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Krystyna Sroczynska prezes oddzialu Toronto 

i konsul Dziegiel – gospodarze i organizatorzy 

Jacqueline Mokrzewski plays Chopin and

Rachmaninoff

Jacqueline Mokrzewski 

i maesrto A. Rozbicki 

Pan Jerzy Barycki w imieniu ZG KPK wręcza prezesowi

ZG SIP Teresińskiemu portret E. Kierzkowskiego 
Honory domu pełnił pan

konsul Wojciech Dzięgiel

Przemawia Agata Pilitowska
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Dnia 25 wrze śnia 2010, w kon su la cie RP mia ło miej sce tra dy -
cyj ne spo tka nie to wa rzy skie człon ków SIP, zor ga ni zo wa ne przez
Od dział To ron to. 

Ofi cjal ne otwar cie po prze dzi ły roz mo wy ku lu aro we przy lamp ce
wi na, po czym prze wod ni czą ca Od dzia łu To ron to SIP, Kry sty na Sro -
czyń ska, przy wi ta ła uczest ni kó ow i zło ży ła po dzię ko wa nie kon su la -
to wi za udzie le nie go ści ny. Na stęp nie przed sta wi ła go ści
ho no ro wych oraz za rząd SIP OT, ko le gów z są sied nich od dzia łów
SIP i in nych go ści. Pod kre śli ła więź i przy na leż ność SIP do KPK, a
w szcze gól no ści SIP OT do KPK OT. 

Go ściem spe cjal nym był pan Jan Cy tow ski, pre zes KPK OT, któ -
re go bo ga ta ka rie ra w za kre sie dzia łal no ści po lo nij nej, wy wo dzi się
ze Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Pol skich. Po cząt ko wo wie lo let ni prze -
wod ni czą cy SIP Od dzia łu To ron to, przez kil ka ka den cji byl na stęp -
nie pre ze sem ZG SIP. Po za koń cze niu tej funk cji zo stał pre ze sem
Kon gre su Po lo nii Ka na dyj skiej Okrę gu To ron to i funk cję tę peł ni na -
dal. Rów no cze śnie był prze wod ni czą cym Ra dy Kon gre su, kto ra jest
nad rzęd nym or ga nem czu wa ją cym nad po praw no ścią dzia ła nia
KPK. 

Go ściem spe cjal nym był tak że pan Je rzy Ba ryc ki, wi ce pre zes
KPK ZG, któ ry w pierw szym pół ro czu pel nił obo wiąz ki pre ze sa ZG
KPK. Wraz z mał żon ką są in ży nie ra mi i na le żą do PEO, Pro fes sio -
nal En gi ne ers of On ta rio. Pan Ba ryc ki pro wa dzi dzia łal ność z mło -
dzie żą stu denc ką, któ ra jest zrze szo na w or ga ni za cji PISK, Pol ska
Ini cja ty wa Stu den tów w Ka na dzie. Jest człon kiem wie lu or ga ni za cji.
Mię dzy in ny mi jest wspoł twór cą i pre ze sem Sto wa rzy sze nia Pol sko -
-Ka na dyj skich Biz nes me nów i Pro fes sio na li stów w Wind sor. 

Ho no ry do mu pel nil pan kon sul Woj ciech Dzię giel, do brze juz
zna ny w SIP i KPK. W ubie głym ro ku wziął udział w na szym opłat -
ku i uczest ni czył w wie lu uro czy sto ściach kon gre so wych. Obec ny
był tak że pan kon sul An drzej Ja nik. 

Za rząd Głów ny SIP re pre zen to wał kol. Hie ro nim Te re siń ski, pre -
zes i in ni człon ko wie ZG. Hie ro nim był po przed nio prze wod ni czą -
cym Od dzia łu To ron to. Przed sta wio ny zo stał za rząd Od dzia łu SIP
OT: Ma riusz Ka li siak, wi ce prze wod ni cząy, kol. Ka zi mierz Ba biarz
skarb nik (za ra zem czło nek Ra dy Dy rek to rów Cre dit Union), kol. Jan
Cyl ke przed sta wi ciel za rzą du do spraw kul tu ral nych. Od dział Mis -
sis sau ga re pre zen to wał kol. Sła wo mir Ba siu kie wicz, prze wod ni czą -
cy, wraz z ko le ga mi. Z Ko mi sji Re wi zyj nej był kol. Woj ciech Pią tek.
Przy by li też ko le dzy z Od dzia łu Kit che ner.

By ło wie lu in nych go ści, wśród nich ma estro An drzej Roz bic ki,
Aga ta Pi li tow ska, ak tor ka i pre zen ter ka pro gra mu TV „Z Uko sa” oraz
Mał go rza ta Maye, wy bit na mez zo so pra nist ka, od da na dzia łal no ści
na rzecz epi lep sji.

Piew szy wy stą pił kol. Hie ro nim Te re siń ski. Mó wił o hi sto rii SIP i
jak się to za czę ło, kie dy w 1941 in ży nie ro wie, w tym wie lu lot ni -
ków, przy by li z An glii i z Fran cji. Mó wil o tym, co obec nie ro bi
SIP: mię dzy od dzia ło we ogni ska i pik ni ki, „wi ne and che ese par ty”,
kon fe ren cje i spo tka nia na te ma ty tech nicz ne, klub fil mo wy pro wa -
dzo ny przez kol. Mi cha ła Adam skie go i kol. Jac ka Zla ho dę. O tym,
że sta ra my się za ła twić świad cze nia dla człon ków. Mie li śmy ubez -
pie cze nia gru po we. Ma my ulgi na po życz ki z Cre dit Union. Wy da je -
my „New Link”. Po dał, ja ka bę dzie te ma ty ka na spo tka niach w
nie da le kiej przy szło ści: ko mu ni ka cja w mie ście, sa mo cho dy elek -
trycz ne i in ne te ma ty. O tym, że nad cho dzą dwa wal ne zjaz dy, za -
rów no KPK jak i SIP. Za pew niał, że wszel kie no we po my sły i
ini cja ty wy są mi le wi dzia ne i że po szu ku je my osób do pra cy w za -
rzą dzie. 

Pan Je rzy Ba ryc ki nad mie nił, że jest in ży nie rem, współ pra cu je
z SIP od kil ku lat, mię dzy in ny mi z pre ze sem Hie ro ni mem Te re siń -
skim przy kon fe ren cji w War sza wie, do ty czą cej elek trow ni ją dro -

wych. Mó wił, że Ka na da ma tech no lo gie do bu do wy re ak to rów ato -
mo wych Can du 6, Pol ska szu ka nie za leż no ści ener ge tycz nej. Po -
wie dział o A.E. Kierz kow skim, któ ry też był in ży nie rem bu dow nic twa.
Wrę czyl por tret A.E. Kierz kow skie go pre ze so wi Hie ro ni mo wi Te re -
siń skie mu.

Pan Kon sul Woj ciech Dzię giel po wie dział du żo ser decz nych
słów pod ad re sem SIP, z ży cze nia mi mi łe go spo tka nia 

Pierw szy przed sta wio ny, pan Jan Cy tow ski, wy stą pił na koń cu.
Na wią zał do przed mów ców, któ rzy mó wi li co dzie je się w SIP te raz,
co dzia ło się na po cząt ku, ale ma ło mó wio no, co dzia ło się w la tach
80-tych, kie dy na pły wa ła no wa fa la in zy nie rów. SIP sta nął wte dy na
wy so ko ści za da nia. By ły kur sy in te gra cyj ne, or ga ni zo wa ne przez
bra ci Hu ry nów. By ły spo tka nia z in ży nie ra mi, któ rzy już by li za trud -
nie ni w prze my śle i po mo gli no wo przy by łym zdo być „Ca na dian
expe rien ce”. Wie lu zna la zło, dzię ki te mu, pierw sze pra ce. Ka na da
po win na być wdzięcz na in ży nie rom za to, że do sta ła tak du żo wy -
kształ co nych lu dzi. SIP po mógł w pro ce sie ada pta cyj nym in ży nie -
rów. 

Po po wi ta niach i prze mó wie niach miał miej sce kon cert for te pia -
no wy w wy ko na niu mło dej pia nist ki Ja cqu eli ne Mo krzew ski. Ja cqu -
eli ne za gra ła kil ka utwo rów Cho pi na i Rach ma ni no wa. Oka za ło się,
że Ja cqu eli ne ob cho dzi ła w tym dniu swo je uro dzi ny, któ re ca ła sa -
la uczci ła za śpie wa niem „Sto lat”, przy akom pa nia men cie Ma estro
Roz bic kie go. Po sy pa ły się ży cze nia. Wie lu pa mię ta ło so le ni zant kę
z cza sów jej dzie ciń stwa. 

Fre kwen cja by ła bar dzo do bra, ma gia pięk ne go miej sca przy -
cią ga ła. Nie któ rzy go ście by li w kon su la cie po raz pierw szy. By ło wi -
no, ka wa, her ba ta i zim ne na po je. Ar ty stycz nie przy go to wa ne ta ce
z se ra mi i wę dli na mi oraz de ser i in ne za ku py, to za słu ga Ma riu sza
Ka li sia ka. Owo ce i to i owo, ja przy go to wa łam (KS). Tak zwa na
„bram ka”, czy li wstęp przy wej ściu, ob słu gi wa na by ła wzo ro wo. Da -
na Cyl ke spi sa ła się na me dal. Ka ziu Ba biarz wszyst ko fo to gra fo -
wał. Ja nek Cyl ke wszyst kie go do glą dał. Du żą po moc uzy ska li śmy
od Kon su la tu i pań stwa Be aty i Zbi gnie wa Wil czyń skich, któ rzy bez -
in te re sow nie wraz z na mi nad ca ło ścią czu wa li. Ser decz nie dzie ku -
je my. 

Kry sty na Sro czyń ska – prze wod ni czą ca SIP OT.

Kierz�kow�ski�Alek�san�der�Edward, uro dzo ny 21 X 1816 w Du chach ko ło Po zna nia,
zmarł 4 VIII 1870 w Sa int -Ours (prow. Qu ebek, Ka na da); in ży nier, eko no mi sta, po li -
tyk, pod puł kow nik. Wraz z oj cem Ja ku bem Fi li pem Kierz kow ski, uczest ni czył mi mo
mło de go wie ku w po wsta niu li sto pa do wym (1830-31), gdzie uzy skał sto pień pod po -
rucz ni ka. Na stęp nie wy emi gro wał do Fran cji. Uzy skał (1838) dy plom in ży nie ra bu -
dow nic twa lą do we go i wod ne go w Szko le Sztuk i Rze miosł w Pa ry żu. W trzy la ta
póź niej wy je chał do USA, skąd (1842) prze niósł się do pro win cji Qu ebek w Ka na dzie
i ob jął sta no wi sko po moc ni ka kwa ter mi strza ge ne ral ne go okrę gu woj sko we go nr 5 w
Dol nej Ka na dzie. W tym cha rak te rze pro wa dził pra ce pu blicz ne (m.in. przy bu do wie
ka na łu Be au har na is), zaj mo wał się też or ga ni za cją mi li cji (woj ska) ka na dyj skiej. Od
1852 ja ko ini cja tor, współ za ło ży ciel i je den z dy rek to rów To wa rzy stwa Rol ni cze go
Dol nej Ka na dy przy sto so wy wał rol nic two ka na dyj skie do pro duk cji wiel ko to wa ro wej.
Na ten te mat opu bli ko wał kil ka prac, wśród nich kil ka krot nie wy da wa ny pod ręcz nik
agro tech ni ki oraz bro szu ra o kre dy cie rol nym, w któ rej spo pu la ry zo wał pol skie roz -
wią za nia z 1822. Był dwu krot nie wy bie ra ny w Mont re alu do ciał usta wo daw czych,
ale wy bór ten był za każ dym ra zem ka so wa ny. Do pie ro po przy zna niu Ka na dzie sta -
tu su do mi nium Kierz kow ski zo stał wy bra ny (paź dzier nik 1867) do no wo po wo ła nej
Izby Gmin i za sia dał w niej do śmier ci. Ma jor (1855), pod puł kow nik (1862), ob jął
(1867) do wódz two nad 2. Ba ta lio nem Mi li cji w St. Hy acin the. Spra wo wał rów nież
funk cję sę dzie go po ko ju, pre ze sa Ko mi sji Szkol nej i wi ce pre ze sa In sty tu tu Rze miosł.
Au tor bro szu ry o sys te mie wła sno ści rol nej The Qu estion of the Se nio ral Te nu re of
Lo wer Ca na da re du ced to the Qu estion of Land Cre dit (1852). Był dwu krot nie żo na -
ty. Pierw sza żo na, Lu dwi ka Ame lia, by ła pra wnucz ką Do mi ni ka Bar cza, ku śnie rza z
Gdań ska, któ ry w XVIII w. osie dlił się w Mont re alu; jej oj ciec, Piotr De bartzch (1782-
1846) był wy bit nym dzia ła czem (1806-46) po li tycz nym tej ko lo nii, człon kiem władz
usta wo daw czych i wy ko naw czych. Oj cem dru giej żo ny, Ka ro li ny, był są siad z Sa int -
-Ours, François Roch, po cho dzą cy z wpły wo wej ro dzi ny XVII -wiecz nych pio nie rów
fran cu skich.
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Sympozium

W dniach 29-30 kwietnia 2010 Stowarzyszenie Inżynierów Polskich
w Kanadzie zorganizowało Sympozjum na temat: „Materiały
Kompozytowe w Przemyśle Lotniczym”.
Kanadyjski przemysł lotniczy zajmuje na świecie piąte miejsce, a
sektor przemysłu lotniczego w Ontario jest drugi co do wielkości w
Kanadzie.
Celem Sympozjum było przedstawienie konstrukcji, produkcji i
zastosowania materiałów kompozytowych w przemyśle lotniczym,
– jako technologii przyszłości dla produkcji lepszych i lżejszych
samolotów.

Materiały�kompozytowe�-�to�przyszłość�przemysłu�lotniczego

Stowarzyszeniu SIP udało się zorganizować Sympozjum z udziałem
najwyższej klasy prezenterów - ekspertów w dziedzinie materiałów
kompozytowych. Wielu z zaproszonych gości nie mogło przybyć z
powodu uczestnictwa w innych ważnych konferencjach naukowo –
akademickich 
Organizatorami Sympozjum była komisja organizacyjna SIP w
składzie:
• Hieronim�Teresiński - prezes Zarządu Głównego SIP 
• Sławomir�Basiukiewicz - przewodniczący Oddziału SIP
Mississaga, Członek ZG SIP

• Andrzej�Sochaj – Członek Oddziału Mississauga, sponsor,
prezydent Cyclone Manufacturing

Duży wkład do przygotowania konferencji wnieśli członkowie
oddziałów Mississauga i Toronto: Zbigniew Balkowski, Wacław
Jabłoński, Krystyna Sroczyńska – obsługa konferencji Mariusz
Kalisiak – obsługa gości oraz Robert Szybalski, który pomógł w
merytorycznym przygotowaniu Sympozjum 

Goście i uczestnicy Sympozjum mieli okazję zwiedzić miejscowe
zakłady produkcyjne i linie montażowe 
• Bombardier�Inc.�Toronto - trzeci co do wielkości producent
samolotów na świecie 
• Diamod�Aircraft�-�London,�Ontario - największy producent w
Ontario małych samolotów kompozytowych

Jako prezenterzy wystąpili: 
•�Prof.�dr�hab.�Małgorzata�Lewandowska - prodziekan ds. nauki

Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 
•�Prof.�dr�hab.�Robert�Varin - University of Waterloo. Absolwent
Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
•�Prof.�Craig�Steeves�Ph.D. - University of Toronto Institute for
Aerospace Studies 
•�Mgr�inż.�Krzysztof�Guerquin - doświadczony konstruktor
samolotów, konstruktor szybowców kompozytowych - absolwent i
były pracownik Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej,
wcześniej pracownik deHavilland Toronto, obecnie - Boeing USA.

Konferencje prowadzili: 
Hieronim�Teresinski – Prezes Stowarzyszenia oraz 
Ania�Mandra - Absolwentka Ryerson University
Department of Aerospace Engineering Faculty of Engineering 

(Just Graduated, Just married )
University of Waterloo to najlepszy techniczny uniwersytet w
Kanadzie "Silicon Valley of the North”

Prof.� Dr� hab.� Robert� Varin - Department of Mechanical and
Mechatronics Engineering, University of Waterloo, Waterloo,

Ontario, wystąpił z prezentacją:
“Material�Science�of�Composite�Reinforcing�Fibers”

Sympozjum – Materiały Kompozytowe

w Przemyśle Lotniczym
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Omó wił me to dy pro duk cji włó kien bo ro wych, szkla nych i gra fi -
to wych i wła sno ści me cha nicz ne i w pro duk cji ma te ria łów kom po -
zy to wych po wszech nie sto so wa nych w prze my śle lot ni czym 

Włók no szkla ne są do stęp ne w róż nych for mach: 
(a) ma ty szkla nej (b) cią głej przę dzy (c) ro vin gu (d) tka nin
Włók na gra fi to we pro du ko wa ne są z włó kien or ga nicz nych pre -

kur so ra.
Naj czę ściej sto so wa nym pre kur so rem jest po lia kry lo ni tryl (PAN).

In ne pre kur so ry to al ko hol po li wi ny lo wy, po lia mi dy i fe no le.
Włók na bo ru są wy twa rza ne przez che micz ne osa dza nie z fa -

ze ga zo wej (CVD-Che mi cal Va po ur De po si tion) bo ru na pod ło żu
bo ru co ozna cza, że włók na bo ru się włó kien kom po zy to wych.
Głów na re ak cja che micz na to re duk cja z ha lo gen ków bo ru. 

Pro fe sor w swej pre zen ta cji nad mie nił kil ka za sto so wań Kom -
po zy tów:

Włók na bo ru uży wa ne do wy ko na nia kom po zy to wej alu mi nio -
wo bo ro wej rur ki uży wa nej do kon struk cji środ ko wej czę ści ka dłu -
ba Spa ce Shut tle oraz włók na gra fi to we uży wa ne do pro duk cji
ka dłu ba Bo eing 787 Dre am li ner.

Prof.�Craig�Steeves�Ph.D. - University of Toronto 
Institute for Aerospace Studies 

Composites�as�Metamaterials/Kompozyty jako Metamaterialy 

Po li me ry wzmac nia ne włók na mi to stan dar to we ma te ria ły kom -
po zy to we uży wa ne w prze my śle lot ni czym. Są lek kie, moc ne i
sztyw ne – wszyst kie te ce chy ma te ria ło we są bar dzo atrak cyj ne dla
kon struk to ra sa mo lo tu.

Kom po zy to wa struk tu ra war stwo wa – w rze czy wi sto ści kom po -
zyt sam w so bie jest przy kła dem szer szej kla sy ma te ria łów ME TA -
MA TE RIA ŁÓW 

Szer sza de fi ni cja ME TA MA TE RIA ŁÓW jest dość skom pli ko wa -
na. To ta kie “ma te ria ły”, w któ rych je den lub wię cej skład ni ków ma -
te ria łu po łą czo ne są w we wnętrz ną struk tu rę, ta ka, aby uzy skać
ta kie wła sno ści ma te ria łu, w któ re w ża den in ny spo sób są nie moż -
li we do osią gnię cia.

Wła sno ści tych ma te ria łów omó wio no na przy kła dzie struk tu ry
war stwo wej (san dwich struc tu re) bel ki no śnej (dźwi ga ra) skrzy dła
sa mo lo tu.

Mgr�Inż.�Krzysz�tof�Gu�erqu�in - do świad czo ny kon struk tor sa mo lo -
tów. Kon struk tor szy bow ców kom po zy to wych. 
Ab sol went i by ły pra cow nik Wy dzia łu ME iL Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Wcze śniej pra cow nik de Ha vil land To ron to. Obec nie Bo eing -
Se at tle USA.

COM�PO�SI�TES�IN�AVIA�TION

Lo oking at the Big ger Pic tu re – Past, Pre sent and Fu tu re

Hi sto ria ma te ria łów uży wa nych w prze my śle lot ni czym to:
• Drew no
• Me ta le (stal, alu mi nium, ty tan)
• Ma te ria ły kom po zy to we (włók na szkla ne, gra fi to we, ara mi do we,
ży wi ce po li me ro we).

Kom po zy ty są trud ne do zde fi nio wa nia. Wła sno ści ma te ria łów
kom po zy to we go mo gą być kom plet nie roż ne w za leż no ści od spo -
so bu ich wy ko na nia. Nie ma oczy wi stych stan dar dów tech nicz nych
i wy mo gów ja ko ści.

Czy la mi nat opi sa ny ja ko (φ, -φ, -φ, φ, -φ, φ, φ, -φ) moż na zde -
fi nio wać ja ko asy me trycz ny czy nie -sy me trycz ny ?

Ja ki jest sens po rów ny wa nia tra dy cyj nych struk tur wy ko na nych
z me ta lu ze struk tu ra mi kom po zy to wy mi ?

Na le ży zmie nić spo sób my śle nia i po dej ście do pro jek to wa nia
sa mo lo tów z ma te ria łów kom po zy to wych.

Pro jek to wać na le ży JED NO CZE ŚNIE ma te riał kom po zy to wy
przy pro jek to wa niu pro duk tu - tj. sa mo lo tu. Wy ma ga to zu peł nie no -
we go i po dej ścia przy pro jek to wa niu sa mo lo tów. Nie moż na tak sa -
mo trak to wać czę ści sa mo lo tu wy ko na nych z tra dy cyj nych
ma te ria łów z czę ścia mi wy ko na ny mi z ja ko kom po zy ty. 

Prof.�Dr�hab.�Mał�go�rza�ta�Le�wan�dow�ska

- pro dzie kan ds. na uki Wy dzia łu in ży nie rii Ma te ria ło wej Po li tech ni -
ki War szaw skiej. 

Jest Pra cow ni kiem Na uko wym w Za kła dzie Pro jek to wa nia Ma -
te ria łów, któ re go kie row ni kiem jest Prof. Krzysz tof Ku rzy dłow ski -
ini cja tor i twór ca „Do li ny Lot ni czej” - kon glo me ra tu 8 Uczel ni Tech -
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nicz nych w Pol sce i Za kła dów Prze my słu Lot ni cze go.
Przed sta wi ła Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej Po li tech ni ki War -

szaw skiej i je go uni kal na po zy cje i osią gnię cia, ja ko in sty tu cji na -
uko wo -ba daw czej i aka de mic kiej i ja ko człon ka Po lish Ma te rials
Scien ce So cie ty I Eu ro pe an Ma te rials Re se arch So cie ty

Pre zen ta cja do ty czy ła prac ba daw czych i wła sno ści ma te ria ło -
wych NA NO KOM PO ZY TÓW czy li kom po zy tów z udzia łem Na no -
ru rek Wę glo wych. 

„Nanocomposites�for�aerospace�applications”�

Na no rur ki Wę glo we – Car bon Na no Tu bes (CNT) - to ma te riał
przy szło ści.

Pa ni pro fe sor przed sta wi ła, czym są Na no rur ki Wę glo we i jak
na wet nie wiel ki udział Na no ru rek Wę glo wych po tra fi wie lo krot nie
po lep szyć wła sno ści me cha nicz ne ma te ria łu kom po zy to we go 

Wska za ła na przy szłe za sto so wa nie CNT , ja ko do sko na łe go
prze wod ni ka elek trycz no ści , ja ko osło na sa mo lo tu przed ude rze -
nia mi pio ru na i roz ła do wa nia elek tro sta tycz ne go - dwóch bar dzo
pod sta wo wych za gad nień w prze my śle Lot ni czym 

Pre zen ta cja Pa ni pro fe sor by ła czę ścią prac na uko wo ba daw -
czych i ko ope ra cji Wy dzia łu In ży nie rii Ma te ria ło wej Po li tech ni ki War -
szaw skiej i Con cor dia Uni ver si ty, De part ment of Me cha ni cal and
In du strial En gi ne ering, Con cor dia Cen tre for Com po si tes in Mont -
re al.

Pro fe sor przy ję ła za pro sze nie do udzia łu w Sym po zjum SIP i
nie ulę kła się dy mów wul ka nicz nych po wy bu chu wul ka nu na Is lan -
dii blo ku ją cych ruch lot ni czy w Eu ro pie.

Go ście i uczest ni cy Kon fe ren cji mie li oka zje zwie dzić dwa za -
kła dy pro duk cyj ne 

Dia mond Air craft w Lon don , On ta rio oraz za kła dy Bom bar dier
w To ron to.

Bom bar dier to trze ci, co do wiel ko ści pro du cent sa mo lo tów na
świe cie. To ron to to obec nie li nia mon ta żo wa sa mo lo tu Da sh8 -400,
Glo bal Express i kom plet ne go skrzy dła do sa mo lo tu Le ar jet 45.

Dia mond Air craft to pro du cent lek kich w ca ło ści kom po zy to wych
sa mo lo tów 

DA 20, DA 40, DA 42, i DA -JET – ma ły od rzu to wiec. Wy ciecz kę
umoż li wił kol. Ro bert Szy bal ski by ły pra cow nik Dia mond Air craft,
któ ry wniósł bar dzo wie le w przy go to wa nie Kon fe ren cji.

Sławomir Basiukiewicz 

http://www.diamondaircraft.com/aircraft/index.php
http://www.diamondaircraft.com/why/factory.php# 

Wizyta w Diamond Aircraft

Global Express na linii montażowej (Bombardier)

Dasz8-400 na linii montażowej (Bombardier)
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ORNITOPTER

Or�ni�top�ter� lub� ina�czej� skrzy�dło�wiec� to�ma�chi�na� la�ta�ją�ca� na

wzór�pta�ków�przy�po�mo�cy�ru�cho�mych�skrzy�deł.

Or ni top ter lub ina czej skrzy dło wiec to ma chi na la ta ją ca na wzór
pta ków przy po mo cy ru cho mych skrzy deł.

Czło wiek od ty siąc le ci chciał la tać tak jak ptak, lecz do dzi siaj ta
for ma lo tu nie zo sta ła opa no wa na. Ptak to naj ge nial niej sze „urzą -
dze nie la ta ją ce”, o nie bo prze wyż sza ją ce do tych cza so we do ko na -
nia ludz ko ści w tym za kre sie – trze ba to „tyl ko” umieć sko pio wać.

Fa scy na cja czło wie ka lo tem trwa od wie ków; od mi to lo gicz ne -
go Ika ra po przez re ne san so we go ge niu sza Le onar do da Vin ci, Li -
lien tha la i bra ci Wri ght.

Ce lem ar ty ku łu jest przy bli że nie ska li trud no ści za gad nie nia, ja -
kim jest zbu do wa nie ma szy ny la ta ją cej na śla du ją cej ruch skrzy deł
pta ka.

XX wiek przy niósł nie by wa ły roz wój lot nic twa. Po mi mo wszyst -
kich wiel kich osią gnięć współ cze sne go lot nic twa od pierw sze go lo -
tu bra ci Wri ght, po przez lo ty nad dźwię ko we, wy pra wy na Księ życ,
prze lo ty do oko ła świa ta bez tan ko wa nia i wie le, wie le in nych do ko -
nań ae ro nau ty ki to „sta ro żyt ne wy zwa nie”, aby la tać tak jak ptak
wciąż po zo sta je nie speł nio ne i po cząt ko wa fa scy na cja lo tem pta -
ków cią gle po zo sta je ma rze niem.

Wie le wcze snych kon cep cji kon struk cji „ma chin la ta ją cych” za -
kła da ło, że na śla do wa nie bu do wy skrzy deł pta ków lub nie to pe rzy
to wła ści wym kie ru nek pro jek to wa nia. Jed nak osią gnię cie za rów no
wy star cza ją cej si ły wzno sze nia jak rów nież cią gu przy uży ciu tej
kon cep cji oka zy wa ło się być za da niem bar dzo skom pli ko wa nym.

Kon cep cja lo tu or ni top te ra, mi mo, że by ła i jest spy cha na na
mar gi nes głów ne go nur tu roz wo ju lot nic twa, to na dal fa scy nu je i jest
przed mio tem prac ba daw czych wie lu wy na laz ców i na ukow ców.

Jed nym z po wo dów od no wie nia za in te re so wa nia opi nii pu blicz -
nej tym te ma tem jest ostat ni wiel ki suk ces – re kor do wy lot Or ni top -
te ra do ko na ny przez stu den tów Uni wer sy te tu To ron to, In sty tu tu
Ae ro nau ty ki. Ten re kord to uwień cze nie wie lo let nich prac na uko wo -
ba daw czych nad tym te ma tem.

Zu peł nie nie za leż nie od prac na uko wych uni wer sy te tu to ron ton -
skie go, po par tych skom pli ko wa ny mi wy li cze nia mi teo re tycz ny mi i
opi sa mi, w Pol sce pan Ry szard Szcze pań ski en tu zja sta lot niac twa
i kon struk tor -ama tor, sam za pro jek to wał i zbu do wał swój wła sny Or -
ni top ter i jak twier dzi prze pro wa dził pierw szą na świe cie uda ną i po -
myśl ną pró bę lo tu Or ni top te ra ze skrzy dła mi naj bar dziej zbli żo ny mi
do skrzy deł pta ka. Bu do wę pan Ry szard Szcze pań ski re ali zo wał
przez 25 lat.

Spo śród wie lu prób i usi ło wań zbu do wa nia „ma chi ny la ta ją cej”
naj bar dziej zna na jest hi sto ria prób zbu do wa nia tej że przez Le onar -
do Da Vin ci. Da Vin ci za kła dał, że czło wiek ma wy star cza ją cą ko -
or dy na cję ru cho wą i si łę mię śni do na śla do wa nia lo tu pta ka.
Za kła dał rów nież, że pta ki la ta ją dzię ki bi ciu skrzy dła mi w dół i do
ty łu. Da Vin ci w obu przy pad kach my lił się. Fak tycz nie skrzy dło pta -
ka za pew nia ją ciąg przy ude rze niu skrzy dła w dół, pod czas gdy we -
wnętrz ne skrzy dło da je si łę wzno szą cą. Ze wzglę du na
nie pra wi dło we za ło że nia i wnio ski Le onar do wdał się nie koń czą ce
się pra ce ba daw cze, któ re nie mia ły szans po wo dze nia.

Da Vin ci spę dził dwa dzie ścia pięć lat kon stru ując skrzy dła w

opar ciu o mo del skrzy deł nie to pe rza i więk szość je go pra cy skon -
cen tro wa na by ła wy łącz nie na zbu do wa niu me cha ni zmu po ru sza -
ją ce go skrzy dła mi.

Wie lu en tu zja stów, i na ukow ców pra cu je nad zbu do wa niem ma -
chi ny la ta ją cej na po do bień stwo pta ka. Po ni żej przed sta wio no kil -
ka roz wią zań, wy bra nych spo śród wie lu ist nie ją cych, dla ilu stra cji
ska li pro ble mu.

Pro�ject�Or�ni�thop�ter�–�Uni�ver�si�ty�of�To�ron�to

Pro jekt bu do wy Or ni top te ra, sa mo lo tu w peł nej ska li, la ta ją ce -
go na po do bień stwo pta ka jest przed mio tem wie lu prac ba daw czych
i na uko wych stu den tów i ka dry na uko wej In sty tu tu Ae ro nau ty ki

Uni wer sy te tu To ron to. Ostat ni uda ny lot or ni top te ra za li czyć na -
le ży do ka te go rii wiel kich re kor dów lot ni czych. W trak cie prób i za -
jęć w warsz ta tach, la bo ra to riach i w kla sach stu den ci U of T
zdo by wa ją wie dzę z dzie dzi ny ae ro nau ty ki i me cha ni ki lo tu. Rów -
no cze śnie pro wa dzo ne są pra ce na uko wo -ba daw cze rów nież nad
mo de la mi sa mo lo tów z ru cho my mi, skrzy dła mi.

Ce lem te go pro jek tu i prac z nim zwią za nych jest zbu do wa nie
sa mo lo tu z me cha nicz nie na pę dza ny mi „kła pią cy mi” skrzy dła mi i
osią gnię cie naj star szych ma rzeń ludz ko ści, aby la tać na wzór pta -
ków.

Dłu go let ni pro jekt i pra ce z nim zwią za ne roz wi ja ją się dwu to ro -
wo, w kie run ku wy ko na nia sa mo lo tów z ru cho my mi skrzy dła mi na -
pę dza ny mi me cha nicz nie oraz wy ko na nia su per lek kich sa mo lo tów
z ru cho my mi skrzy dła mi na pę dza ny mi si lą mię śni pi lo ta.

Wśród dwu pod sta wo wych pro ble mów tech nicz nych zwią za -
nych z za pro jek to wa niem or ni top te ra - to po pierw sze kon struk cja
me cha ni zmu po ru sza ją ce go skrzy dła mi, a po dru gie to kon struk cja
sa mych skrzy deł skręt nych tzn. za wie ra ją cych we wnętrz ny me cha -
nizm, po zwa la ją cy na zmia nę pro fi lu skrzy dła od po wie dzial ne go za
wy two rze nie sił no śnych i sił cią gu pod czas lo tu. Po ni żej za miesz -
czo no kil ka, wy bra nych spo śród wie lu ist nie ją cych roz wią zań kon -
struk cyj nych, ilu stru ją cych ska lę pro ble mu. (dokończenie na str.



Arrasy�SPK

Arrasy SPK towarzyszą nam od lat, są elementem wystroju wnętrz budynku
przy 206 Beverley St. w Toronto, charakterystycznym akcentem tego ważnego
ośrodka życia Polonii Kanadyjskiej.

Tu odbywają się ważne wydarzenia w życiu Polonii: zjazdy organizacji
polonijnych, przedstawienia artystyczne, spotkania, bale, imprezy. Tu również
mają swoje siedziby Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (gospodarz
ośrodka), Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (Zarząd Główny i
Zarząd Oddziału Toronto) oraz Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii
Kanadyjskiej.

Arrasy powstały w latach 1974 – 1976. Ich twórcą był Eugeniusz Chruścicki,
znany artysta malarz, luminarz życia kulturalnego Polonii, przede wszystkim
zaś, wielki Polak i patriota, czego wyrazem jest jego twórczość.

Nota biograficzna artysty

Eugeniusz Chruścicki urodził się w 1914 r. w Warszawie, zmarł 1984 w
Toronto.

W 1930 r. w wieku 16 lat podjął naukę w Szkole Sztuk Pięknych Wojciecha
Gersona w Warszawie, znanej szkole z długą tradycją, której absolwentami byli
tacy znani artyści malarze, jak bracia Maksymilian i Aleksander Gierymscy,
Józef Chełmoński, Adam Chmielowski, Stanisław Witkiewicz i wielu innych.

W latach 1937 - 1939 odbywał służbę wojskową w jednostkach lotniczych.
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niewoli niemieckiej, z
której uciekł.

W latach 1940 -1943 mieszkał i tworzył w Warszawie. Po powstaniu
warszawskim w 1944 r. został uwięziony i wywieziony przez Niemców wraz z
innymi cywilnymi mieszkańcami Warszawy i osadzony najpierw w obozie
koncentracyjnym Sachsenhausen, a potem w Buchenwaldzie. Jak wielu
więźniów i on otarł się o śmierć, skopany przez SS-mana; uratowany przez
innego Niemca, okaleczonego wojną żołnierza Wermachtu, wartownika obozu
koncentracyjnego, który zaopiekował się leżącym bez przytomności i bez życia
Chruścickim, a potem potajemnie go żywił.

Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną nie chciał wracać do Polski pod
okupację bolszewików. 

Przedostał się do strefy amerykańskiej i znalazł się w obozie przejściowym
dla uciekinierów (DP – Displaced Person) w Schwabisch Gmund.  W 1946
poznał swoja przyszłą żonę, Jadwigę Freiberg, pochodzącą z Kaszub, również
przebywającą w obozie DP.  Pobrali się w 1946 roku, a w 1948 r. przyszła na
świat ich córka, Donata Anna.

W 1948 r. Eugeniusz Chruścicki wyemigrował do Kanady, początkowo sam,
a później w 1949 r. przybyła jego żona i córka.  Początki emigracji w Kanadzie
były bardzo trudne, często o głodzie i chłodzie. Mimo ciężkich warunków
materialnych pan Eugeniusz bardzo aktywnie uczestniczył w życiu kulturalno-
artystycznym tutejszej Polonii. Wraz z Wacławem Iwaniukiem, Michałem
Olbryskim i Konradem Godzińskim był inicjatorem i współzałożycielem grupy
„Smocza Jama”, zrzeszającej polskich artystów, poetów, pisarzy i dziennikarzy,
którzy wnieśli tak wiele do życia kulturalnego powojennej emigracji polskiej w
Kanadzie.

Chruścicki był bardzo związany z organizacjami polonijnymi:
Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej, Stowarzyszeniem Polskich
Kombatantów, Związkiem Polaków w Kanadzie, Związkiem Narodowym
Polskim, kościołami i parafiami polskimi. 

Przez lata pracował jako scenarzysta dla Canadian Broadcasting
Corporation (CBC).

Był również nauczycielem sztuki i malarstwa. Jedna z jego studentek, Ann
Curtin, była później założycielką szkoły malarskiej „The Franklin Carmichael
School of Fine Arts” kształcącej następne pokolenia kanadyjskich artystów.

Eugeniusz Chruścicki organizował wiele wystaw artystycznych oraz sam
uczestniczył również w wielu wystawach, m.in. w Art Gallery of Ontario, Hart

House Gallery na Uniwersytecie Toronto, Woodstock Gallery, Ontario Science
Centre, Broadart Galleries w Oakville, College Park Art Gallery, Parkdale Gallery
i wielu innych. Jego prace znajdują się w Museum of Science and Technology
w Ottawie,  w Planetarium w Toronto, w Polish Credit Union, a także za granicą
w Monachium, Berlinie i Watykanie.

Twórczość Eugeniusza Chruścickiego jest bardzo wszechstronna - obrazy,
rzeźby, witraże, ołtarze i dekoracje teatralne. Główne nurty jego malarstwa to
wielkie obrazy historyczne przedstawiające i sławiące wielkie i chwalebne
wydarzenia z dziejów Polski dla podtrzymania świadomości narodowej.

Jego twórczość sakralna - ołtarze, witraże i malowidła ścienne znajdują się
między innymi w St.John’s Church, w Toronto; St. Stanislaus Cathedral w
Scranton, Pensylwania, Holy Trinity Church w Hamilton, Ontario, Church of the
Resurection w Camden, New Jersey, USA.

Jego prace zdobią wiele domów organizacji polonijnych: Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Związku
Polaków w Kanadzie. Chruścicki malował również akty, portrety i pejzaże.

Wszechstronną twórczość Chruścickiego trudno zakwalifikować
jednoznacznie, od realizmu do impresjonizmu, i na pewno trzeba pozostawić
to zawodowym znawcom sztuk pięknych. Jego malarstwo historyczne jest
bardzo realistyczne, ale również alegoryczne, refleksyjne i poetyckie.

Obraz Matejki Bitwa pod Wiedniem i triumf Jana III Sobieskiego był
zaprezentowany papieżowi Leonowi XIII i wystawiony w Muzeum Watykańskim.
Podobnie obraz Chruścickiego „Kopernik na zamku w Olsztynie” został
zamówiony przez Legion Polsko-Kanadyjski i podarowany papieżowi Janowi
Pawłowi II. Zdobi on teraz mury Domu Pielgrzyma w Rzymie.

Wiele dzieł Chruścickiego dokumentuje polską historię, historię wojen i
bitew, postępujący upadek Wielkiej Polski i niebezpieczeństwo zagrażające ze
strony Zakonu Krzyżackiego; od zdrady i tajnego paktu Mścisława i króla
Przemysława II, po bitwę pod Grunwaldem, obronę Olsztyna i ufortyfikowanie
grodu przez Kopernika.

Wielkim sukcesem Chruścickiego była wystawa w Ottawie z okazji 500-
lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Obrazy Chruścickiego zostały wystawione
obok obrazu Jana Matejki.

Jeden portret Mikołaja Kopernika został zamówiony przez Kanadyjską
Galerię Narodową i umieszczony w Muzeum Nauki i Techniki w Ottawie. Drugi
portret Mikołaja Kopernika zdobi ściany McLaughlin Planetary w Toronto. Zakup
ten był sponsorowany przez Fundację Milenium. 
Chruścicki jedną trzecią dochodów ze sprzedaży obrazów przeznaczył na
zakup kanadyjskiego spektrografu astrofizycznego dla Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Warto jeszcze nadmienić, że jednym z organizatorów obchodów 500-lecia
urodzin Mikołaja Kopernika w Kanadzie było Stowarzyszenie Inżynierów
Polskich w Kanadzie i ówczesny jego prezes, Zdzisław Przygoda. 

Jan Matejko powiedział kiedyś, że nie należy do żadnego ugrupowania
politycznego ani rządowego i nie jest pod wpływem, ani nie podporządkowuje
się opinii znawców sztuki. „Mam swoje własne poglądy i punkt widzenia na to,
co i jak maluję.  Jestem Polakiem kochającym swoją ojczyznę.”

Słowa te można włożyć w usta Chruścickiego, który wielokrotnie był
rozczarowany działalnością organizacji polonijnych, w życiu·, których
uczestniczył. Można powiedzieć, że tematyką swoich prac Chruścicki w
jakiś sposób kontynuował wielkie dzieło historyczne Jana Matejki.
Odziedziczył to zapewne po swoim nauczycielu akademickim Czesławie
Wdowiszewskim ze szkoły Gersona, który był wielkim adoratorem talentu
Matejki. 

Sławomir Basiukiewicz 

*) Arras - tu nazwa umowna obrazu na tkaninie (gobelinie) o dużych
rozmiarach.
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ARRASSY SPK

Autoportret Eugeniusza Chru ścic kie go
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The New Link

Poniższe rysunki wyjaśniają działanie mechanizmu zębatkowego napędzającego ruchome skrzydła ornitoptera. Zębatka porusza się
w górę i w dół i napędza wewnętrznymechanizm, który porusza skrzydłami. Oś koła zębatego musi być prowadzona wzdłuż czarnej
linii narysowanej wokół zębatki.Dźwignia i łączenie ze skrzydłem są widoczne na zdjęciu.
W następnym cyklu, mijając najniższy martwy punkt, prędkość silnika zostanie obniżona o połowę i przełączona do pozycji
lotuszybowcowego samolotu.

13The New Link

ORNITOPTER - CD Zasada�She�ar�flex

Obok przed sta wio no sa mo lot z pro fi lo wa ny mi, ae ro ela -
stycz nie skręt ny mi skrzy dła mi zgod nie z Za sa dą She ar flex.
Sys tem ten spra wia, że moż na za sto so wać sto sun ko wo ma ło
ela stycz ne po szy cie skrzy dła. Je że li skrę ca nie wzdłuż skrzy -
dła jest sta łe i nie jest nad mier ne, do kład ność kon tu ru pła ta
jest bar dzo do bra.

Ela stycz ność skręt na bę dzie głów nie okre ślo na przez dźwi -
gar skrzy dła. Kra wędź na tar cia skrzy dła za pro jek to wa na jest
tak, że jed no cze śnie peł ni ro lę dźwi ga ra tj. bel ki no śnej skrzy -
dła. Sys tem ten zo stał opra co wa ny przez pro fe so ra Ja me sa
D. De Lau rier i Je re my M. Har ris (Ka na da 1994). Kon struk cja
Or ni top te ra z po trój nym po dzia łem ru cho me go, kla pią ce go
skrzy dła jest bar dzo in te re su ją ca, uni kal na i cie ka wa, to też Je -
re my M. Har ris 1977 r. zło żył po da nie o pa tent.

Jak�to�dzia�ła

Or ni top ter to w peł nej ska li sa mo lot dla jed ne go pi lo ta na -
pę dza ny sil ni kiem. Ca ły ciąg i pra wie ca ła si ła wzno sze nia wy -
two rzo ne są przez ru cho me skrzy dła or ni top te ra na pę dza ne
me cha nicz nie. Dwa skrzy dła sa mo lo tu po łą czo ne są ze so bą
środ ko wą czę ścią, któ ra po ru sza się w gó rę i w dół po przez
py lo ny pod łą czo ne do ukła du na pę do we go. Si ła cią gu wy twa -
rza na przez skrzy dła po wsta je, przede wszyst kim, dzię ki te -
mu, że wo kół kra wę dzi na tar cia ist nie ją ob sza ry ni skie go
ci śnie nia, któ ra po wo du ją po wsta nie si ły zwa nej „ssa niem kra -
wę dzi na tar cia”. Skrzy dła są rów nież pod czas ru chu pod da ne
pa syw ne mu skrę ca niu. Dzie je się to z po wo du kon struk cji
skrzy dła po dat ne go na skrę ca nie. Skręt skrzy deł po zwa la na
roz wi nie cie wy star cza ją cej si ły cią gu ("ae ro ela stycz ne do pa -
so wy wa nie"). Na le ży jed nak za uwa żyć, że skręt skrzy dła jest
wy ma gan, rów nież po to, aby za po biec se pa ra cji stru gi opły -
wu na od cin kach wzdłuż po szcze gól nych sek cji skrzy dła

http://or ni thop ter.de/da ten/ge lenk.pdf
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W or ni top te -
rze skrzy dła mu -
szą wy two rzyć
za rów no si łęw -
zno sze nia, aby
prze ciw dzia łać
ma sie sa mo lo tu i
wa dze pi lo ta, jak
rów nież si łę cią -
gu. Wzno sze nie
do ko nu je się w
spo sób tra dy cyj -
ny po przez ude -
rza ją ce skrzy dła.
Si ła cią gu, któ ra
po ru sza sa mo lot
do przo du osią -

ga na jest przez spe cjal ną kon struk cję skrzy deł, któ re pod da -
ją się skrę ca niu pod wpły wem ude rze nia. 

Przy skrę cie skrzy deł zmie nia się kąt ata ku (AOA). Przy
ude rze niu skrzy dła w dół - kąt ata ku jest więk szy, a przy ude -
rze niu skrzy dła w gó rę kąt ata ku jest mniej szy. Ry sun ki po -
ni żej po ka zu ją roz kład sił wzno sze nia i cią gu przy ude rze niu
skrzy dła w dół i w gó rę. Te róż ni ce i wy ni ka ją ce stąd si ły wy -
pad ko we, po zwa la ją na wy two rze nie za rów no po zy tyw nej si -

ły wzno sze nia jak też po zy tyw nej si ły cią gu. Przy ude rze niu
skrzy deł w dół si ła wzno sze nia jest więk sza niż przy lo cie
szy bow co wym i roz kład sił jest prze su nię ty w kie run ku za -
koń cze nia skrzy dła. Si łę cią gu ge ne ru je się wzdłuż ca łe go
skrzy dła pod czas ru chu skrzy deł w dół. Efekt jest po dob ny
jak w przy pad ku wy twa rza nia się si ły cią gu na pła cie śmi gła
w sa mo lo cie. Do dat ko wo wy twa rza się rów nież si ła no śna ta -
ka jak na kon wen cjo nal nym skrzy dle sa mo lo tu.

Przy ude rze niu skrzy deł w gó rę sy tu acja jest od wrot na.
Roz kład sił wzno sze nia wzdłuż skrzy dła jest mniej szy i bar -
dziej prze su nię ty do rdze nia. Si ła wznio su jest wy star cza ją -
co du ża i pcha skrzy dło do gó ry. Skrzy dło dzia ła jak płat
tur bi ny wia tra ka. W tym sa mym cza sie na ze wnętrz nych czę -
ściach skrzy deł wy twa rza się ne ga tyw na si ła wznio su.

Roz kład sił jest po dob ny do roz kła du sił na pła cie śmi gła
i ge ne ru je się si ła cią gu. Przy ude rze niu w gó rę, w za leż no -
ści od te go, któ ra z kon fi gu ra cji roz kła du sił za czy na do mi -
no wać –ta, po dob na do pła ta tur bi ny czy też ta, po dob na do
pła ta śmi gła, tak też zmie nia się roz kład sil no śnych i sił cią -
gu wzdłuż skrzy dła. To bar dzo skom pli ko wa ny pro ces i tu, z
ko niecz no ści, opi sa ny jest dość ogól nie na to miast szcze gó -
ło wy opis (po an giel sku) moż na zna leźć np. na stro nie in ter -
ne to wej http://www.or ni thop ter.net/in dex_e.html
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Je go bu do wę Ry -
szard Szcze pań ski re -
ali zo wał przez 25 lat
ja ko kon struk tor -ama -
tor

W cią gu pię ciu lat
stwo rzył kil ka dzie siąt
wła snych pro jek tów.
Po ich wni kli wej ana li -
zie po wstał ten wła ści -
wy pro jekt or ni top te ra.
Ko lej ne czte ry la ta za -
ję ło zbie ra nie ma te ria -
łów i udo sko na la nie
pro jek tu oraz bu do wa
wła sne go da chu nad
gło wą. Po za koń cze niu
bu do wy miesz ka nia, w
1996 ro ku, roz po czę ła
się – wła śnie w nim –
bu do wa skrzy dłow ca -

-or ni top te ra. Ca ła ta bu do wa od by wa ła się w miesz ka niu, na stry -
chu, w piw ni cy, w ga ra żu, na po dwór ku, w po lu, na lot ni sku – przez
sie dem lat kon struk cja by ła dzie siąt ki ra zy mon to wa na i de mon to -
wa na. 7 sierp nia 2002 ro ku – w stu le cie lot nic twa – od by ła się pierw -
sza pu blicz na pre zen ta cja skrzy dłow ca.

Pro jek to wa nie skrzy dłow ca nie mo gło od być się bez ob ser wa cji
pta ków. Bu du jąc or ni top te ry kon struk tor chciał, aby czło wiek mógł
la tać na po dob nej za sa dzie jak pta ki. Ma ło kto zda je so bie spra wę,
ja kie moż li wo ści mo że dać la ta nie na wzór pta ków. Dzię ki wie lo let -
nim do świad cze niom i ob ser wa cjom uda ło mu się od kryć ta jem ni ce
tkwią ce w ru cho mych skrzy dłach. Zo sta ła spo rzą dzo na „teo ria lo tu
skrzy dło we go”. Usi łu jąc tę teo rię zwe ry fi ko wać, Ry szard Szcze pań -
ski pró bo wał pod wa żyć ją na róż ne spo so by. Nie da ło się! Wszyst -
kie ogni wa tej teo rii za zę bia ją się nie ro ze rwal nie. Do wo dem jest fakt,

że or ni top ter utrzy mu je się po wie trzu. Po stu la tach ist nie nia i roz -
wo ju lot nic twa, kie dy nie uda ło się do chwi li obec nej zbu do wać sa -
mo dziel nie la ta ją ce go – peł no wy mia ro we go – skrzy dłow ca, nad szedł
czas, aby zwe ry fi ko wać do tych cza so we po glą dy na te mat po jaz dów
z ru cho my mi skrzy dła mi.

Opra co wa nie pro jek tu za ję ło po nad 10 lat, gro ma dze nie ma te -
ria łów po trzeb nych do bu do wy – kil ka lat.

Ma te ria ły uży te do bu do wy – to ma te ria ły spraw dzo ne w tech ni -
ce lot ni czej, w ul tra laj tach, lot niach, mo to lot niach, itp.:

Pierw szy mon taż or ni top te ra na lot ni sku miał miej sce w Bor sku
ko ło Ko ście rzy ny w lip cu i sierp niu 2003 ro ku HY PER LINK
"http://www.po lo nia.net/ty dzien/?id=23502&ac tion=text&dzial=Na -
uka&da ta=2003-08-25" \t "_blank" (prze czy taj...) Pró by ho lo wa nia
trwa ły 2 mie sią ce. W efek cie prób lot ni sko wych skrzy dło wiec, bę dąc
ho lo wa nym za sa mo cho dem, uno sił się z peł nym ob cią że niem po
roz bie gu oko ło 100 m do wy so ko ści 1-2 m przy pręd ko ści 43-45
km/h. Trud no ści ho lo wa nia wią za ły się z tym, aby nie prze kro czyć
tej pręd ko ści 45 km/h, gdyż jej prze kro cze nie wią za ło się z na tych -
mia sto wym nie okieł zna nym wzno sze niem. Na pa sie dłu go ści 2,5 km
or ni top ter prze la ty wał 150-200-me tro we od cin ki w sta bil nym i wy -
rów na nym lo cie. Kon struk cja za cho wy wa ła sta tecz ność po dłuż ną i
po przecz ną. 

Pod czas bu do wy or ni top te ra kon struk tor za sto so wał sze reg roz -
wią zań, z któ rych co naj mniej kil ka na ście na da je się do opa ten to -
wa nia. Spre cy zo wał 15 ta kich roz wią zań, oto nie któ re z nich:
● Punkt przy ło że nia si ły po ru sza ją cej skrzy dła mi 
● Spo sób na prę że nia skrzy deł z jed no cze snym za cho wa niem ela -
stycz no ści skrzy deł 
● Sa mo czyn ne usta wia nie się pro fi li pod czas pra cy skrzy dła 

Prze rwę se zo no wą wy ko rzy sta no na za bu do wę sil ni ka o mo cy 1,5
KM i do bu do wa niu do dat ko wej „skrzy ni bie gów”, prze kład ni re du ku -
ją cej ilość ob ro tów, do pa so wu jąc je do czę sto tli wo ści ru chów skrzy -
deł.  Pró by w 2004 ro ku prze pro wa dzo ne zo sta ły na gór kach ko ło
Łeb na i Sze mu da na Ka szu bach.

Ornitopter�napędzany�siłą�mięśni�człowieka

Todd Re ichert, ab sol went Uni wer sy te tu To ron to, do ko nał
cze goś nad zwy czaj ne go. Pod kie run kiem swo je go pro mo to -
ra, pra cow ni ka na uko we go U of T z ty tu łem dok to ra, a tak że
wy ko rzy stu jąc pra ce Le onar da da Vin ci z XV w, zbu do wał or -
ni top ter – sa mo lot z ru cho my mi skrzy dła mi na pę dza ny si łą
ludz kich mię śni, któ ry na zy wał "Snow bird".

2 sierp nia 2010 r., Re ichert do ko nał dzie wi cze go lo tu,
trwa ją ce go 19, 2 se kun dy na je go sa mo lo cie wa żą cym 94
fun ty. Re ichert użył wy łącz nie si ły wła snych mię sni, ja ko si ły
na pę do wej tzn. pe da ło wał.

Todd Re ichert swym wy czy nem nie tyl ko chciał po bić re -
kord i otrzy mać ty tuł pierw szeń stwa w tej ka te go rii lo tu czło -
wie ka i przejść do hi sto rii, ale je go naj więk szą na dzie ją jest
to, że rów nież za in spi ru je in nych, aby go na śla do wa li. Wcze -
śnie nie mal wszy scy od no si li się z po wąt pie wa niem do je go
pra cy i po wta rza li mu wie lo krot nie, że to, co pla no wał zro bić
jest fi zycz nie nie moż li we, ale wła śnie swo im czy nem udo -
wod nił wszyst kim nie do wiar kom, że to nie on się my lił, lecz

my li li się wszyscy krytycy jego pracy.
http://hpo.ornithopter.net/?q=content/technical-info) 
(The Human-Powered Ornithopter (HPO)
http://www.youtube.com/user/OrnithopterProject

   

 
          

          
        

         
        

            
        

             
         

            
    

        
        

            
         

         
       

       
          

                
                

           
    

              
              

  

                 
            

                 
                 
              

           
     

             
        

   
       
       

    
         

 
         

       
       

          
       

POL�SKI�OR�NI�TOP�TER
http://www.or ni thop ter.com.pl/or ni thop ter/pl/or ni top ter.html 
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Cyclone�is�a�vertically-integrated�aerospace

company�specializing�in�the�manufacture

and�assembly�of�medium�and�large

structures.

COMPANY�PROFILE

Cyclone Manufacturing is a leader in aerospace
parts manufacturing and assembly.
Cyclone’s competitive edge is based on three
pillars: 1) an integrated approach to
manufacturing and assembly; 2) state-of-the-art
technology; and 3) world-class personnel.
VERTICAL�INTEGRATION

Cyclone’s vertically-integrated approach to
manufacturing and assembly allows it to
manage parts from CAD design, through milling
and surface treatment to final assembly.
Managing these processes end-to-end

improves efficiency and accountability, ensuring
cost-effective and reliable parts for its clients.
STATE-OF-THE-ART�TECHNOLOGY

Cyclone uses some of the most advanced and
ecologically-sound technologies on the planet.
Its 5-Axis machines enable “Done-in-One”
solutions at unparalleled speeds. CNC-forming
create consistent, blemish-free parts which
snap together with ease. World-class surface
treatment and enhancement technologies
provide cost-effective solutions (reduced
turnover) high quality parts. All of this
technology in one place!
Cyclone�MFG.�Inc.

7300 Rapistan Court, Mississauga, 
Ontario  L5N 5S1• Phone: 905-567-5601
• Fax: 905-567-6911• E-mail: RFQ@cyclonemfg.com

Pró by wzlo tu od by wa ły się na uwię zi, na szczy cie wznie sie nia, przy
sil niej szym wie trze. Uda ło się uzy skać lot w za wi sie przy na tych mia -
sto wym ode rwa niu. Na le ża ło po ko nać trud no ści z utrzy ma nie sta -
tecz no ści po dłuż nej. Naj więk sze trud no ści zwią za ne by ły z
uzy ska niem płyn no ści w pra cy skrzy deł. Pró by w se zo nie 2004 wy -
ka za ły zbyt ma łą moc sil ni ka. Prze rwę zi mo wą prze zna czo no do za -
pro jek to wa nia i za mon to wa nia na pę du z sil ni kiem o więk szej mo cy.
W 2005 ro ku pro to typ zo stał prze wie zio ny na daw ne lot ni sko woj -
sko we w Ko pa niew nie ko ło Łe by. Pierw sze pró by z no wym sil ni kiem
wy ka za ły, iż moc sil ni ka jest wy star cza ją ca, gdyż skrzy dła pra co wa -
ły już bez ja kich kol wiek za kłó ceń. Pró by lot ni sko we trwa ły pięć mie -
się cy. Prze pro wa dzo no kil ka dzie siąt prób sta cjo nar nych oraz kil ka set
prób star tu na uwię zi oraz na ho lu. Naj więk sze trud no ści w lo cie kon -
tro lo wa nym zwią za ne by ły ze sta tecz no ścią po dłuż ną, któ rą w koń -
cu opa no wa no. Po zwo li ło to na ła god ne opa da nie pod czas lą do wań.
Re ak cja skrzy deł pod czas ich pra cy świad czy o tym, iż speł nia ją się
ocze ki wa nia, co do efek tyw no ści ru cho mych skrzy deł, po twier dził
się wza jem ny sku tek ak cji i re ak cji, tj. za cho wa nia się skrzy deł wzglę -
dem prze pły wa ją ce go po wie trza
W efek cie do pro wa dzo no do te go, że or ni top ter w spo sób sta ły i cią -
gły utrzy mu je się w po wie trzu dzię ki cy klicz nym ru chom skrzy deł. W
ten spo sób do pro wa dzo no do za mknię cia naj waż niej sze go eta pu
prac, któ ry po zwo lił w koń cu stwier dzić, że sku tecz ność i efek tyw -
ność ru cho mych skrzy deł oka za ła się nie pod wa żal na

Paź dzier nik 2007
Po dwóch la tach od pierw szej uda nej pró by lo tu kon tro lo wa ne go Or -
ni top te ra, je sie nią 2007 ro ku prze pro wa dzo no ko lej ny cykl te stów.
W cza sie tych dwóch lat do ko na no ko lej nych zmian kon struk cyj nych
i kon cep cyj nych pro to ty pu Or ni top te ra o pta ko po dob nych skrzy -
dłach. Zmia ny te po le ga ły na prze rób kach uste rze nia po zio me go i
wy wa że nia kon struk cji oraz prze rób kach pod wo zia. Pró by swo bod -

ne go star tu od by ły się w dniach 5-10 paź dzier ni ka 2007 ro ku na pa -
sie daw ne go lot ni ska woj sko we go w Ko pa nie wie. Prze pro wa dzo no
je przy peł nej pro ce du rze star to wej z udzia łem pi lo ta na po kła dzie w
oso bie sa me go kon struk to ra - Ry szar da Szcze pań skie go, wa żą ce -
go 73 kg (wa ga pi lo ta dla te sto wa nej kon struk cji po win na wy no sić
45 kg).  Apa rat roz pę dza ny był do pręd ko ści nie prze kra cza ją cej
pręd ko ści star to wej, przy uży ciu 2/3 mo cy sil ni ka. 
Wy ni ki te stów by ły na stę pu ją ce:
kon struk cja uno si ła się do wy so ko ści peł nych wy chy leń amor ty za cji
pod wo zia, oscy la cja od by wa ła się płyn nie, z za cho wa niem sta bil no -
ści po dłuż nej i kie run ko wej, za kres i czę sto tli wość ude rzeń skrzy deł
od po wia da ły za ło żo nym wy ma ga niom, wie lo mie sięcz ne udo sko na -
la nie pod ze spo łów za owo co wa ło du żą nie za wod no ścią ukła du prze -
nie sie nia na pę du. 
Wy ni ki prób w peł ni po twier dzi ły za ło że nia pro jek tu i speł ni ły ocze ki -
wa nia kon struk to ra, co po zwo li ło usta lić stra te gię prób w na stęp nym
se zo nie. 
Na zmia ny kon struk cyj ne w cią gu tych dwóch lat au tor pro jek tu po -
świę cił oko ło 1200 go dzin pra cy.  Wszyst kie pra ce wy ko ny wał sa -
mo dziel nie, po świę ca jąc na to czas wol ny od pra cy za wo do wej i bez
wspar cia fi nan so we go spon so rów
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PIKNIK 

W KITCHENER
Nie omal od nie pa mięt nych cza sów (zwa żyw szy, że Sto wa rzy -

sze nie na na szym te re nie roz po czę ło dzia łal ność w 1991 r.) w Od -
dzia le Kit che ner od by wa się w dru giej po ło wie wrze śnia pik nik
pod ha słem: "Za koń cze nie la ta, roz po czę cie se zo nu". Jest juz wie -
lo let nia tra dy cją, że pik nik od by wa się na far mie człon ków Od dzia -
łu, pań stwa Zu zan ny i Wit ka Ma jew skich. 

For mu ła spo tka nia jest nie zmien na: każ dy przy no si coś do je -
dze nia i pi cia - cos ta kie go, co sam chciał by skon su mo wać i czym
chciał by po czę sto wac ko le żan ki i ko le gów. Jet tez za wsze "spe cia -
li te de la ma ison", a mia no wi cie le czo przy go to wy wa ne przez go -
spo da rza, Wit ka Ma jew skie go, w dwu wer sjach
sma ko wych, ła god niej szej i ostrzej szej. 

Cie szy sie ono za wsze ogrom nym po wo dze niem, ostrzej sze
"idzie" le piej, gdy jest chłod niej. Jest też jesz cze jed no da nie, któ re
do ro bi ło się juz pew nej tra dy cji i sta ło się atrak cyj nym ele men tem
pik ni ko we go me nu. Jest nim bi gos , zro bio ny mi. na ogo nach i przy -
go to wy wa ny przez Ma ry się i Ro ma na Karcz mar czy ków. Pik nik roz -
po czy na się po po łu dniu zwy kle o 5-ej i trwa w za leż no ści od
na stro ju uczest ni ków do mniej lub bar dziej póź nych go dzin noc -
nych. 

Pierw szych kil ka go dzin to ra cze nie się roz ło zo ny mi na sto łach
po tra wa mi i roz mo wy, a dru ga - to sie dze nie wo kół ogni ska i śpie -
wy, przy akom pa nia men cie akor de onu i gi ta ry. Mu zy ka mi zwią za -
ny mi od lat z pik ni kiem sa Grze gorz Glin ka (akor de on) i Cze siek
Si nic ki (gi ta ra). W cza sie tej dru giej czę ści pik ni ku tj. przy ogni sku,
pre zes Od dzi la łu, kol. Je rzy Bu lik wy po wia da kil ka słów do uczest -
ni ków spo tka nia, któ re za wsze koń czą się we zwa niem do od śpie -
wa nia "100 lat" dla go spo da rzy: Zu zan ny i Wit ka Ma jew skich. Przez
la ta pik nik zy skał so bie po pu lar ność i sym pa tię wśród człon ków Od -
dzia łów SI PwK na sze go re gio nu. 

Zwy kle przy jeż dża ja na pik nik ko le żan ki i ko le dzy z Od dzia łu
Ha mil ton, Mis sis sau ga, To ron to, cza sa mi rów nież z Lon don.

Tak też by ło i w tym ro ku, w dniu 18-ego wrze snia. Po go da nie
by ła ła ska wa. Pik nik roz po czął się kie dy juz tro chę mży ło. Mżaw ka
z cza sem sta wa ła się bar dziej gę sta, aż wresz cie prze szła
w deszcz, naj pierw drob niut ki, póż niej in ten syw niej szy. Nie od stra -

sza ło to jed nak uczest ni ków. Jed ni w kurt kach, in ni pod pa ra so la -
mi, trwa li przy ogni sku i śpie wa li - mi mo tej nie sprzy ja ją cej po go dy,
aż do 10-ej. 

Wszy scy roz cho dząc się, pod kre śla li, że pik nik był sym pa tycz -
ny jak za wsze i de kla ro wa li, że przy ja dą na na step ny, za rok.

W nie dzie le, 10 lip ca 2010, w Va lens Con se rva tion Area od był sie
do rocz ny pik nik Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Pol skich w Ka na dzie ,
od dział Mis sis sau ga.

W sa mo nie dziel ne po łu dnie zje cha ły do uro cze go Va lens sa mo -
cho dy z go spo da rza mi i go ść mi pik ni ku. Przy by li człon ko wie i ich
ro dzi ny z za przy jaź nio nych kol z Ha mil ton, Kit che ner i To ron to. W
mia rę po więk sza nia licz by uczest ni ków na sto lach przy by wa ło tez
roż nych sma ko wi tych po traw. Na jed nym ze sto łów kró lo wał pie czo -
ny pro siak, któ ry juz od lat jest sta łym ku li nar nym punk tem pik ni ko -
we go pro gra mu. Na par ko we BBQ tra fi ły rów nież kieł ba ski i
wcze śniej za ma ry no wa ne kur cza ki. Stół obok, wy peł nio ny był roz -

ma ity mi sa łat ka mi, owo ca mi i cia sta mi przy go to wa ny mi przez pik -
ni ko wych go ści i go spo da rzy. Oczy wi ście nie za bra kło tez na poi
chło dzą cych...   

W bar dzo mi lej at mos fe rze wszy scy zna leź li cos cie ka we go dla sie -
bie, a wiec po ga węd ki, grę w pił kę noż ną, spa ce ry nad wo dę i po
par ko wych szla kach. Nie za bra kło tez śpie wów przy dźwię kach gi -
ta ry. Do pi sa ła pięk na po go da i zna ko mi te hu mo ry, wszy scy ba wi li
sie wy śmie ni cie. Nie mal że o zmro ku na stał czas po że gna nia - do
na stęp ne go ro ku. A wiec do zo ba cze nia w Va lens la tem 2011.

Ja nusz Ko kosz ka

Piknik Valens Mississauga
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Piknik Valens Mississauga

Michał Kiełb – Wielki Krojczy SIP

Rysiu , smacznego

Rysiu Murynowicz – a gdzie Halinka

Mistrz ceremonii Janek Sapeta
Kol. Kokoszka, R.Sochon, J.Cytowski, H.Teresinski,
H.Raston, K.Sroczyńska, Z.Bałkowski

PRZY STOLE – K.Sroczyńska, J.Cytowski, 
R. Murynowicz, H.Raston z rodziną

Przybywają goście: Hieronim, Małgosia, Karolinka i
Alicja

Kol. Jerzy i Grażyna Bulik

Inauguracja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
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Głodnych nakarmić

Były próby dorabiania ryja prezesowi

Dzieci tańczyły Panie wolały spacerowaćDwa najmocniejsze głosy – inż.Sochon i inż. Szafran
– panowie grali i śpiewali

3 pokolenia – p. Rastoń z córką i wnukiem Inż. Balkowski ma nowy kłopot na
głowie i ciężar na barkach

Nie ze mną te numeryOraz inż. Balkowskiemu

Niewinna ofiara tych rozgrywek

Piknik Valens Mississauga
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