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APEL
Z okazji obchodøw zwiåzanych z 60. rocznicå wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz przez
europejskie i ameryka˜skie ßrodki masowego przekazu (ßmp) przewin´¬a si´ fala oszczerczych pomøwie˜, Ωe Auschwitz by¬ "polskim obozem zag¬ady". Wyjåtkiem by¬y kanadyjskie ßmp w ktørych, zgodnie z prawdå, obøz zag¬ady w Auschwitz by¬ okreßlany jako hitlerowski (nazi).
Rezultatem tych pomøwie˜ jest przekonanie, Ωe to nie Niemcy byli mordercami, lecz Polacy. Nie
trzeba chyba nikogo przekonywaç o szkodliwoßci tych szkalujåcych pomøwie˜ dla Polakøw Ωyjacych
poza Polskå jak i teΩ dla Polakøw Ωyjåcych w kraju.
Co moΩemy i co naleΩy zrobiç. Prostowaç kaΩdå k¬amliwå informacj´ gdziekolwiek ona si´ ukaΩe.
O skutecznoßci tego rodzaju dzia¬ania najlepszym przyk¬adem jest Kanada. W latach osiemdziesiåtych ubieg¬ego wieku kanadyjskie ßmp roi¬y si´ od oszczerczych pomøwie˜ o "polskich obozach koncentracyjnych". Na skutek kilkuletniej, systematycznej akcji Referatu Informacji Kongresu Polonii
Kanadyjskiej z kanadyjskich ßmp znikn´¬y te oszczercze pomøwienia. W doniesieniach kanadyjskich
ßmp z obchodøw w Auschwitz obøz by¬ okreßlany jako "nazi concentration camp". A wi´c sytematyczna akcja przynosi jednak poΩådany skutek. Tego rodzaju akcja b´dzie tym skuteczniejsza im protesty
b´då bardziej powszechne. To teΩ naszym obowiåzkiem jest prostowanie oszczerczych pomøwie˜
gdziekolwiek si´ one pojawiajå.
Co moΩemy i naleΩy zrobiç?
KaΩde oszczercze pomøwienie, gdziekolwiek ono si´ ukaΩe, nie moΩe zostaç bez sprostowania. Listy
winny byç rzeczowe, bez emocjonalnych sformu¬owa˜. Im wi´cej interwencji prostujåcych szkalujåce
pomøwienia tym b´då one skuteczniejsze.
Zarzåd KPK, Okr´g Ottawa, prosi takΩe o powiadomieniu Zarzådu o oszczerczych pomøwieniach,
gdziekolwiek one si´ pojawiå. W informacji naleΩy podaç:
≈rød¬o, gdzie oszczercza informacja si´ pojawi¬a
data
tytu¬ artyku¬u, lub nazwa programu
cytat kwestionowanego sformu¬owania
Informacje moΩna przekazywaç telefonicznie na nr (613) 249-8796, albo przez e-mail na adres:
www.kpk@kpk-ottawa.org
W zwiåzku z obchodami wyzwolenia obozu Auschwitz American Jewish Committee wyda¬ oßwiadczenie ktørego tekst jest zamieszczony poniΩej. Sugerujemy, aby do listu prostujåcego pomøwienie
do¬åczyç kopie oßwiadczenia AJC.
K. Styß
Redaktor
Biuletynu SIP
Oddzia¬ Ottawa
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Statement
on Poland and the Auschwitz Commemoration
January 30, 2005 - New York - American Jewish Committee Executive Director David A.
Harris issued the following statement today:
The American Jewish Committee wishes to express appreciation to Poland for hosting
the commemorative event to mark the 60th anniversary of the liberation of AuschwitzBirkenau, and gratitude to Polish President Alexander Kwasniewski for his eloquent and
stirring words at the ceremony.
We would also like to remind those who are either unaware of the facts or careless in
their choice of words, as has been the case with some media outlets, that Auschwitz-Birkenau and the other death camps, including Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor and
Treblinka, were conceived, built and operated by Nazi Germany and its allies.
The camps were located in German-occupied Poland, the European country with by
far the largest Jewish population, but they were most emphatically not "Polish camps".
This is not a mere semantic matter. Historical integrity and accuracy hang in the balance.
Poland was the first nation attacked by the Third Reich, which ignited the Second
World War on September 1, 1939. Polish forces fought valiantly, but were overwhelmed by
the larger and better equipped Nazi army that invaded from the west, and then by the Soviet army, an ally of Hitler at the time, which attacked from the east. Nonetheless, Polish
forces in exile continued the struggle against Hitler, together, of course, with other Allied
troops, until the war's end. And it should also never be forgotten that, in addition to Polish
Jews, who were targeted for total annihilation by the Nazi Final Solution, other Poles, including political prisoners such as Professor Wladyslaw Bartoszewski, who spoke so movingly
at Auschwitz on January 27, and who was a key figure in the Polish underground, were also
seized by the Nazis and incarcerated in concentration camps.
Any misrepresentation of Poland's role in the Second World War, whether intentional
or accidental, would be most regrettable and therefore should not be left unchallenged.
source:
http://www.ajc.org/InTheMedia/PressReleases.asp?did=1499

New York, January 30, 2005

Sprawozdanie

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SIP
Oddzia¬ Ottawa
w Domu Polskim, dnia 15 lutego 2005 r.
Obecni na zebraniu:
Czartoryski Jerzy, Gajewski Bogdan, Garlicki Andrzej, Kielar Stanis¬aw, Piasta Czes¬aw,
Remisz Wojtek, Stefa˜ski Kamil, Styß Kazimierz, Zaborowski Stanis¬aw, Zaremba Marek
Zarzycki Jerzy, Zieli˜ska Lidia, Zieli˜ska Maria.
Goßciem by¬ prof. Ryszard Soko¬oski z Uniwersytetu Ottawskiego.
Zebranie otworzy¬ kolega Bogdan Gajewski przypominajåc, Ωe to zebranie jest kontynuacjå poprzedniego zebrania, ktøre mia¬o miejsce dnia 16 listopada 2004 r.
Nast´pnie przedstawi¬ krøtkie sprawozdanie z uzgodnionych wczeßniej (16 listopada)
spraw:
1. SIP jest organizacjå bardzo "wewn´trznå". Potrzeba otworzyç si´ na zewnåtrz. Potrzebujemy nowych kadr. To wiåΩe si´ z powszechniejszym uΩywaniem angielskiego na niektørych spotkaniach - szczegølnie dla nowych inΩynierøw i innych specjalistøw wykszta¬-
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conych w Kanadzie. Robiç to moΩna w ten sposøb, by zapraszaç angielsko-møwiåcych
prelegentøw.
2. RozwaΩana jest moΩliwoßç po¬åczenia si´ z PINKiem. To zamierzenie wymaga dyskusji z PINKiem.
3. Potrzeba okreßliç kierunek dzia¬a˜. Dawna forma, na ktørej powsta¬ SIP, by pomagaç
sobie wzajemnie, juΩ nie jest tak aktualna - wi´kszoßç cz¬onkøw SIP-u jest juΩ na emeryturze, albo sobie jakoß radzi w Ωyciu. Oczywißcie, Ωe trzeba pomagaç, ale to juΩ nie jest
g¬øwna funkcja SIP-u. Raczej rola szerzenia wiedzy w ßrodowisku polonijnym i wciåganie
m¬odych inΩynierøw do pracy spo¬ecznej, by mogli poprzez kontakty ßrodowiskowe zaczåç pierwszå prac´, zdobyç jakieß pierwsze doßwiadczenie.
4. Trzeba okreßliç rol´ Zarzådu G¬øwnego.
5. Wi´ksza wspø¬praca pomi´dzy Oddzia¬ami. Wykorzystywaç prelegentøw w innych
Oddzia¬ach, kiedy så w podrøΩach s¬uΩbowych.
6. Nie wdawaç si´ w polityk´, od tego så inne organizacje.
7. SIP nie moΩe spe¬niç tej roli, jakå oferujå specjalistyczne organizacje inΩynierskie w
Kanadzie, czy w Stanach. Nas ¬åczy j´zyk, tradycja i kultura, a mniej specjalizacja zawodowa - ståd ten ciåg do dzia¬ania na rzecz ßrodowiska polonijnego, a nie zawodowego.
8. Problem j´zykowy. Przysz¬oßç Polonii jest w powaΩnym zagroΩeniu, o ile wszystkie
imprezy odbywaç si´ b´då wy¬åcznie po polsku. M¬ode pokolenie powinno mieç moΩliwoßç kontynuowania tradycji polskich takΩe po angielsku. Przyk¬adem jest festiwal grecki,
ktøry prowadzony po angielsku, przyciåga nie tylko m¬odych Grekøw ale takΩe ich Kanadyjskich røwießnikøw. Nasze imprezy, w¬åczajåc Festiwal Polski nie så atrakcyjne dla tych,
ktørzy majå problemy ze znajomoßciå polskiego. Operujåc tylko po polsku, tracimy kontakt ze spo¬ecze˜stwem, w ktørym Ωyjemy.
Zebranie zako˜czono wnioskiem, by je dalej kontynuowaç. Kolega Gajewski zosta¬ zobowiåzany do uzgodnienia terminu nast´pnego spotkania.
W kilka dni po zebraniu, pod koniec listopada 2004, kolega Gajewski wys¬a¬ nast´pujåcy e-mail do cz¬onkøw SIP:
Jak pewnie pami´tamy, planowalißmy zebranie za dwa, trzy tygodnie, aby zdecydowaç,
co mamy robiç dalej. Przed zebraniem mielißmy dyskutowaç za pomocå e-maili, by podczas zebrania mieç juΩ gotowå koncepcj´ co do naszej przysz¬oßci.
W mi´dzyczasie odby¬o si´ zebranie nowego Zarzådu G¬øwnego SIP. Sprawozdania z
zebrania nie ma i nie b´dzie w najbliΩszym czasie, bo trwa obecnie proces zatwierdzenia
owego sprawozdania.
W obecnej sytuacji wydaje si´, Ωe na dzie˜ dzisiejszy nie mamy materia¬øw do dyskusji
i wnioskøw do zatwierdzenia.
Proponuj´ wi´c przesunåç nasze zebranie na stycze˜, by w mi´dzyczasie zapoznaç si´
ze sprawozdaniem z Zarzådu G¬øwnego i wtedy, majåc wi´ksze rozeznanie co do zamierze˜ Zarzådu G¬øwnego, møc dyskutowaç, co dalej z naszå organizacjå.
W wyniku konsultacji zebranie przesuni´to na dzie˜ 15 lutego 2005 r., poniewaΩ kilku
cz¬onkøw SIP pojecha¬o na wypoczynek na Kub´.
W mi´dzyczasie, zgodnie z punktem drugim naszych wst´pnych uzgodnie˜ z dnia 16
listopada 2004, odby¬o si´ zebranie Zarzådu SIP wraz z Zarzådem PINK.
A oto komunikat z tego zebrania:
W dniu 5 lutego 2005, odby¬o si´ spotkanie przedstawicieli Zarzådøw ottawskich oddzia¬øw SIP oraz PINK. Tematem spotkania by¬ temat planøw bliΩszej wspø¬pracy pomi´dzy
tymi dwoma organizacjami, szczegølnie w zakresie zainteresowa˜ lokalnej Polonii ottawskiej. Starano si´ zdefiniowaç koncepcje planu wspølnego dzia¬ania. Wynikiem tego spotkania by¬o uzgodnione stanowisko, Ωe obie organizacje powo¬ajå wspølnå Komisj´ Mieszanå, ktøra b´dzie opracowywaç plan i metody wspø¬pracy w nast´pujåcym zakresie:
1. Wymiana informacji, w tym protokø¬øw zebra˜,
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2. Odczyty i prezentacje,
3. Kursy i workshops,
4. Kontakty osobiste mi´dzy cz¬onkami Zarzådøw oraz zwyk¬ymi cz¬onkami obu organizacji,
5. Poparcie i pomoc dla kursu na Uniwersytecie Ottawskim zatytu¬owanym Polish Heritage in Canada , ktøry prowadzi profesor Ryszard Soko¬oski.
6. Wspø¬praca z organizacjami i instytucjami kanadyjskimi, w¬åczajåc w to instytucje rzådowe,
7. Prezesi PINK oraz SIP b´då z urz´du cz¬onkami Komisji Mieszanej, oprøcz innych
Cz¬onkøw Roboczych tej Komisji.
Nast´pnie kolega Gajewski poprosi¬ kaΩdego z obecnych na sali o zaprezentowanie w¬asnych przemyßle˜ i propozycji na przysz¬oßç. KaΩdy z obecnych mia¬ okazj´ do zaprezentowania w¬asnego punktu widzenia i po krøtkiej, rzeczowej dyskusji uzgodniono, co nast´puje:
1. Nie rozwiåzywaç naszego Oddzia¬u SIP.
(Jakkolwiek trzeba byç przygotowanym na rozwiåzanie naszej organizacji, kiedy zasz¬aby
taka potrzeba. Temat ten b´dzie dyskutowany podczas Walnego Zebrania w maju).
2. Nie ¬åczyç si´ formalnie z PINK.
(Dyskusja na temat po¬åczenia trwa juΩ 25 lat. Pora na zako˜czenie tej dyskusji.
Pad¬a propozycja utworzenia trzeciej organizacji, do ktørej naleΩeliby cz¬onkowie obu organizacji pozostaje otwarte pytanie o stron´ administracyjnå tego przedsi´wzi´cia).
3. Skoncentrowaç si´ na dwøch, trzech imprezach w ciågu roku i staraç si´ je zrobiç dobrze.
(Pad¬a propozycja wznowienia wystawy osiågni´ç polskich inΩynierøw nikt jednak nie okaza¬ entuzjazmu do zaj´cia si´ tå sprawå)
4. Zwrøciç uwag´ na uaktywnienie m¬odego pokolenia.
Jednym z problemøw jest konflikt j´zykowy. Z jednej strony zadaniem Polonii jest utrzymanie polskiej tradycji i j´zyka, z drugiej zaß, przekazanie tych tradycji m¬odym osobom,
dla ktørych bieg¬e pos¬ugiwanie si´ j´zykiem polskim jest uciåΩliwe. Dla m¬odego pokolenia j´zyk polski jest uciåΩliwå barierå, ktøra nie pozwala na harmonijny przep¬yw polskich
tradycji z pokolenia na pokolenia.
Ze spo¬ecznego punktu widzenia jest to problem dotyczåcy Polonii na ca¬ym ßwiecie i
dlatego SIP powinien szukaç porady w tym wzgl´dzie wßrød specjalistøw od nauk spo¬ecznych. Pad¬a propozycja zorganizowania spotkania z odpowiednim specjalistå i najlepiej
gdyby taki kontakt zorganizowa¬ PINK.
5. Odnoßnie pomocy w znalezieniu pracy.
Najlepiej gdyby bezrobotni sami si´ zorganizowali. Prac´ dzisiaj szuka si´ za pomocå Internetu, a wi´c kaΩdy powinien daç sobie rad´. Pozostaje teΩ komunikowanie si´ za pomocå
list internetowej Czes¬awa Piasty.
6. Sprawa sk¬adek.
Okazuje si´, Ωe wg. Paragrafu 42 naszego statutu, to Oddzia¬, na Walnym Zebraniu decyduje o wielkoßci sk¬adek odprowadzanych do Zarzådu G¬øwnego. Pad¬a propozycja przesy¬ania dwøch centøw. Po krøtkiej dyskusji podniesiono wysokoßç sk¬adki do jednego dolara.
Sprawa do dyskusji na Walnym Zebraniu.
7. Termin Walnego Zebrania wyznaczono na 12 maja 2005, czwartek, o godzinie 19:00.
8. Protokø¬ z niniejszego zebrania zostanie przygotowany w takim terminie, by møg¬
ukazaç si´ w nast´pnym biuletynie.
Na tym zebranie zako˜czono.
Bogdan Gajewski
Przewodniczåcy,
SIP Oddzia¬ Ottawa
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KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – marzec 2005 r.
Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności Organizacji Terenowych. Okręg
stołeczny KPK wspólnie z Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich postanowił prowadzić i publikować Kalendarz
Spotkań i Imprez w formie drukowanej i na Internet pod adresem www.kpk-ottawa.org/sip/kalendarz. Powinien on
pomóc w planowaniu aktywności i zapobiec konfliktom dat. Kalendarz internetowy będzie uaktualniony w przeciągu 24 godzin po
zgłoszeniu nowej imprezy, a w formie drukowanej każdego miesiąca. Dla uniknięcia nieporozumień, kalendarz drukowany zawiera
TYLKO imprezy zgłoszone przez organizatorów do 19-go każdego miesiąca na powyższej stronie internetowej, lub telefonicznie do:
Halina Celińska tel. 526-3824;

Lidia Zielińska tel. 721-8238;

Zbigniew Pierścianowski tel. 739-3629

REGULARNE SPOTKANIA
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Wtorek (1-szy lub 2-gi)
Wtorek (3-ci)
Wtorek (4-ty)
Środy
Środa (1-sza)
Środa (1-sza)
Środa (2-ga)
Środa (3-cia)
Środa (3-cia)
Środa (4-ta)
Czwartek
Czwartek (3-ci lub 4-ty)
Piątek (4-ty)

Organizacja
Chór im. Paderewskiego
Grupa taneczna „Polanie” - próba
ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka
ZHP Drużyna harcerzy „Turnia” - zbiórka
SPK, pogadanki historyczne
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP)-referat / wykład
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)-referat / wykład
Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.)
Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców)
SPK, zebranie zarządu
SPK, pogadanka krajoznawcza
Rada Parafialna Świętego Jacka - zebranie
Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu
Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko”
SPK, film historyczny
Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.)

Kontakt
W. Garlicka
E. Pohl
K. Rudak
M. Gorzkowski
J.A. Dobrowolski
L. Zielińska
D. Iglewska
S. Kielar
L. Pękalski
B. Gajewski
P. Nawrot
J. Dubiel
Sekretariat
A. Michałowska
J. Rudowicz
J. Rudowicz
J. Semrau

Telefon
731-6376
722-4951
248-8590
823-6649
733-5161
721-8238
685-1946
828-0225
733-2888
259-5015
820-7582
829-8309
230-0804
226-6793
728-1375
728-1375
741-5465

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami

IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2005
Data

Impreza

26 luty - Rekolekcje Wielkopostne: O. Andrzej Noga, OMI
4 mar.
„Polskie kompanie wartownicze w amerykańskiej
1 mar.
strefie okupacyjnej”, p. Stanisław Zybała
5
Spektakl słowno-muzyczny „Melodia Słowa”
17
Film: „Folklor i muzyka Wileńska”
5 kwie. „Brygada spadochronowa w walkach o Arnheim”,
p. Arkady Bandzierz
10
XXIII konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży
21
Film: „Tadeusz Komorowski-Bór”
24
Walne Zebranie Członków
„Polskie obozy dla uchodźców w Afryce
3 maj
Wschodniej podczas Drugiej Wojny Światowej”
8
Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia
12
Walne Zebranie Członków
19
Film Fundacji AK:„Powstanie Warszawskie 1944 r.”
22
Pierwsza Komunia Święta
18 czer. VII Festiwal Polski
23
Film: „Ziarno zroszone krwią”

Organizatorzy

Kontakt

Telefon

Parafia Św. Jacka

Sekretariat

230-0804

Koło SPK Nr 8:

J.A. Dobrowolski

733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8:

E. Zadarnowska
J. Rudowicz
J.A. Dobrowolski

739-8663
728-1375
733-5161

Fed. Polek Ogniwo 8
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8
Koło SPK Nr 8: Danuta
i Sylwester Krzaniak
Pol. Szkoła Licealna
SIP
Koło SPK Nr 8
Parafia Św. Jacka
Białe Orły i SPK
Koło SPK Nr 8

E. Zadarnowska
J. Rudowicz
P. Nawrot
J.A. Dobrowolski

739-8663
728-1375
820-7582
733-5161

K. Kieliszkiewicz
Lidia Zielińska
J. Rudowicz
Sekretariat
L. Pękalski
J. Rudowicz

739-7301
721-8238
728-1375
230-0804
733-2888
728-1375

Dom Polski SPK, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.
Gospodarze Domu Polskiego SPK:
pp. Grażyna i Jerzy Daszczyński, tel. 260-0665

KOMUNIKAT
KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ
OKR‰G STOÒECZNY
W dniu 17 Lutego 2005 r. na zebraniu przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w KPK
Okr´g Sto¬eczny, po przedstawieniu przez kandydata na prezesa proponowanego programu i planu pracy, zosta¬ wybrany nowy zarzåd okr´gu.
W sk¬ad zarzådu wchodzå :
Prezes
Kamil Stefa˜ski
I Vice-prezes
Zbigniew Pierßcianowski
Vice-prezes
Jerzy Czartoryski
Vice-prezes
Marcin Gorzkowski
Sekretarz
Agnieszka Warda
Skarbnik
Barbara Wo≈niak
Celem usprawnienia prac dla potrzeb organizacji naleΩåcych do KPK Okr´gu Sto¬ecznego i Poloni
Ottawskiej postanowiono zwi´kszyç liczb´ osøb pracujåcych w zarzådzie do 32. Po znalezieniu
przez kandydata na prezesa ch´tnych do uczestnictwa w przedstawionym programie, postanowiono utworzyç szereg komisji zajmujåych si´ okreßlonymi dzia¬aniami. Do komisji równieΩ w¬åczono
dodatkowo 7 osób nie b´dåcych cz¬onkami zarzådu, ale pracujåcych w poszczególnych komisjach.
Utworzono nast´pujåce komisje koordynowane przez :
Komisja Finansøw
Stanis¬aw Zaborowski
Komisja Informacyjna
Ewa Zadarnowska
Komisja Obrony i Promocji Polakøw Irena Ronikier- Bystram
Komisja M¬odzieΩowa
Marcin Gorzkowski
Komisja WyrøΩnie˜
Wanda Garlicka
Komisja Imprez
Jerzy Czartoryski
Komisja Charytatywna
Kamil Stefa˜ski
Komisja Rewizyjna
Jan Janeczek
Sekretariat
Agnieszka Warda
Kompletna lista osøb bioråcych udzia¬ w pracach komisji zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem :www.kpk-ottawa.org/kpk/zarzad.html
Prace komisji b´då na poczåtku skoncentrowane na nast´pujåcych kierunkach:
1. Próby uzyskania nowych funduszy, przez rozpoznanie i znajomoßç moΩliwych do uzyskania
grantøw rzådowych, dla organizacji naleΩåcych do KPK lub dzia¬ajåcych poza KPK oraz sugerowaniu innych sposobøw uzyskania funduszy
2. Zorganizowanie struktury organizacyjnej i wst´pne przygotowanie zespo¬u do rozpocz´cia
wywaΩonej akcji, wyzwolonej w przypadku koniecznoßci przeciwstawienia si´ nieprawdziwym
informacjom podawanym od czasu do czasu w mediach, a które godzå naszemu dobremu imieniu
i godnoßci
3. Publikowania osiågni´ç Polonii Ottawskiej, informowanie o nieprawid¬owoßciach ogølnie w
Polonii, ale takΩe chwalåce pozytywne strony dzia¬alnoßci. Dostarczanie informacji ktøre ogø¬ Polonii moΩe interesowaç, w tym takΩe kontynuacj´ Kalendarza Imprez i strony internetowej zapobiegajåce konfliktom dat i informujåcego o imprezach. Publikacja numeru telefonu oraz adresu
e-mail pod ktørymi cz¬onkowie Polonii mogliby zg¬aszaç akcje anty-polskie i otrzymaç informacje
o sprawach ich interesujåcych
4. Prøby integracji m¬odzieΩy polonijnej ze ßrodowiskiem Polonii ottawskiej.
5. Opieka nad osobami niepe¬nosprawnymi i samotnymi bez rodziny tak aby mog¬y jak najd¬uΩej Ωyç samodzielnie.
6. WyrøΩnianie osøb z poza zorganizowanej Polonii, ktørych dzia¬alnoßç spo¬eczna czy charytatywna wspomaga wspólne dobro Polonii Ottawskiej.
7. Kultywowanie wieloletniej tradycji przez organizacj´ i koordynacj´ imprez upami´tniajåcych waΩne wydarzenia w naszej kulturze i histori jak akademie, rocznice, op¬atek, organizacj´
spotka˜ etc.
Kamil Stefa˜ski
Prezes
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Z KART HISTORII
Swego nie znacie

KANAÒ OGIÂSKIEGO

7

Myßl o budowie tej drogi wodnej, ¬åczåcej Szczar´ z Jasio¬då, a wi´c poßrednio Niemen z Prypeciå i dalej Ba¬tyk z Morzem Czarnym, zrodzi¬a
si´ pod wp¬ywem hase¬ polskiego Oßwiecenia
wskazujåcych na potrzeb´ rozwoju krajowej
wytwørczoßci, czyli - jak wówczas mówiono "industrii", oraz, oczywißcie, handlu.
W¬aßnie dla u¬atwienia handlu, a szczególnie transportu towarøw mi´dzy po¬udniowymi i
pø¬nocnymi regionami rozleg¬ej jeszcze wtedy
Rzeczypospolitej, wojewoda wile˜ski Micha¬
Kazimierz Ogi˜ski, wspierany zdolnå, jak pisano przed laty, radå Mateusza Bytrymowicza, podjå¬ decyzj´ budowy kana¬u. Realizacja tej decyzji by¬a o tyle prostsza, Ωe trasa przebiega¬a
przez rozleg¬e dobra wojewody, po¬oΩone na
Polesiu.
Roboty rozpocz´to w 1765 r. i musia¬y one
poczåtkowo przebiegaç nader sprawnie, skoro
trzy lata pø≈niej, w 1768 r., w uznaniu za prowadzenie majåcych si´ juΩ ku ko˜cowi owych kosztownych robøt hydrotechnicznych, postanowiono wystawiç wojewodzie Ogi˜skiemu pomnik na dziedzi˜cu zamku wile˜skiego oraz nagrodzono go prawem pobierania myta w czasie
sp¬ywu po 8 z¬otych "od wios¬a", pod warunkiem wszakΩe utrzymywania kana¬u w naleΩytym porzådku i zdatnoßci do Ωeglugi.
Røwnoleg¬e podj´te zosta¬y dzia¬ania dla
u¬atwienia Ωeglugi na dalszych odcinkach powstajåcej drogi wodnej, m.in. oczyszczenie koryt
Szczary i Niemna.
Budowa kana¬u nie zosta¬a jednak szybko
zako˜czona, a to g¬øwnie z przyczyn politycznych, gdyΩ zaawansowane roboty przerwa¬o
utworzenie Konfederacji Barskiej, do ktørej
Ogi˜ski przyståpi¬ i bra¬ udzia¬ w dzia¬aniach
zbrojnych, a nast´pnie wyjecha¬ za granic´.
Anatomia kana¬u.
Kana¬ oddany do uΩytku w 1784 r., choç nie w
pe¬ni jeszcze uko˜czony, nazywany zrazu Wielkim Kana¬em Pi˜skim, mia¬ d¬ugoßç niespe¬na
53 km. Jego szerokoßç u dna wynosi¬a na poszczegølnych odcinkach 10-17 m, a g¬´bokoßç
ßrednio 0,8 m.
Trasa przecina¬a dzia¬ wodny rozgraniczajåcy zlewnie czarnomorskå i ba¬tyckå. Z tego powodu konieczne by¬o zbudowanie 9 ßluz o konstrukcji drewnianej, zakonserwowanej s¬omå.
D¬ugoßç komory kaΩdej ßluzy wynosi¬a 40 m, a
szerokoßç w ßwietle - 5,25 m.
Nad kana¬em wzniesiono poczåtkowo 2 mo-

sty zwodzone: jeden, zwany Sosnowskim, na
trakcie z Pi˜ska do S¬onima, drugi - ko¬o miasteczka Telechany. Przy ßluzach i mostach zbudowano domki dla straΩakøw. Na przep¬yni´cie
kana¬u od Jasio¬dy do Szczary tratwy potrzebowa¬y minimum 10 dni, barki ok. 5 dni, a ¬odzie 3
dni, przy czym tratwy i barki porusza¬y si´ za
pomocå drågøw odpychanych od dna lub dzi´ki pociågowej sile koni, dla ktørych zosta¬a wytyczona specjalna droga wzd¬uΩ brzegu. Oczywißcie w okresie zimowym ruch na kanale zamiera¬, z uwagi na jego zamarzanie ßrednio od
18 listopada do 30 marca, ale przez pozosta¬å
cz´ßç roku by¬ on doßç intensywnie wykorzystywany, zw¬aszcza do sp¬ywu drewna z dorzecza
Prypeci w kierunku Niemna. MoΩna sådziç, Ωe
ten ruch transportowy by¬by jeszcze wi´kszy,
gdyby reformy doby Oßwiecenia zosta¬y doprowadzone w kraju do ko˜ca i gdyby nie naståpi¬y
zahamowania rozwoju gospodarczego, spowodowane rozbiorami i upadkiem niezawis¬ej Rzeczypospolitej. W innej sytuacji Tadeusz Czacki
nie pisa¬by w 1800 r. o kanale prawie zapomniany.

Znakomity inicjator
Budowa kana¬u by¬a duΩym przedsi´wzi´ciem,
ktøre wymaga¬o sprawnoßci organizacyjnej i
wiedzy fachowej, zw¬aszcza przy rozplanowaniu trasy i rozmieszczeniu oraz budowie ßluz.
Inicjator budowy, wojewoda Micha¬ Kazimierz
Ogi˜ski, podjå¬ wi´c dzie¬o nader odpowiedzialne.
By¬ to cz¬owiek przedsi´biorczy; za¬oΩy¬ manufaktury: sukienniczå, meblarskå i produkujåcå porcelan´, w swej siedzibie w S¬onimie
wzniøs¬ pa¬ac, a takΩe budynek opery, za¬oΩy¬
teΩ drukarni´, zamierza¬ nawet prowadziç interesy handlowe na wielkie odleg¬oßci, podobno z
Gujanå. Pisywa¬ utwory literackie, m.in. wierszowane "Bajki i nie bajki". Dobrze zna¬ kraje
zachodniej Europy.
Dziß, po ponad 200 latach, Kana¬ Ogi˜skiego nie ma juΩ gospodarczego znaczenia, nie jest
nawet wykorzystywany turystycznie. Stanowi
natomiast w swych lepiej zachowanych fragmentach zabytek polskiej sztuki inΩynierskiej,
dokumentujåcy jednå z duΩych inwestycji gospodarczych XVIII stulecia, nie w pe¬ni jednak
wykorzystanå.
Jerzy Jasiuk
Przeglåd Techniczny nr 10/2002

Czerwony kur we mgle
Technologia Ponadd≈wi´kowy strumie˜ zgasi nawet p¬onåcå benzyn´ - Na
minut´ potrzeba tylko 10 litrów wody
PoΩar moΩna gasiç zamiast wodå strumieniem
mg¬y. Gasi ona nawet benzyn´ i gaz. Przedmioty i obiekty gaszone wodå ulegajå zniszczeniu,
natomiast gaszone mg¬å - pozostajå suche. Tego rewelacyjnego wynalazku dokonali polscy
naukowcy.
Nowå technologi´, unikalnå w skali ßwiatowej, opracowali naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Szko¬y G¬ównej S¬uΩby PoΩarniczej i
Uniwersytetu Warszawskiego - dr. dr: Antoni
Tarnogrodzki, Bogdan Habich i Ludomir Duda.
Do gaszenia mg¬å s¬uΩy system o nazwie Telesto.
Zosta¬ nagrodzony w tym roku w Cz´stochowie
na IV Mi´dzynarodowej Wystawie "Ratownictwo i Technika PrzeciwpoΩarowa" EDURA.

Lanie wody
Jego zaletå nie do przecenienia jest radykalne
ograniczenie szkód, jakie powstajå podczas
konwencjonalnej akcji gaßniczej z uΩyciem wody. Zalane så wówczas pomieszczenia, meble,
urzådzenia. Tymczasem gaszenie mg¬å sprawia,
Ωe obiekty pozostajå suche. Jeßli så to, na przyk¬ad, obiekty muzealne, obrazy, systemy komputerowe czy instalacje elektryczne, wówczas
korzyßci så nieocenione.
Woda lana na ogie˜ bezpoßrednim, zwartym strumieniem, nie gasi go efektywnie, natomiast skutecznoßç gaszenia jest tym wi´ksza,
im strumie˜ jest bardziej rozproszony. Fakt ten
znany jest od dawna, lecz z wiedzy tej dotychczas nic nie wynika¬o, poniewaΩ nie udawa¬o
si´ opracowaç wydajnej i funkcjonalnej technologii rozpraszania wody, czyli wytwarzania mg¬y
i wykorzystywania jej do gaszenia poΩarów. W
terminologii straΩackiej mg¬a by¬a albo "zbyt
ci´Ωka", albo "zbyt wolna".

Litry zamiast hektolitrów
Mg¬´ gaßniczå generuje system dysz, w których
powietrze rozprasza wod´ i rozp´dza mg¬´ do
trzykrotnej pr´dkoßci d≈wi´ku. Powstajåca w
ten sposób struktura mikroskopijnych kropelek
jest w stanie zgasiç nawet p¬onåcå benzyn´. System Telesto moΩe takΩe odznaczaç si´ w¬aßciwoßciami gaßniczymi proszku båd≈ piany, jeßli
zastosowane zostanå specjalne ßrodki gaßnicze
nowej generacji - roztwory wodne zwiåzków nieorganicznych. Na powierzchni kropel unoszonych we mgle twardnieje wówczas otoczka z
soli; po jej rozerwaniu przez zamkni´tå w niej
wrzåcå ciecz w strefie p¬omienia pojawia si´ aerozol mikronowych i submikronowych drobin
ze specjalnie dobranych zwiåzków nieorgani-

cznych - t¬umiå one p¬omie˜ skuteczniej od tradycyjnych proszkowych substancji gaßniczych.
Tradycyjne gaszenie wodå wymaga olbrzymiej iloßci tej cieczy, natomiast w systemie Telesto potrzeba zaledwie od 10 do 20 litrów wody
na minut´. Koszty så bez porównanie mniejsze,
nie ma potrzeby transportowania olbrzymich
iloßci ßrodków gaßniczych, z tego powodu wóz
straΩacki jest o wiele bardziej mobilny.

Machina XXI wieku
System Telesto zbudowany jest z trzech podstawowych elementów: kompresor t¬oczy powietrze, pompa t¬oczy wod´ båd≈ inny ßrodek gaßniczy, prådnica powietrzno-wodna FEN ( Flame Effective Neutralization) spr´Ωa powietrze i
p¬yn i zamienia je w strumie˜ mg¬y o pr´dkoßci
mach 3 (trzykrotna pr´dkoßç d≈wi´ku). Prådnica FEN wykorzystuje rozwiåzanie znane g¬ównie w lotnictwie - tak zwanå dysz´ Lavala. Pozwala ona nadawaç poruszajåcym si´ gazom
pr´dkoßci ponadd≈wi´kowe (w prådnicy FEN,
pracujåcej w systemie Telesto, zainstalowano
w¬aßnie taki uk¬ad dysz powietrzno-wodnych).
Przep¬ywajåce w nich powietrze i woda lub wodny roztwór gaßniczy, zawierajåcy innå substancj´, ¬åczå si´ w bardzo silny strumie˜ mg¬y
doskonale nadajåcy si´ do gaszenia poΩarów.
Strumie˜ mg¬y generowany przez system
Telesto potrafi gasiç poΩary wszystkich typów.
Umiej´tne pos¬ugiwanie si´ nim sprawia, Ωe
czas gaszenia poΩarów mierzony jest zaledwie
w sekundach, a uΩyte ßrodki zaledwie w litrach.
Gaßnicze w¬aßciwoßci mg¬y likwidujå ogie˜ równoczeßnie na trzy sposoby: sch¬adzajå go, pozbawiajå tlenu, likwidujå wolne rodniki niezb´dne do procesu spalania. Mikroskopijne kropelki wody, z jakich sk¬ada si´ mg¬a, odparowujå w
zetkni´ciu z p¬omieniem; Odparowujåc - absorbujå energi´ cieplnå, a tym samym p¬omie˜
och¬adza si´ i jednoczeßnie brakuje mu tlenu. Z
kolei sole metali opadajåce na p¬omie˜ absorbujå wolne rodniki, tym samym blokujåc reakcj´ spalania. Nadbrygadier Ryszard Grosset, zast´pca komendanta g¬ównego Pa˜stwowej
StraΩy PoΩarnej, podkreßla, Ωe "system Telesto
jest rewolucyjny pod wzgl´dem ¬åczenia zalet
kilku róΩnych, stosowanych dotychczas metod
gaßniczych; jest tani w uΩyciu, zapewnia bezpiecze˜stwo straΩakom i minimalizuje straty
popoΩarowe".
Krzysztof Kowalski
Rzeczpospolita Nr 164/2004 r.
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Elektroniczny fenomen

Jeßli pieniådze zacznå ci przes¬aniaç cel, to przegra¬eß - uwaΩajå w¬aßciciele
firmy WB Electronics
- Mieç w¬asne opracowania i technologie, do nowych
W¬asne pomys¬y
rozwiåza˜ przekonywaç niezdecydowanych, rozwijaç
swøj produkt i za wszelkå cen´ unikaç poßrednikøw takå recept´ na prowadzenie biznesu majå Adam Bartosiewicz i Piotr Wojciechowski, wspø¬w¬aßciciele firmy
WB Electronics.
Piotr Wojciechowski zapami´ta¬ zdziwienie, z jakim Szwedzi przyj´li og¬oszenie wynikøw przetargu:
w maju tego roku polska firma WB Electronics dosta¬a
kontrakt na wyposaΩenie wojskowych wozøw rozpoznania radioelektronicznego w systemy ¬åcznoßci wewn´trznej Fonet. Dla branΩowych tuzøw, takich jak Ericsson, BAE Systems, Marconi czy Thales, przegranych w konkursie, by¬ to nie mniejszy szok.
Adama Bartosiewicza, wspølnika Wojciechowskiego, to zdziwienie juΩ dawno przesta¬o irytowaç. - Na
europejskim rynku najnowoczeßniejszych technologii
wojskowych nie istnielißmy, taka jest prawda - møwi.
Wojciechowski woli rzecz obrøciç w Ωart: co najmniej
od kilkunastu lat w WB Electronics starajå si´ dowießç
ßwiatu, iΩ myli si´, sådzåc, Ωe "Polak nie potrafi".
Drogi w¬aßcicieli firmy skrzyΩowa¬y si´ przypadkiem, na pozna˜skich targach Infosystem '91. Obydwaj
mieli juΩ dorobek: Wojciechowski doßwiadczenia w
prowadzeniu firmy rzemießlniczej i polonijnej, Bartosiewicz - prac´ w Instytucie Podstawowych Problemøw Techniki PAN.
Zaczynali niemal røwnoczeßnie, zaliczyli te same
doßwiadczenia burzliwego prze¬omu lat 70. i 80. "Solidarnoßç", protesty, stan wojenny. Kiedyß studiowali na
tym samym Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ale ze studiøw nie pami´tajå si´. - To by¬
elitarny wydzia¬, kto nie wyniøs¬ z ogølniaka ßredniej
4,75, nie mia¬ na elektronice czego szukaç - møwi Wojciechowski. On, maturzysta z dobrego, inteligenckiego
domu, zdoby¬ na egzaminie 98 punktøw na 100 moΩliwych i wcale nie naleΩa¬ do ßcis¬ej czo¬øwki. Po pierwszym roku odsiew si´ga¬ 30 procent, w terminie elektronik´ ko˜czy¬ co dziesiåty s¬uchacz. Obaj odebrali
dyplomy w terminie.
Wojciechowskiemu zaproponowano posad´ asystenta. Wytrzyma¬ dwa miesiåce. Pomys¬em na Ωycie
okaza¬ si´ dla niego warsztat rzemießlniczy - dozwolony w realnym socjalizmie zakres indywidualnej przedsi´biorczoßci. "Zak¬ad Elektroniczny mgr inΩ. Piotr
Wojciechowski" urzådzi¬ w piwnicy we W¬ochach. To by¬y surowe czasy, kiedy prywatna inicjatywa nie
mia¬a prawa wyglådaç ponad ziemi´ - ßmieje si´ Bartosiewicz.
Wojciechowski nie zapomni nigdy egzaminu, jaki
urzådzili mu starsi cechu: trwa¬ krøtko, møwi¬em o moΩliwoßciach techniki cyfrowej, a s¬ucha¬o mnie w milczeniu prezydium z¬oΩone z nobliwych szeßçdziesi´ciolatkøw - wspomina.
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Bartosiewicz teΩ wraca pami´ciå do poczåtkøw, do
archaicznej ery przedkomputerowej, a potem okresu
pierwszych pecetøw w PAN. - Brzmi to dziß szokujåco
- juΩ wspø¬pracowa¬em z Wojciechowskim, gdy przychodzi¬em z Instytutu i opowiada¬em ch¬opakom o Internecie - møwi. W PAN trafi¬ nie najgorzej: naleΩa¬
do zespo¬u, ktøry stworzy¬ metod´ ultrad≈wi´kowego
badania napr´Ωe˜ w metalach. - Wbrew nazwie by¬a to
uΩyteczna technika, doceniona wøwczas przez Thyssena i Kruppa. Dziß badanie wed¬ug standardøw stworzonych w Polsce przechodzå wszystkie ko¬a uΩywane
w wagonach kolejowych w Europie, a takΩe wi´kszoßci krajøw ßwiata - møwi Bartosiewicz.
Zak¬ad rzemießlniczy inΩyniera Wojciechowskiego
tworzy¬ w tym czasie zaprojektowane przez niego osobißcie aparaty s¬uchowe dla dzieci i dostarcza¬ laboratoriom szpitalnym w¬asnego pomys¬u spektrofotometry
(urzådzenia do bada˜ fotometrycznych).
Przy okazji powstawa¬y podstawy dzia¬ania przysz¬ego WB Electronics. - Zasada pierwsza: mieç w¬asne opracowania i technologie, oferowaç je na rynku.
Do nowych rozwiåza˜ - gdy trzeba - przekonywaç niezdecydowanych. W pe¬ni panowaç nad wyrobem, rozwijaç go. Po drugie - unikaç za wszelkå cen´ poßrednikøw, bo tylko kontakt z odbiorcå pozwala poznaç
jego oczekiwania i potrzeby - møwiå dziß.
Tak stworzyli SEPROG, przenoßne programatory
pami´ci. Produkowane w tysiåcach egzemplarzy, okaza¬y si´ praktycznym narz´dziem dla elektronikøw. Lokowalißmy si´ zawsze jako producent autorski, niszowy, ale SEPROG zna¬a ca¬a branΩa, a do firmy z
proßbå o ocen´ projektøw i rady zacz´¬y ßciågaç z kraju ca¬e wycieczki - møwi Bartosiewicz. Wyciågali wnioski z poraΩek: urzådzenie o skomplikowanej nazwie
analizator stanøw logicznych okaza¬o si´ - jak to okreßla Wojciechowski- "nadzwyczaj ciekawe, ale ma¬o
praktyczne".
W 1989 roku - data ma tu spore znaczenie - zaproponowali swøj pierwszy produkt wojsku: UKART. By¬
to kalkulator dla artylerzystøw, ktørzy dzi´ki niemu
nie musieli liczyç na piechot´ danych potrzebnych do
prowadzenia ognia.

W armijnej twierdzy

Zanim jednak uda¬o si´ wedrzeç do armijnej twierdzy,
swoje przeszli. Przede wszystkim sztabowcom nie
mießci¬o si´ w g¬owie, Ωe mogå kupiç cokolwiek u
"prywaciarza" i do tego uΩywajåcego zagranicznych
podzespo¬øw. - Dziß brzmi to jak baß˜ o Ωelaznym
wilku, jednak wøwczas jedynym wyjßciem okaza¬o si´
zawiåzanie spø¬ki, Ωeby figurujåcy na fakturze dostawca mia¬ porzådny, resortowy rodowød - opowiadajå.
Wymyßlili teΩ pierwszy polski emulator procesora
- urzådzenia umoΩliwiajåce testowanie systemu i zro-

zumienie np. b¬´døw pope¬nionych przez programist´.
Z WB Electronics w ßwiat sz¬y zaprojektowane na miar´ sterowniki: do Afryki Po¬udniowej, Szwecji, Argentyny. Jedno z tych urzådze˜ do dziß dzia¬a w g¬´biach
Rowu Maria˜skiego na Pacyfiku, inne - w lodach Spitsbergenu. W fabryce kombajnøw w P¬ocku automatyzowali Bizona i elektryczne wøzki golfowe.
Jak møwi Wojciechowski, z setek projektøw pami´ta si´ przede wszystkim te mniej udane: modu¬ kasy
fiskalnej robiony dla Panasonica w ramach zamøwienia sieci McDonald's nie przyjå¬ si´. - Okaza¬o si´, Ωe
nie nadåΩamy za zmieniajåcymi si´ przepisami. Konkurencja dziwnym trafem wiedzia¬a zawczasu, co szykuje fiskus - przyznajå zgodnie obaj wspølnicy.
W okresie, gdy ich koledzy z branΩy wypadali z
innowacyjnego, produkcyjnego obiegu - bo za Ωyciowy sukces uznali obj´cie przedstawicielstwa zagranicznej firmy i czerpanie zyskøw z poßrednictwa - WB Electronics zaproponowa¬a armii pierwszy polski "militarny" komputer. PC 96 00 moΩna wygodnie trzymaç
w r´ku. Bez szwanku wytrzymuje upadek, moΩna go
zanurzyç w wodzie i uΩywaç w temperaturze minus
czterdzießci stopni.
- Standardowy laptop w warunkach polowych nie
wytrzyma¬by paru tygodni - møwi Wojciechowski.
Nadzwyczajnå odpornoßç konstrukcji zapisuje si´ juΩ
na etapie projektowania: specjalne antywibracyjne z¬åcza, hermetycznoßç, niepodatnoßç na szoki termiczne
sprawia, Ωe z PC 96 00 så same zmartwienia. - Okaza¬
si´ uΩyteczny i tak trwa¬y, Ωe do dziß nie zawodzi, wi´c
wojsko - ku naszej rozpaczy - oszcz´dza na serwisie ßmieje si´ Wojciechowski.

Kryptonim Topaz

Prawdziwie bojowym wyzwaniem okaza¬ si´ jednak
najwaΩniejszy dziß produkt WB Electronics (we wspø¬pracy z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia),
czyli Topaz. O rozwini´tych programach zautomatyzowanego zarzådzania polem walki i dowodzenia czytali wczeßniej w ameryka˜skich fachowych opracowaniach. - Dopiero kiedy wymyßlilißmy i zbudowalißmy
nasz system, dowiedzielißmy si´, Ωe nawet Amerykanie tego jeszcze nie majå. Okaza¬o si´, Ωe i inni, najlepsi w NATO, chwalå si´ zdecydowanie na wyrost. Dziß
Ωartujemy, Ωe uda¬o si´ zrobiç projekt tylko dlatego, Ωe
nie wiedzielißmy, iΩ to niemoΩliwe - møwiå Bartosiewicz i Wojciechowski. Wspomagany komputerowo
system dokonuje oblicze˜, pomaga przygotowaç decyzje dowødcom podstawowego szczebla, np. w dywizjonie artyleryjskim, dostarcza starannie wyselekcjonowane informacje bezpoßrednio na kaΩde stanowisko
bojowe. I na poligonie okazuje si´ skuteczny. Wojskowi potwierdzajå: dzia¬a!
System polowej ¬åcznoßci wewn´trznej Fonet, ktøry wkrøtce b´dzie instalowany we wszystkich nowych
transporterach opancerzonych Rosomak, zaståpi teΩ
wys¬uΩone interkomy w czo¬gach i pojazdach bojowych w Szwecji i trzech innych krajach (negocjacje
rozpocz´to w dziewi´ciu), urodzi¬ si´ przypadkiem,
w¬aßnie przy okazji instalowania Topaza.

- Widzielißmy na poligonach, Ωe za¬ogi majå problem z przestarza¬å ¬åcznoßciå. Uda¬o si´ pokonaç ha¬as,
dostosowaç cyfrowå aparatur´ do rosyjskich jeszcze
instalacji sprzed 30 lat - opowiada Bartosiewicz. Podczas testøw Indiach czy Egipcie wojskowi uznali Fonet
za technologiczne odkrycie. - Konkurencja, ßwiatowi
giganci, dysponujåcy wielokrotnie wi´kszymi funduszami na rozwøj, przywie≈li na konkurs aparatur´ wielkich rozmiarøw, do tego dziesiåtki metrøw kabli. Nasz
Fonet z unikatowå redukcjå szumøw, moΩliwoßciå
wspø¬pracy z systemami automatycznego przekazywania danych i wygodnym systemem regulacji ma wielkoßç walizki - zachwalajå.
W zesz¬ym roku w ßwiat posz¬o trzy tysiåce ich
urzådze˜.

Byç najlepszym

JuΩ teraz rozbudowujå Fonet: za¬ogi wozøw bojowych
b´då mia¬y ¬åcznoßç z najbliΩszym otoczeniem, na
przyk¬ad os¬aniajåcymi czo¬g Ωo¬nierzami desantu.
Przyk¬ad WB Electronics pokazuje, Ωe niewielka
pi´çdziesi´cioosobowa prywatna firma moΩe oferowaç
w¬asne opracowania i skutecznie konkurowaç z wielkimi mi´dzynarodowymi korporacjami i zbrojeniowymi
dinozaurami. Patent jest prosty. - Towar ma byç z najwyΩszej technologicznej pø¬ki, sprawdzony i konkurencyjny cenowo, by w kaΩdym uczciwym przetargu
broni¬ si´ sam i nie potrzebowa¬ politycznej ani Ωadnej
innej protekcji - uwaΩa Wojciechowski.
W WB Electronics m¬odzi inΩynierowie i technicy
(ßrednia wieku 32 lata) tworzå melanΩ indywidualnoßci, Ωywio¬, ktøry czasem z trudem daje si´ okie¬znaç. To, Ωe inΩynier wytyka b¬´dy prezesowi, nikogo tu nie
szokuje, kierownictwo z pokorå znosi teΩ kaprysy podw¬adnych, talenty trzeba ho¬ubiç - møwi Bartosiewicz.
Starajå si´ ich nie przeoczyç i ßciågnåç do siebie najzdolniejszych studentøw.
Wojciechowski, mi¬oßnik historii studiujåcy z zapa¬em biografie wielkich osobistoßci, w swoim biurze
na czwartym pi´trze starej warszawskiej kamienicy
przekonuje teΩ, Ωe nie pieniådze så najwaΩniejsze: kasa
nie moΩe przes¬aniaç celu, idei. - Albo jesteß najlepszy,
samowystarczalny w rozsådnych proporcjach, rozwijasz si´, albo przegra¬eß - møwi. ZBIGNIEW LENTOWICZ
Rzeczpospolita nr 266/2004 r.

WIEÍCI z KRAJU
Z powodu awarii komputera na
ktørym sk¬adany jest tekst BIULETYNU, WIEßCI z KRAJU nie ukaΩå si´ w
tym numerze.
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