annual freight vol-
ume in 2012 of 2 million metric tons is expected

str. 11
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na świecie, Cyclone Manufacturing, zwiedzane
Toronto w tym: wieża CN Tower, Stadium Sky-
Dome, Toronto City Hall (Ratusz Miejski), Qu-
een’s Park (Parlament Prowincji Ontario), Eaton
Centre (centrum handlowe). Większość wyjazdów
odbyła się w dniu poprzedzającym Zjazd i na po-
czątku pierwszego dnia, a w niedzielę po Zjeździe
- wyjazd do Niagara Falls.    

Zjazd zakończył się uroczystym bankietem z
udziałem około 40 osób. Podczas bankietu uhono-
rowano kilka osób dyplomami i pamiątkowymi
medalami z wyższych uczelni. 

Na bankiecie obecni byli uczestnicy Zjazdu i ko-
ledzy z SIP: Emil Broś, Leszek Dźbik, Gienadij
Makarewicz i inni. KPK reprezentowali: wicepre-
zes KPK Jan Cytowski i prezes Okręgu Toronto
KPK Juliusz Kirejczyk.

Na miejsce Zjazdu wybrano Kanadę, kraj bezwi-
zowy dla Polaków. Miało to wpływ na tak duże
uczestnictwo znakomitych gości z Polski. 

Lista uczestników - członkowie Rady i oficjalni
goście:

Profesor Andrzej Nowak Prezes, Rada Pol-•
skich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Dr Kazimierz Jagiełło Rada Polskich Inżynie-•
rów w Ameryce Północnej.

Dr Janusz Romański Wiceprezes, Polonia•
Technica.

Mgr inż. Michael Niedziński Prezes, Polish•
American Engineers Association.

Mgr inż. Marek Żywno Prezes, Polish Engine-•
ers Club.

Mgr inż. Hieronim Teresiński Prezes, Stowa-•
rzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie. Mgr
inż. Krzysztof Kluczewski Sekretarz, Rada Pol-
skich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Mgr inż. Jan Jekiełek Stowarzyszenie Inżynie-•
rów Polskich w Kanadzie.

Mgr inż. Kazimierz Babiarz Wiceprezes, Sto-•
warzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie.

Dr inż. Jan Płachta Polish American Engineers•
Association.

Dr Damian Cieślicki Polish Engineers Club.•
Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski Rektor,•

Politechnika Poznańska.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski Prorek-•

tor, Politechnika Wrocławska.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor, Po-•

litechnika Krakowska.
Dr hab. inż. Zygmunt Rawicki Małopolska•

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek Pro-•

rektor, Politechnika Warszawska.
Dr hab. inż. prof. Maria Kaszyńska Dziekan•

Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel Dziekan Wy-•
działu Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszaw-
ska.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga Dziekan•
Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika
Warszawska.

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska•
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, Po-
litechnika Warszawska.

Mgr inż. Michał Wrzosek Prezes, PERI Polska.•
Mgr inż. Ryszard Trykosko Prezes, Polski•

Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Ewa Mankiewicz-Cudny Prezes, Naczelna Or-•

ganizacja Techniczna.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek Wydział•

Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska.
Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak Dziekan Wy-•

działu Elektrycznego, Politechnika Warszawska.
Mgr inż. Marcin Siliński Wiceprezes Stowa-•

rzyszenia Polskich Inżynierów w Wielkiej Brytanii
Prof. Marianna Polak Department of Civil En-•

gineering, University of Waterloo.
Prof. Grzegorz Glinka Department of Mecha-•

nical Engineering, University of Waterloo.

W Zjeździe uczestniczył Michał Kustra, student
Uniwersytetu Waterloo wraz z kolegą. Obecność
Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie (PISK)
pokazała zainteresowanie młodego pokolenia kon-
taktami z przedstawicielami polskiej nauki. 

W pierwszym dniu, przed oficjalnym otwarciem
Zjazdu, w sali konferencyjnej Wydziału Mecha-
nicznego na Uniwersytecie Waterloo, odbyło się
spotkanie, w którym wzięli udział:

ze strony Politechniki Warszawskiej: prof. dr
hab. inż. Władysław Wieczorek, prorektor do
spraw studenckich, prof. dr hab. inż. Krzysztof
Wojdyga, dziekan Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, dziekan Wy-
działu Inżynierii Lądowej; 

ze strony Uniwersytetu Waterloo: dr. Nello An-
gerilli, associate vice-president, International, dr.
Pearl Sullivan, dean, Faculty of Engineering, dr.
Richard Culham, associate dean International, Fa-
culty of Engineering, przewodniczący i gospodarz
spotkania oraz polscy profesorowie Uniwersytetu

Waterloo: profesor Tom Brzustowski, Mechanical
Engineering, profesor Grzegorz Glinka, Mechani-
cal Engineering, przewodniczący 

ze strony polskiej, prof. Marianna Polak, Civil
Engineering, prof. Robert Varin, Mechanical En-
gineering; 

ze strony SIP: mgr inż. Hieronim Teresiński, pre-
zes SIPwK, dr inż. Jerzy Bulik, przewodniczący
Oddziału Kitchener SIP.

W pierwszej części prof. R. J. Culham i prorek-
tor W. Wieczorek przedstawili historię, strukturę i

organizację studiów Uniwersytetu Waterloo i Po-
litechniki Warszawskiej. W trakcie obydwu pre-
zentacji dyskutowane były niektóre wybrane
zagadnienia, np. praktyczna realizacja wymiany
studentów między obydwiema uczelniami.

Wiceprezydent Angerilli pokreślił wielkie zna-
czenie współpracy między uniwersytetami i na-
ukowcami różnych krajów i różnych kultur, w tym
doświadczenia zdobywanego przez studentów
poza krajem macierzystym i dyskutował istniejące
w tej dziedzinie bariery, jak język i brak jedno-
znacznej odpowiedniości stopni i tytułów nauko-
wych.

Dean Inżynierii, pani Sullivan przedstawiła or-
ganizację Faculty Of Engineering i pytała o analo-
giczne rozwiązania przyjęte na Politechnice

Zwiedzanie kanadyjskich zakładów przemysłowych

Sir C. Gzowski Monument

c.d. ze str. 1
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Warszawskiej. 

Prof. Tom Brzustowski mówił o założeniach
koncepcyjnych, które były podstawą powołania i
rozwoju Uniwersytetu Waterloo oraz o problemach
związanych z promowaniem innowacyjności. Pro-
fesor napisał książkę poświęconą tym zagadnie-
niom i trzy egzemplarze swojej książki przekazał
delegacji Politechniki.

Dr Jerzy Bulik przedstawił historię powstania
Oddziału Kitchener Stowarzyszenia Inżynierów
Polskich w Kanadzie (1991) i omówił zmieniające
się wraz z czasem formy działalności organizacji,
która dopasowuje się do zmieniających się potrzeb
społeczności inżynierskiej i polonijnej. Oddział
Kitchener SIPwK współpracuje z innymi organi-
zacjami etnicznymi regionu i stanowi istotny ele-
ment mozaiki miejscowego społeczeństwa.

Prorektor Władysław Wieczorek przekazał
uczestnikom spotkania okolicznościowe upo-
minki: obrazy gmachu głównego Politechniki i
medale, które zostały wybite z okazji 100-lecia
studiów prowadzonych w języku polskim.

W następnej części spotkania goście z Politech-
niki Warszawskiej zwiedzali laboratoria Wydziału
Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Lądowej.
Oprowadzali ich prof. Grzegorz Glinka, prof. Ro-
bert Varin i prof. Marianna Polak. 

Zjazd był wydarzeniem dużego wymiaru, które
doszło do skutku w wyniku istniejących od dawna
związków środowisk technicznych i akademic-
kich. Był doniosłym wydarzeniem z uwagi na pre-
stiż uczestników i prezenterów. Wielu uczestników
z USA i Kanady kończyło studia w Polsce i utrzy-
muje kontakty z Polską. Prelegenci zaprezentowali
wysoki potencjał naukowy swoich uczelni, swój
własny dorobek naukowy i ekspertyzę w swojej
dziedzinie. Krótkie z konieczności prezentacje,
były na najwyższym poziomie.  Absolwenci pol-
skich uczelni technicznych, pracujący w USA i
Kanadzie przedstawili swoje osiągnięcia zawo-
dowe i podkreślali, ze ich sukces wynika z dobrego
przygotowania akademickiego z Polski. 

Zorganizowanie Zjazdu o takim wymiarze wy-
magało ogromnego zaangażowania ze strony Rady
AP i SIP. Gratulacje i podziękowania skierowane
są przede wszystkim do prezesów Andrzeja No-
waka i Hieronima Teresińskiego. Cennym wkła-
dem do programu Zjazdu był wyjazd do Waterloo
dzięki przewodniczącemu Oddziału Kitchener SIP
Jerzemu Bulikowi i pomocy prof. Grzegorza
Glinki w kontaktowaniu się z władzami UoW.
Dużą atrakcją było zwiedzenie elektrowni spalają-
cej śmieci, w Durham. 60% tej inwestycji stanowi
wielostopniowa oczyszczalnia spalin. Głównym
celem jest utylizacja śmieci, redukcja ich objętości
do 5%, a jako dodatkowy produkt wytwarzana jest
energia elektryczna. W zorganizowaniu wycieczki
pomógł Jan Jekiełek, przedstawiciel Zarządu
Głównego i Oddziału Toronto SIP. Duży podziw
wzbudził przodujący zakład obróbki skrawaniem
Cyclone Manufacturing. Uczestnicy Zjazdu zwie-

Awans Polski
W rankingu Global Dynamism Index (GDI) Pol-

ska zdobyła 61,1 pkt na 100 możliwych, co dało
jej 21. miejsce na świecie, ex aequo z Austrią (o
trzy miejsca lepiej niż dwa lata temu). Wyprze-
dziła m.in. Japonię, Tajlandię, Hongkong i Fran-
cję, a w Europie Środkowo- Wschodniej ustąpiła
jedynie Słowenii. W obejmującym 60 najwięk-
szych gospodarek świata badaniu są analizowane
22 wskaźniki, które mają największy wpływ na
długookresowe perspektywy gospodarcze (np. wa-
runki dla eksportu, struktura demograficzna, skala
aktywności zawodowej).

Spośród pięciu obszarów Polska najlepiej wypa-
dła pod względem tzw. środowiska finansowego,
w którym została sklasyfikowana jako piąta go-
spodarka świata; słabo natomiast plasuje się pod
względem demografii i aktywności zawodowej.
boj

Szkoły patentowania
Ponad 20 tys. wynalazków, wzorów użytko-

wych, znaków towarowych i wzorów przemysło-
wych zgłoszono w 2014 r. w trybie krajowym w
Urzędzie Patentowym RP. Z gospodarki pocho-
dziło ponad 45% zgłoszeń, ze szkół wyższych –
ok. 28%, instytutów badawczych – ok. 11%, z jed-
nostek naukowych PAN – ok. 2%, osoby fizyczne
dokonały ponad 12% zgłoszeń. Najwięcej paten-
tów i praw ochronnych uzyskała Politechnika
Wrocławska (123). Kolejne miejsca zajęły AGH i
Politechnika Łódzka. if

750 mln zł dla dużych firm
– Jest to pierwszy w Programie Operacyjnym In-

teligentny Rozwój konkurs skierowany wyłącznie
do dużych firm. Dofinansowanie uzyskają pro-
jekty dotyczące badań przemysłowych i ekspery-
mentalnych prac rozwojowych lub tylko tych
ostatnich. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zo-
bowiązanie do wdrożenia wyników projektu.
Istotą tej części programu jest efektywne wspar-
cie procesu powstawania innowacji, którego re-
zultatem będzie nowy produkt na rynku –
powiedziała minister infrastruktury i rozwoju
Maria Wasiak. Efektem ma być wprowadzenie
wyników badań do własnej praktyki gospodarczej,
udzielenie licencji na ich wykorzystanie przez inną

firmę lub sprzedaż praw do nich.

Wnioski o dofinansowanie (minimalna wartość
kosztów kwalifikowalnych wynosi 12 mln zł)
można składać do 30 listopada br. w NCBR. boj

Posłowie chcą innowacji
Sejm przegłosował nowelę przepisów dotyczą-

cych wspierania innowacji. Przez 2 lata obowią-
zywać będzie ulga podatkowa dla przedsiębiorstw
inwestujących w innowacje. Wprowadzono za-
mknięty katalog kosztów kwalifikowanych na b+r.
Ich kwota nie może przekroczyć 10%, 20%  i
30%, w zależności od rodzaju poniesionych wy-
datków i wielkości przedsiębiorstw.

Ulgę na nabycie nowych technologii zastąpi ulga
na prowadzenie działalności b+r. Wprowadzono
definicję venture capital, tzw. spółki kapitałowej
podwyższonego ryzyka, oraz zwolnienie docho-
dów takiej spółki z CIT z tytułu zbycia udziałów.
Spółka podwyższonego ryzyka musi mieć co naj-
mniej 10% udziałów w spółce, w którą inwestuje,
przez co najmniej 2 lata. Musi też szczegółowo in-
formować urzędy skarbowe o swoich inwesty-
cjach. Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 

przedruk z Przeglądu Technicznego, 18-10-2015

Wydarzenia z Polski

dzili go dzięki jej właścicielowi Andrzejowi So-
chajowi i przewodniczącemu Oddziału Missis-
sauga SIP Sławomirowi Basiukiewiczowi. 

Do sukcesu Zjazdu przyczynili się koledzy z SIP,
którzy nie szczędzili sił, czasu i benzyny. Wozili
gości swoim samochodami, aby pokazać im uroki
Toronto, imponujący wodospad Niagara i umożli-
wić zwiedzenie zakładów produkcyjnych. Przyj-
mowali i rejestrowali uczestników, pomagali w
zorganizowaniu posiłków, sesji integracyjnej i
bankietu, w czym wyróżniali się koledzy Janusz
Niemczyk, Janusz Majerski i inni. Materiały zjaz-
dowe przygotował kol. Kazimierz Babiarz, a roz-
liczenie Zjazdu przeprowadził kol. Giennadij

Makarewicz. Na końcu wypada podziękować Od-
działowi Toronto, gdzie odbył się Zjazd. 

Zjazd stanowił platformę dla poznania się i za-
powiedź przyszłej współpracy ośrodków akade-
mickich i ośrodków przemysłowych w USA,
Kanadzie i Polsce. Wymieniano wizytówki i wrę-
czano pamiątki, medale, albumy i wydawnictwa
jubileuszowe. Polscy goście przywieźli burszty-
nowe pamiątki znad morza, tak bardzo miłe da-
leko od ojczyzny.  

Opracowała Krystyna Sroczyńska, przewodni-
cząca SIP OT, z wykorzystaniem materiałów kol:
S. Basiukiewicza, J. Bulika, J. Niemczyka i pro-
gramu zjazdowego.

c.d. ze str. 8
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to peak at 15 million metric tons. Then there is also
the 10,214 km Zhengzhou-Hamburg connection
that takes 18 days. Zhengzhou is strategically lo-
cated at the confluence of China’s east-west, north-
south national rail lines.

These ribbons of steel are the 21st century equiv-
alent of the iconic Orient Express that connected
Paris and Istanbul. Only these Europe-Asia trains
carry cargo, not tourists. With more in the pipeline,
these projects will far exceed the exploits of 19th
century U.S. and Canadian railway barons.

As a result of the recent experience of its Full
Container Load (FCL) rail solution on the
Chengdu-Zhengzhou-Europe route, UPS can out-
line real-world advantages to Canadian firms op-
erating global supply chains. According to Nikkol
Zezza, Mississauga-based manager, Public Rela-
tions & Social Media UPS Canada, Canadian com-
panies sourcing or manufacturing goods in East
Asia and exporting them directly to the European
market now have lower cost options. It will also
benefit Canadian companies that partially manu-
facture goods or inputs in Asia and then ship them
to Europe for further work prior to delivery within
Europe and/or export back to North America.

Indirectly, the New Silk Road could also provide
additional benefits to Canadian companies after the
Canada-EU Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) comes into force. Lower
Canadian duty rates may apply to EU imported
products sourced in China and other parts of Asia
depending on their level of EU value-added con-
tent. As well, the service may encourage Canadian
companies to shift their Chinese operations further
inland where production costs are lower.

Since the New Silk Road is in its early days,
many Canadian firms are still weighing their op-
tions. Says Sarah Kutulakos, Toronto-based exec-
utive director of the Canada China Business
Council, “For the most part, we are not paying at-
tention to this in a big way. It is up to individual
companies to decide whether they want to get in-
volved. Since a lot of it is about building infra-
structure, Canadian construction and engineering
firms may see opportunities. Many of the business
relations we have with China involve our expertise
in services. Canadian firms were active in the huge
Three Gorges dam project.”

China is extending its long logistics arm by plan-
ning, financing and ultimately building major in-
frastructural projects wherever they are needed
including in Central and Eastern Europe. For ex-
ample, China, Serbia and Hungary recently signed
a memorandum of understanding to build a new
402-km rail link between Belgrade and Budapest.
The upgrade will speed up China’s plans to expand
Piraeus, Greece’s main port, into a regional trade
hub. A Chinese firm, Cosco Pacific, which oper-
ates two of the port’s three container quays, will
spend US $285 million (CAD $350 million) to
build a fourth quay. It will increase annual capac-

ity to more than 6 million TEUs, up 62% from cur-
rent levels.

Domestically, China’s “one belt, one road” strat-
egy will establish a new framework for regional
economic development within China. To finance
such infrastructure projects linking its domestic
markets to three continents the government re-
cently set up a US $16.3 (CAD $20.6) billion Silk
Road Fund.

Among other things, China’s Go West infra-
structure policy simplifies moving bonded goods
within China. Now, such products made in Sichuan
are shipped in sealed containers eastward down the
Yangtze River to Shanghai. By sidestepping
Shanghai, the world’s busiest container port, ship-
pers, carriers and others save time and money
while avoiding red tape.

Speaking of red tape, since Kazakhstan is part of
a customs union agreement with Russia and the
European Union, once block trains are cleared in a
matter of hours at the Kazakhstan border there are
no more inspections or delays until they reach their
European destination. Besides speeding up the
journey, eliminating border-crossing checkpoints
also removes the nuisance of bribes and facility
payments that plague international trade in this part
of the world.

Despite the high hopes, these projects still face
numerous challenges. The most obvious is the
need to offload containers and reload three times
because of different railroad gauges along the
route.

The trains will require special equipment. The
Wall Street Journal recently cited comments from
Darryl Hadaway, a senior consultant for Kaza-
khstan’s KTZ Express, who expects at least 50% of
the containers to be reefers, even in summer. The
company is about to take delivery of 200 45-foot
reefer containers to meet shipper demand.

He says, “Even in summer temperatures get up
to 40°C and winter temperatures fall to minus
50°C. By year-end, we should have about 900
reefer containers on our books.”

Geography also poses engineering and construc-
tion problems because the route must wend its way
across the “roof of the world”-raging rivers and
other desolate terrain.

But the greatest challenges will likely arise from
the centuries-old rivalries involving countries in
the various regions sitting between China and East-
ern Europe. These include South and Central Asia,
various small republics in the former Soviet Union
as well as the Middle Eastern hornets’ nest. While
Afghanistan leaps immediately to mind as a trou-
ble spot, India and its neighbours, Pakistan and
Bangladesh, among others, must put aside their
age-old political, ethnic and religious differences
to work cooperatively so they all can benefit fully
from the new opportunities.

Although China has the money, engineering ex-
pertise and experience, not to mention the deter-

mination to carry out these plans, many recipient
countries are still concerned over what strings are
attached to China’s generosity. For example, the
newly elected Sri Lankan government has halted
work on the US $1.4 (CAD $ 1.72) billion
Colombo Port City megaproject. The incoming
prime minister said that the deal lacked trans-
parency.

To allay such fears, China is actively reaching out
for global as well as regional partners. A top prior-
ity is setting up the new US $50 (CAD $61.53) bil-
lion international financial institution, the Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB). So far,
more than 50 countries including the United King-
dom, France, Italy and Germany have applied to
join. However, several major powers-Japan, the
U.S. and Canada are still making up their minds.
More importantly, major international financial in-
stitutions (IFIs) such as the World Bank and the In-
ternational Monetary Fund have expressed interest.

One of the emerging regional players is the Cen-
tral Asia Regional Economic Cooperation
(CAREC). Besides China, the other members in-
clude Mongolia, Pakistan, Afghanistan and six so-
called former USSR “stans” Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turk-
menistan, and Uzbekistan. Six major multilateral
financial institutions have signed on. CAREC’s
avowed goal is to “mainstream” regional coopera-
tion in the areas of transport, trade, and energy.

To date, it has designated six specific corridors
in the New Silk Road, i.e.,

(1) Europe with East Asia, (2) the Mediterranean
region with East Asia, (3) the Russian Federation
with Middle East and South Asia, (4) the Russian
Federation with East Asia, (5) East Asia with the
Middle East and South Asia and (6) Europe with
the Middle East and South Asia.

Corridor 1, the rail–land bridge between China
and the European Union via Kazakhstan and the
Russian Federation is currently up and running.

A complementary, ocean-going version of the
New Silk Road, often called the “string of pearls”,
will connect traditional ports such as Yangon and
new ones such as Dawei and Kyaupyuin in Myan-
mar with others in South Asia that include Kolkata
(Calcutta) in India, Dhaka and Chittagong in
Bangladesh and Colombo in Sri Lanka. From
there, ships can reach ports in East Africa or pass
through the Suez Canal.

This initiative also has firm roots in China’s his-
tory following in the wake of the Ming dynasty ad-
miral, Zheng He, who made seven voyages to the
Bay of Bengal in the 15th century. His travels to
the region took place before the arrival of Por-
tuguese, Spanish, Dutch and English explorers in
the region.

A recent report by China’s National Develop-
ment and Reform Commission (NDRC) report
stressed “infrastructure connectivity” acceleration
with Pakistan, Bangladesh, India and Myanmar as
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W Oddziałach SIPwK
Stowarzyszenia Wetereanówz Komendantem
Krzysztofem Tomczakiem na czele, już po raz
drugi tego roku w dobrych humorach, przy sałat-
kach bbq i deserach mogliśmy się spotkać i miło
spędzić czas. Piknik "Na początek lata" odbył
się 20 czerwca 2015.

K. Sroczyńska SIP OT, 
S. Basiukiewicz SIP OM, H. Teresiński SIP ZG

part of China’s Silk Road Economic Belt and 21st
Century Maritime Silk Road initiatives.

It will provide alternative routes for China’s
western and central manufacturing powerhouses in
Wuhan, Chengdu, and Chongqing etc. to ship
products more directly to European customers. As
well, it creates another pipeline for moving goods
and raw materials in and out of the rapidly ex-
panding ASEAN (Association of South-East Asian
Nations) marketplace to take pressure off Singa-
pore.

Last fall, Chinese president Xi Jinping an-
nounced that such plans require building or ex-
panding ports and industrial parks across Southeast
Asia and in places including Sri Lanka, Kenya and

Greece. More recently, he said that he expects
China’s annual trade with countries along the Silk
Road will surpass US $2.5 trillion within a decade.

China’s leaders are now inviting other countries
to come along for the ride as China carves out new
trade routes that will reshape geography and
rewrite history.

Ken Mark is a veteran technology expert, who
has covered supply chain management since it was 

called distribution and has documented its legit-
imization as a critical business function. He holds 

an MBA from York University.

Reprint from www.canadianshipper.com

Best paying jobs
by Jacquelyn Smith of Business Insider:

Perhaps if you had known that some of the best
jobs of 2015 would require mathematical skills,
you would've paid more attention in your high
school algebra class.
Professions like actuary, mathematician, and stat-

istician are three of the top jobs in America right
now, according to CareerCast.com, a career guid-
ance website that just released its 27th annual Jobs
Rated report.
CareerCast evaluated income, outlook, environ-

mental factors, stress, and physical demands for
200 professions across a wide variety of industries,
salary ranges, and skill levels.

Using this data — gathered from the US Bureau of
Labor Statistics, the Census Bureau, trade associa-
tion studies, and other sources — CareerCast was
able to determine the best and worst jobs of 2015.

This year’s report named actuary the best job.
These are the professionals who analyze the finan-
cial costs of risk and uncertainty using mathemat-
ics, statistics, and financial theory.
According to the latest data available, the annual

mid-level (50th percentile of workers in the field)
pay for actuaries is $94,209. 

“Being an actuary is a rare profession that is well
paid and well respected," says Audrey Halvorson,
a health actuary who serves on the American Acad-
emy of Actuaries board of directors. "In addition,
most actuaries love math to some degree, and they
get to use this skill in a dynamic business world."
Here are the 10 best jobs of 2015:
Rank Job Title Mid-level Income

Actuary $94,2091
Audiologist $71,1332
Mathematician $102,1823
Statistician $79,1914
Biomedical Engineer $89,1655
Data Scientist $124,1496
Dental Hygienist $71,1027
Software Engineer $93,1138
Occupational Therapist $77,1149
Computer Systems Analyst $81,150 10

Paul Acchione Seminars

Past Chair of Ontario Society
of Professional Engineers ad-
dressed several topics at his two
seminars organized by the
Toronto Chapter including:
Present-day engineering em-
ployment prospects and trends

that included: hiring and recruitment perceptions
of engineering employers and internationally
trained engineers; improving skills to better match
specialized employer needs; ways of reducing un-
deremployment among engineers in Ontario; and
on October 22, another session titled:

"Discovering an Engineer’s Replace-
ment Value and Half-Life".

Excellent speaker and experienced pro-
fessional in the field of electrical engineer-
ing, well informed in the Ontario
provincial policies on many occasions has
provided essential insights into the polici-
ces and requirements associated with our
technical well being in the Canadian job
market.

As a representative of the Ontario Soci-
ety of Professional Engineers (OSPE) he
advocates that it is our organization, speak-
ing out for our interests and raising the pro-
file of the engineering profession to
governments, industry and the public. 

Becoming an OSPE member today and being a
part of the organization that advances the profes-
sional and economic interests of our engineers
province-wide and provides vital support for our
profession. Our investment in OSPE gives us ac-
cess to OSPE networking events, career services,
professional development opportunities and exclu-
sive savings on a wide range of products and serv-
ices — savings that add up to more than the price
of membership! 

To join and learn about the benefits tailored to
your specific professional category, you can choose
a membership type:

•Professional: For professional engineers li-
censed in Ontario 

•Professional 65+: For professional engineers li-

censed in Ontario who are 65 and up
•Associate: For engineering graduates, including

those internationally trained
•New Graduate: For those who have graduated

from an engineering degree program within the last
5 years

•Intern: For engineering graduates enrolled in
PEO's Engineering Intern (EIT) Program

•Student: For students currently enrolled in an
engineering degree program in Ontario.
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Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie - 29 listopada 2014
Zatwierdzenie znowelizowanego statutu

W sobotę 29 listopada 2014 r. w budynku SPK przy 206 Beverley St. miało
miejsce Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie.

Zebranie rozpoczęło się od akcentów przyjemnych, mianowicie rozdania
pamiątkowych medali 100-lecia Politechniki Warszawskiej i dyplomów Rady

Polskich Inżynierów Ameryki Północnej, w uznaniu za pomoc w zorgani-
zowaniu w Toronto w październiku Zjazdu Rady. Wyróżnieni zostali Hi-
eronim Teresiński, Krystyna Sroczyńska, Andrzej Socha i Sławomir
Jasiukiewicz. Od kilku lat nasze Stowarzyszenie jest znowu czynnym
członkiem Rady. Należało też do członków założycieli, kiedy została ona
powołana do życia.

W pierwszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdanie z
działalności Zarządu Głównego i Skarbnika, sprawozdania z działalności
poszczególnych Oddziałów, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej. Wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium został przyjęty przez
glosowanie jednomyślnie, kończąc tym samym działalność poprzedniego
Zarządu.

Tegoroczne zebranie wprowadziło wiele zmian w naszym Stowarzyszeniu.
Zgodnie z nowym Statutem odbyły się wybory do nowych struktur kierown-
iczych. Po raz pierwszy wyłoniona została Rada Dyrektorów, która zajmie
się sprawami programowymi i wytycznymi działania dla Zarządu Głównego.

W wyniku glosowania w skąd Rady zostali wybrani:
A. Felinczak (Hamilton) S. Kulina (Mississauga)
W. Jablonski (Mississauga) K. Sapeta (Mississauga)
A. Jedrych (Edmonton) K. Sroczyńska (Toronto)
W. Kujbida (Ottawa) M. Świętorzecka (Toronto)
S. Basiukiewicz (Mississauga) J. Cytowski (Toronto)
A. Sochaj (Mississauga) K. Babiarz (Toronto)
J. Nowakowski(Mississauga) H. Teresiński (Toronto)
J. Majerski (Toronto) G. Makarewicz (Toronto)
J. Bulik (Kitchener)

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący Rady Polonii Świata kol.
Jan Cygowski zasugerował, aby Rada Polskich Inżynierów Ameryki

Północnej wstąpiła do Rady Polonii Świata. Skupia ona przedstawicieli
Polonii poszczególnych krajów jak tez i organizacje polonijne o charakterze
światowym, np. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, czy Związek Polek.
Pokrótce tez przedstawił jej historie i działalność.

Ponieważ szybkimi krokami zbliża się 75 rocznica powstania Sto-
warzyszenia zebrani uznali za stosowne z wyprzedzeniem powołać komitet
obchodów tej rocznicy. Do Komitetu zgłosili się K. Babiarz, M.
Świętorzecka, W. Kubica (Ottawa), S. Basiukiewicz i M. Kaliciak. Komitet
rozszerzy sam swój skład osobowy.

Sporym zainteresowaniem zebranych okazala sie informacja kol. M.
Świętorzeckiej o możliwości nawiązania współpracy Stowarzyszenia z In-
stytutem Pamięci Narodowej. IPN jest zainteresowany archiwami Sto-
warzyszenia i istnieje możliwość ich digitalizacji.  Kol. Świętorzecka
nawiązała już kontakt z Oddziałem Warszawskim, który chce przysłać swo-
jego przedstawiciela. Zaoferowala też zakwaterowanie i opiekę nad przy-
jezdnym. To samo zaoferowal kol. Waclaw Kujbida na czas jego pobytu w
Ottawie.  

Ostatnim punktem zebrania był wniosek kol. J. Niemczyka, aby ZG SIP
wystąpił do Kongresu z wnioskiem, aby Kongres zaadresowal problem
nieprawidłowości w wyborach samorządowych w Polsce.

Janusz Majerski, Sekretarz Walnego Zjazdu

Po zakończeniu Walnego Zjazdu SIPwK 29 listopada 2014 odbyło się pier-
wsze posiedzenie Rady Dyrektorów i jej ukonstytuowanie.

Skład ustalono jak następuje:
Przewodniczący Rady Hieronim Teresiński
V-ce Przewodniczący Rady Andrzej Sochaj
Sekretarz Rady Sławomir Basiukiewicz. 

Na następnym zebraniu Rady wyłoniony został Zarząd Główny SIP oraz
Komisja Rewizyjna. Nowe władze zaprezentowane są w stopce na 2 stronie
NewLink 2015.

Opracowanie na podstawie komunikatu wydanego przez Sekretarza Rady


